
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 8 мај 1965 
С к о п ј е 

Број 18 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 96 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

191. 
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за 

избор и отповикување на органите на управување 
во работните организации („Службен весник на 
СРМ" бр. 12/65), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РОКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИЧКИ-

ТЕ СОВЕТИ И УПРАВНИТЕ ОДБОРИ ВО 
ОДДЕЛНИ УСТАНОВИ 

Член 1 
Изборите за една половина членови на сове-

тите и на управните одбори во установите што 
спроведоа избори за органи на управување во ме-
сец септември 1964 година и подоцна, ќе се спро-
ведат до крајот на месец април 1966 година. 

Рокот од претходниот став не се однесува на 
училиштата и другите установи за воспитување и 
образование. 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 09-924/1 
7 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

19? 
Врз основа на член 2 од Законот за образување 

второстепени комисии за утврдување на пензис-
киот стаж („Службен весник на СРМ" бр. 12/65), 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ВТОРОСТЕПЕНИ КОМИСИИ 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ 

Член 1 
Се образуваат две републички второстепени 

комисии за утврдување на пензискиот стаж. 
Претседателот и членовите на комисиите и 

нивните заменици, ќе се именуваат со одделно ре-
шение. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 09-893/1 
7 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

133. 
Врз основа на член 174 точка 1 од Законот 

за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ" бр. 
7/65), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКАТА КОМИ-
СИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ДА ДАВА 
СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ ВО ЗВАЊЕ ВИШ СОВЕТНИК НА 

СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ И 
ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ 

1. Се определува Републичката комисија за 
службенички работи да дава согласност на реше-
нијата за унапредување во звање виш советник на 
службениците во републички и општински органи. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 09-850/1 
14 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

194. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

образување, на второстепени комисии за утврдува-
ње на пензискиот стаж („Службен весник на 
СРМ" бр. 12/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА УТВР-

ДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ 
1. Се именуваат за членови на Републичката 

второстепена комисија за утврдување на пензи-
скиот стаж: 

за претседател: 
АЛЕКО КАЕВ, советник во Републичкиот се-

кретаријат за труд; 
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за заменик претседател: 
РАДА ПЕЦЕВА, началник на Одделение во 

Републичкиот секретаријат за труд; 
1) за член: 
ЈОНЧЕ СОФРОНИЕВСКИ, виши референт во 

Републичкиот секретаријат за труд; 
за заменик член: 
ЈАКИМ ДИВЈАКОВСКИ, советник во Репуб-

личкиот секретаријат за труд; 
2).за член: 
ДЕДА ДЕЛИНОВА, виши референт во Репуб-

личкиот секретаријат за труд; 
за заменик член: 
СТОЈАН ТАСЕВСКИ, виши референт во Ре-

публичкиот секретаријат за труд; 
3) за член: 
КИРО СПАСЕВ, референт во Републичкиот 

завод за социјално осигурување; 
за заменик член: 
БЛАГОЈА ПРЧЕВСКИ, референт во Репуб-

личкиот завод за социјално осигурување; 
4) за член: 
МУРАДИЈАН ЗАКАР, службеник во Републич-

киот совет на ССЈ за Македонија; 
за заменик член: 
МАРА КУЗМАНОВА, службеник во Републич-

киот совет на ССЈ за Македонија. 
Третиот член и неговиот заменик се имену-

вани на предлог од Републичкиот завод за соци-
јално осигурување, а четвртиот член и неговиот 
заменик, на предлог од Републичкиот совет на 
ССЈ за Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-893/2 
7 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

195. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 3, член 

213 став 2 од Законот за организација и финан-
сирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 22/62) и Законот за привремено 
продолжување на важењето на стопите на при-
донесот за социјално осигурување определени за 
1964 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 4/65), 
Собранието на Републичката заедница за социјал-
но осигурување на работниците на СР Македонија, 
на својата седница одржана на 29 април 1965 
година донесе! 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК 
НА ДЕЦА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА ЗА 

1965 ГОДИНА 

I 
Придонесот за додаток на деца на уживатели-

те на пензија се утврдува во месечен износ од 
1.800.— динари по уживател. 

П 
Придонесот се пресметува на товар на фон-

дот за инвалидското осигурување и пензиското 
осигурување во сроковите предвидени за пресме-
тување на придонесот за здравственото осигурува-
ње на уживателите на пензија. 

Ш 
Придонесот го пресметуваат комуналните за-

води за социјално осигурување овластени за испла-
та на пензиите на основа просечниот број на ужи-
вателите, утврден за изминатиот ш-гиод 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 07-1313/1 
29 април 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ-

ТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 
Директор, Претседател, 

Душко Горгиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

196. 
Врз основа на член 149 став 3 од Законот за 

организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), и 
Законот за привремено продолжување на важе-
њето на стопите на придонесот за социјално оси-
гурување, определени за 1964 година („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 4/65), Собранието на Републич-
ката заедница за социјално осигурување на работ-
ниците за СР Македонија, на својата седница одр-
жана на 29 ацрил 1965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ 

НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА ЗА 1965 
ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравствено осигурувања на 

уживателите на пензија и уживателите на при-
времена пензија и инвалиднина во смисла на 
член 247 од Основниот закон за пензиско оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/64), се 
утврдува во месечен износ од 2.600.— динари по 
уживател. 

П 
Југословенските државјани што примаат пен-

зија или инвалиднина исклучиво' од странски 
носители на социјалното осигурување, додека пре-
стојуваат на територијата на Југославија, доколку 
со меѓународните договори не им е осигурена 
здравствена заштита, плаќаат придонес за здрав-
ственото осигурување во висината предвидена во 
делот I на оваа одлука (чл. 147 ст. 1 точ. 3 од 
Законот за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување и чл. 18 ст. 1 тон, 4 од За-
конот за здравствено осигурување). 
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III 
Придонесот за лицата од делот I на оваа од-

лука се пресметува уназад и тоа најдоцна до 5 
во месецот за изминатиот период (кумулативно), 
врз основа на просечниот број на уживателите 
утврден со званични статистички податоци. 

За лицата од делот П на оваа одлука, обврска-
та за плаќање на придонесот стасува на првиот 
ден во месецот. 

Доколку пензијата на лицата од делот I на 
оваа одлука е исплатена за покус период од еден 
месец, придонесот се плаќа во полн износ. 

IV 
Пресметаниот придонес за здравствено осигу-

рување на уживателите на пензија, комуналните 
заводи односно Републичкиот завод за социјално 
осигурување должни се до 15 во месецот за из-
минатиот период да ги пренесат на соодветна 
жиро-сметка на фондот за здравствено осигурува-
ње на комуналната заедница за социјално осигу-
рување. 

V 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 07-1312/1 
29 април 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Директор, Претседател, 
Душко Горгиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

197. 
Врз основа на член 147 став 3 од Законов 

за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62) 
и Законот за привремено продолжување на важе-
њето на стопите на придонесот за социјално оси-
гурување определени за 1964 година („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 4/65), Собранието на Републич-
ката заедница за социјално осигурување Iна работ-
ниците на СР Македонија, на својата седница одр-
жана на 29 април 1965 година донесе 

О Д ЈГУ К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ПОТЕСНАТА ФАМИЛИЈА НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ШТО СТАПИЛЕ ВО РА-
БОТЕН ОДНОС ВО СТРАНСТВО ПО ОСНОВОТ 
НА МЕЃУНАРОДЕН ДОГОВОР ИЛИ ПО ОДО-
БРЕНИЕ ОД НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН, А НЕ СЕ 
ОСИГУРЕНИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
За членовите на потесната фамилија на југо-

словенски државјани кои1 стапиле во работен од-
нос (во странство по основот на меѓународен дого-
вор или по одобрение на надлежниот орган, а се 

сами здравствено осигурени ка ј странски носи-
тели на осигурувањето во смисла на член 14 став 
2 од Законот за здравствено осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), се плаќа посебен 
придонес за здравствено осигурување во месечен 
износ од 2.700.— динари. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 07-1318/1 
29 април 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Директор, Претседател, 
Душко Горгиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

198. 
Врз основа на член 130 став 2 од Законот за 

организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на ФНРЈ бр. 22/62), Со-
бранието на Републичката заедница за социјално 
осигурување на работниците на СР Македонија, 
на својата седница одржана на 29 април 1965 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ ВО 1965 ГО-
ДИНА СЕ ПРИЗНАВА НА КОМУНАЛНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ НА ИМЕ НАДОМЕСТОК НА ФОН-
ДОВИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ТРОШОЦИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА И 3АПОСЛУВАЊЕТО НА ИНВАЛИ-

ДИТЕ НА ТРУДОТ 

I 
На комуналните заедници за социјално осигу-

рување на работниците!, на име надоместок на 
фондовите на здравствено осигурување за трошо-
ците на професионалната рехабилитација и з а б -
олувањето на инвалидите на трудот, им припаѓа 
дел од 3,9% од износите остварени со Основниот 
придонес и додатните придонеси за инвалидското 
осигурување на подрачјето на поодделни кому-
нални заедници. 

П 
Делот од основниот и додајниот придонес, КОЈ 

во смисла на делот I од оваа одлука ќе се издво-
јува од Фондот за инвалидското осигурување, ќе 
се пресметува и издвојува од уплатениот придонес 
од 1 јануари 1965 година. 

Ш 
Оваа одлука влегува (во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 07-1317/1 
29 април 1965 година 

Скопје 
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

199. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 3, член 

95 ст. 2, член 114 став 3 и член 203 став 2 од 
Законот за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците на СР 
Македонија, по предлог на Управниот одбор на 
Заводот, на својата седница одржана на 29 април 
1965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА РЕЖИСКИОТ ДОДАТОК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ ЗА 1965 ГОДИНА 

I. На Републичкиот завод за социјално оси-
гурување — Скопје (во понатамошен текст: Репуб-
лички завод), за трошоците на службата за спро-
ведување на социјалното осигурување во 1965 го-
дина припаѓа режиски додаток и тоа: 

а) од средствата остварени со основниот придо-
нес за инвалидското осигурување — 16.530.— ди-
нари по еден уживател на, инвалидска пензија, 

б) од средствата остварени со основниот при-
донес за пензиското осигурување — 6.380.— ди-
нари по еден уживател на лична пензија и носител 
на правото на семејна пензија, 

в) од средствата остварени со придонесот за 
додаток на деца — 1.600.— динари по еден корис-
ник на додаток на деца и 

г)' од средствата остварени со премијата за за-
должително здравствено реосигурување — 120.— 
динари по еден активен осигуреник. 

П. Пресметување на режискиот додаток се вр-
ши според просечниот број на уживателите на 
пензија, корисници за додаток на деца, односно 
активни осигуреници во 1965 година, утврдени на 
основа званични статистички податоци на Репуб-
личкиот завод. 

Ш. Во текот на годината, режискиот додаток 
ќе се исплатува во вид на аконтација во висина 
на 1/12 од износот на режискиот додаток предви-
ден во точка I од оваа одлука. 

Месечната аконтација ќе се пресметува врз 
основа на просечниот број на уживателите на 
пензија, корисници на додаток на деца, односно 
активни осигуреници утврдени за изминатиот пе-
риод. 

IV. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање со посебно упатство ќе го регулира начинот 
и сроковите за пресметување и обезбедување сред-
ства за режиски додаток. 

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 07-1328/1 
29 април 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

200. 
Врз основа на член 37 точка 4, член 113 став 

2 и член 116 од Законот за организација и фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Собраниево на Репуб-
личката заедница за социјално осигурување на 
работниците на СР Македонија на својата седница 
одржана на 29 април 1965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО 1965 
ГОДИНА 

I 
Задолжително здравствено реосигурување, спо-

ред оваа одлука, се спроведува за следниве ри-
зици: 

1. Заболување од ТБЦ, 
2. Повреда на работа и професионално забо-

лување, 
3. Заболување од душевни болести, 
4. Поголем број на запослени жени — оси-

гуреници, 
5. Поголем број членови на фамилиите, 
6. Поголеми расходи за здравствена заштита 

како последица на елементарни непогоди. 

П 
Како случаи опфатени со реосигурување во 

смисла на дел I на оваа одлука се сметаат: 
1. Секој отсатен ден, од работа паради заболу-

вање од ТБЦ, повреда на работа и професионално 
заболување, утврден од страна на надлежните ор-
гани; 

2. Секој болнички ден на лекување во специ-
јални болници за душевни болести почнувајќи од 
61-от ден на лекувањето, утврден по фактурите на 
специјалната болница за календарската година; 

3. Секој осигуреник — жена, односно член на 
фамилија преку републичкиот просек утврден во 
календарската година на основа званични стати-
стички показатели. 

Фактот дека се извршени поголеми расходи 
на здравствена заштита како последица на еле-
ментарни непогоди го утврдува Собранието на Ре-
публичката заедница за социјално осигурување, 
на основа наодот на овластената комисија. 
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Ш 
За реосигурување се плаќаат премии. 
Премиите се плаќаат според Тарифата на пре-

миите за задолжително здравствено реосигурување. 

IV 
Висината на надоместот за поодделни случаи 

на задолжително здравствено реосигурување од 
дел I точка 1—5 се утврдува: 

1. Во износ од 350 динари за секоЈ отсатен 
ден на заболување од ТБЦ; 

2. Во износ од 300 динари за секој отсатен ден 
поради повреда на работа и професионално забо-
лување; 

3. Во 100%-тен износ на трошоците на бол-
ничкото лекување во специјални болници за ду-
шевни болести, почнувајќи од 61-от ден на леку-
вањето; 

4. Во износ од 12.350 динари годишно за секој 
осигуреник — жена над републичкиот просек; 

5. Во износ од 8 350 динари годишно за секој 
член на фамилија над републичкиот просек. 

Висината на надоместокот, за случаите за за-
должително реосигурување од делот I точка 6, ја 
утврдува Собранието на Републичката заедница за 
социјално осигурување на работниците на предлог 
од овластената комисија. 

V 
Надоместоците определени во делот IV точка 

1—5 од оваа одлука се зголемуваат за процент за 
кој приходите од основниот придонес за здрав-
ствено осигурување кај поодделни комунални за-
едници во просек по' еден активен осигуреник се 
помали од Републичкиот просек на тие приходи. 
Во случај кога тие приходи кај поодделни кому-
нални заедници во просек по еден активен осигу-
реник се поголеми од републичкиот просек, надо-
местоците определени во делот IV точка 1—5 се 
намалуваат за процентот за кој приходите ка ј 
поодделни комунални заедници го надминуваат 
републичкиот просек. 

Приходите од основниот придонес ќе се пре-
сметуваат по единствена норма на основниот при-
донес од 9,0%. 

VI 
Барањето за надоместоци од фондот за задол-

жително здравствено реосигурување го поднесуваат 
комуналните заводи за социјално осигурување по 
истекот на секое календарско тримесечје. 

Барањата за надоместоци се поднесуваат за 
секоја поодделна комунална заедница за социјално 
осигурување на работниците. 

VП 
Надоместоци од фондот за реосигурување од 

делот IV точка 1—5 ќе се пресметуваат на крајот 
на секое тримесечје за целиот период од почетокот 
на годината. 

УШ 
Поблиски упатства за начинот на спроведува-

њето на оваа одлука ќе донесе Републичкиот завод 
за социјално осигурување на СР Македонија. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 07-1315 
29 април 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

201. 
Врз основа на член 37 точка 4 и член 114 

став 1 од Законот за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 22/62), Собранието на Републичката за-
едница за социјално осигурување на работниците 
на СР Македонија на својата седница одржана на 
29 април 1965 година донесе 

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИ-

ГУРУВАЊЕ ЗА 1965 ГОДИНА 

I 
Премиите за реосигурување на определени ри-

зици во здравственото осигурување, со Одлуката 
за спроведување на задолжително здравствено ре-
осигурување, ќе се пресметуваат и ќе се уплату-
ваат по нормите определени со оваа тарифа. 

И 
Пјремиите за задолжително здравствено реоси-

гурување (во понатамошниот текст: премии за 
реосигурување) изнесуваат: 

1) 0,66 за реосигурување на ризици што на-
стануваат во случај на заболување од ТБЦ; 

2) 0,24 за реосигурување на ризици што наста-
нуваат во случај на повреда на работа и профе-
сионално заболување; 

3) 0,68 за реосигурување на ризици што наста-
нуваат во случај на поголем број денови на леку-
вање во болници за душевни болести; 

4) 0,19 за реосигурување на ризици што наста-
нуваат во случај на поголем број на запослени 
жени — осигуреници; 

5) 2,48 за реосигурување на ризици што наста-
нуваат во случај на поголем број на членовите на 
фамилии; 

6) 0,21 за реосигурување на ризици што на-
стануваат како последица на елементарни непо-
годи. 

ЈП 
Премиите за реосигурување се пресметуваат од 

основицата што ја сочинува основниот придонес 
за здравствено осигурување, пресметан по един-
ствена норма на основниот придонес од 9,0%. 

IV 
Премиите за реосигурување по нормите опре-

делени со оваа тарифа, се пресметуваат месечно 
Конечната пресметка на премиите се врши на кра-
јот на годината со завршните сметаш. 
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V 
Премиите за реосигурување по стопите опре-

делени со оваа тарифа ќе се пресметуваат и ќе се 
уплатуваат од придонесите уплатени од 1 јануари 
1965 година. 

VI 
Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 07-1314/1 
29 април 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА/ РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ-

ТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

202. 
Врз основа на член 68 став 2 од Законот за 

организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62). 
Собранието на Републичката заедница за социјал-
но осигурување на работниците на СР Македонија 
на својата седница одржана на 29 април 1965 го-
дина донесе 

Т А Р И Ф А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА КОМУ-
НАЛНИТЕ ЗАВОДИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРА-
ВАТА ОД ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ, ПЕН-
ЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ДОДАТОК НА ДЕЦА 

ВО 1965 ГОДИНА 

I. Надоместот што припаѓа на комуналните за-
води за решавање на правата од инвалидско оси-
гурување, пензиско осигурување и додаток на де-
ца во 1965 година се определува по следнава та-
рифа: 

а) за инвалидско осигурување, по еден ужи-
вател на инвалидска пензија, 10.216.— динари за 
комуналните заводи Штип и Охрид; 9.700.— ди-
нари за комуналните заводи Куманово, Т. Велес и 
Гостивар; 9.200.— динари за комуналните заводи 
Прилеп и Битола и 8.798.— за Комуналниот завод 
Скопје. 

б) за пензиско осигурување, по еден уживател 
на старосна пензија и носител на правата на се-
мејна пензија, 4.824.— динари за комуналните за-
вода — Штип и Охрид; 4.600.— динари за кому-
налните заводи Куманово, Т. Велес и Гостивар; 
4.400.— динари за комуналните заводи Битола и 
Прилеп и 4.300.— динари за Комуналниот завод 
Скопје. 

в) за додаток на деца, по корисник 1.434.— ди-
нари за комуналните заводи Штип и Охрид; 1.410.— 
динари за комуналните заводи Куманово, Т. Велес 
и Гостивар; 1.355.— за комуналните заводи Битола 
и Прилеп и 1.330.— динари за Комуналниот завод 
Скопје. 

II. Пресметувањето на надоместот, што во сми-
сла на претходната точка им припаѓа на комунал-
ните заводи за социјално осигурување, се врши 

според просечниот број на уживателите на пен-
зија, односно корисниците на додаток на деца, 
утврдени во 1965 година на основа званичните ста-
тистички податоци на Републичкиот завод. 

Ш. Пресметување на надоместот на кому-
налните заводи за социјално осигурување во текот 
на годината, се врши така што од средствата ос-
тварени во поодделните месеци за режискиот до-
даток на Републичкиот завод се издвојува 1 /1 2 од 
износот на надоместот определен во точка 1 од 
оваа тарифа според просечниот број на корисни-
ците на правата утврдени во изминатиот период. 

IV. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање со посебно упатство ќе го регулира начинот 
и роковите за пресметување и обезбедување на 
средствата за надоместот на комуналните заводи. 

V. Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 07-1330/1 
29 април 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

203. 
Врз основа на член 68 став 2 од Законот за 

организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), 
а во врска со член 212 од Основниот закон за пен-
зиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/63), Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците на СР 
Македонија на својата седница одржана на 29 
април 1965 година донесе 

Т А Р И Ф А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА КОМУ-
НАЛНИТЕ ЗАВОДИ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ПЕН-
ЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНИТЕ ВО 1965 ГОДИНА 

I. Надоместот што припаѓа на комуналните за-
води за преведувањето на пензиите и инвалидни-
ните во 1965 година се определува по следнава 
тарифа: 

а) по еден уживател на инвалидска пензија, 
1.378.— динари за Комуналниот завод Скопје и 
1.349.— динари за останатите комунални заводи, 

б) по еден уживател на инвалиднина и туѓа 
нега, 821.— динари за Комуналниот завод Скопје и 
792.— динари за останатите комунални заводи, 

в) по еден уживател на старосна пензија, 
1.301.— динар за Комуналниот завод Скопје и 
1.272.— динари за останатите комунални заводи, 

г) по еден уживател на семејна пензија, 1.655 
динари за Комуналниот завод Скопје и 1.426.— 
динари за останатите комунални заводи. 

II. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање со одделно упатство ќе го регулира начинот 
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и роковите за пресметување и обезбедување сред-
ства за преведувањето на пензиите. 

III. Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 02-1329/1 
29 април 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

204. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ 
ЗА ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— Републички собор — 
С к о п ј е 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
лублика Македонија, во смисла на член 132 став 
а од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, и на 
основа на примените изборни акти му го подне-
сува на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

I. На 18 април 1965 година се одржани непо-
средните избори за пратеници на Републичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во изборните единици утврдени во 
член 4 од Законот за изборните единици за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

И. На изборите за пратеници на Републичкиот 
собор на Собранието одржани на 18 април 1965 
година избирачите гласаа непосредно за кандида-
тите за пратеници чии кандидатури ги потврдија 
надлежните општински изборни комисии и кои беа 
избрани како кандидати за пратеници во опш-
тинските собранија на 4 април 1965 година. Ими-
њата на овие кандидати ги објави Републичката 
изборна комисија, согласно член 102 став 1 од За-
конот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, со обја-
вата број 188 од. 5 април 1965 година („Сл. весник 
на, СРМ", ор. 11/65). 

III. Изборите се извршени во склад со одред-
бите на Законот за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја и до денот на составувањето на извештајот не 

се поднесени приговори ни жалби, ниту пријави 
или предлози за покренување на кривична по-
стапка. 

IV. Надлежните општински изборни комисии 
ги утврдија резултатите од гласањето во секоја 
изборна единица нч начинот предвиден со член 
127—129 од Законот за избор на пратеници на Со̂ -
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија и според утврдената состојба ги прогласија 
за избрани и им издадоа уверенија на кандида-
тите што се означени како избрани во овој из-
вештај. 

Резултатите од изборите за секоја изборна 
единица се ќано следува: 

1. Во изборната единица БИТОЛА И од вкуп-
но 7629 запишани избирачи гласале 6274 или 82,2%. 

За кандидатот Илиевска Марко Таска гласале 
6130 избирачи или 97,7%, а неважни гласачки 
ливчиња има 144 или 2,3%. 

За пратеник е избран кандидатот ИЛИЕВСКА 
МАРКО ТАСКА, од Битола. 

2. Во изборната единица БИТОЛА IV од вкуп-
но 11.702 запишани избирачи гласале 8.998 или 
76,9%. 

За кандидатот Труј оски И. Трајче гласале 8.817 
избирачи или 98,0%, а неважни гласачки ливчиња 
има 181, или 2,0%. 

За пратеник е избран кандидатот ГРУЈОСКИ 
И ТРАЈЧЕ, од Белград. 

3. Во изборната единица БИТОЛА VI од вкуп-
но 7.424 запишани избирачи гласале 6.669 или 
89,8%. 

За кандидатот Трајковски А. Борис гласале 
6.498 избирачи или 97,4%, а неважни гласачки лив-
чиња има 171 или 2,6%. 

За пратеник е избран кандидатот ТРАЈКОВ-
СКИ А. БОРИС, од Битола. 

4. Во изборната единица БИТОЛА VIII од 
вкупно 6.046 запишани избирачи гласале 5.703 или 
94,3%. 

За кандидатот Апчевски П. Дојчин гласале 
5.559 избирачи или 97,4%, а неважни гласачки 
ливчиња има 144 или 2,6%. 

За пратеник е избран кандидатот АПЧЕСКИ 
ПЕТРЕ ДОЈЧИН, од Битола. 

5. За изборната единица ПРИЛЕП I, од вкупно 
7.181 запишани избирачи гласале 6.122 или 85,3%. 

За кандидатот Печијареска Нада гласале 5.917 
избирачи, или 96,7%, а неважни гласачки ливчиња 
има 205 или 3,3%. 

За пратеник е избран кандидатот ПЕЧИЈА-
РЕСКА НАДА, од Прилеп. 

6. Во изборната единица ПРИЛЕП IV од вкуп-
но 8.559 ' запишани избирачи гласале 7.531 или 
88,0%. 

За кандидатот Димитровски Киро гласале 7.330 
избирачи, или 97,3%?, а неважни гласачки ливчи-
ња има 201 или 2,7%. 

За пратеник е избран кандидатот ДИМИТРОВ-
СКИ КИРО, од Прилеп. 

7. Во изборната единица ПРИЛЕП VI од вкуп-
но 6.076 запишани избирачи гласале 5,122 или 
84,3%. 
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За кандидатот Пашовски Киро гласале 4.980 
или 97,2%, а неважни гласачки ливчиња има 142 
или 2,8%. 

За пратеник е избран кандидатот1 ПАШОВСКИ 
КИРО, од Прилеп. 

8. Во изборната единица КРУШЕВО од вкупно 
7.Ѕ20 запишани избирачи гласале 6.908 или 87,2%. 

За кандидатот Биљановски Злате гласале 6.858 
избирачи или 99,3%, а неважни гласачки ливчиња 
има 50 или 0,7%. 

За пратеник е избран кандидатот БИЉАНОВ -
СКИ ЗЛАТЕ, од Белград. 

9. Во изборната единица ДЕМИР ХИСАР од 
вкупно 10.224 запишани избирачи гласале 8.916 
или 87,2%. 

За кандидатот Поповски Ст. Душко гласале 
8.727 избирачи или 97,9%, а неважни гласачки лив-
чиња има 189 или 2,1%. 

За пратеник е избран кандидатот ПОПОВСКИ 
СТ. ДУШКО, од Белград. 

10. Во изборната единица ДЕБАР од вкупно 
8.125 запишани избирачи гласале 6.810 или 83,8% 

За кандидатот Џемајли Ќерим Шабан гласале 
6.735 избирачи или 98,9%, а неважни гласачки 
ливчиња има 75 или 1,1%. 

За пратеник е избран ЏЕМАЈЛИ КЕРИМ ША-
БАН од Дебар. 

И. Во изборната единица КИЧЕВО I од вкуп-
но 7.383 запишани избирачи гласале 6.942 или 
94,0%. 

За кандидатот Блажевски Мире гласале 6.829 
избирачи или 98,4%), а неважни гласачки ливчи-
ња има 113 или 1,6%. 

За пратеник е избран БЛАЖЕВСКИ МИРЕ, 
од Кичево. 

12. Во изборната единица ОХРИД II од вкуп-
но 8.856 запишани избирачи гласале 7.444 или 
84,1%. 

За кандидатот Горичан Никола гласале 6.813 
избирачи или 91,5%?, а неважни гласачки ливчиња 
има 631 или 8,5%/. 

За пратеник е избран ГОРИЧАН НИКОЛА, 
од Охрид. 

13. Во изборната единица ОХРИД III од вкуп-
но 6.558 запишани избирачи гласале 4.882 или 
74,4%. 

За кандидатот Таневски Илија гласале 3.734 
избирачи или 76,5%, а неважни гласачки ливчиња 
има 1.148 или 23,5%?. 

За пратеник е избран ТАНЕВСКИ ИЛИЈА од 
Охрид. 

14. Во изборната единица РЕСЕН И од вкупно 
7.309 запишани избирачи гласале 6.618 или 90,5%?. 

За кандидатот Јовковски Василев Јовко гла-
сале 6.488 избирачи или 98,0%, а неважни гласачки 
ливчиња има 130 или 2,0%?. 

За пратеник е избран ЈОВКОВСКИ ВАСИЛЕВ 
ЈОВКО, од Охрид. 

15. Во изборната единица СТРУГА I од вкупно 
9.702 запишани избирачи гласале 8.713 или 90,0%. 

За кандидатот Малески Крсте Владо гласале 
8.632 избирачи или 99,1%?, а неважни гласачки лив-
чиња има 81 или 0,9%, 

За пратеник е избран МАЛЕВСКИ КРСТЕ 
ВЛАДО. 

16. Во изборната единица СТРУГА III од 
вкупно 8.296 запишани избирачи гласале 6.658 или 
80,3%, 

За кандидатот Шурбановски Симон Душан гла-
сале 6.189 или 93,0%?, а неважни гласачки ливчиња 
има 469 или 7,0%. 

За пратеник е избран ШУРБАНОВСКИ СИ-
МОН ДУШАН, од Струга. 

17. Во изборната ед,иница КРАТОВО од вкуп-
но 8.622 запишани избирачи гласале 7.924 или 
91,9%. 

За кандидатот Глигоров Ив. Милан гласале 
7.834 или 98,9%?, а неважни гласачки ливчиња има 
90 или 1,1%. 

За пратеник е избран ГЛИГОРОВ ИВ. МИЛАН 
од Скопје. 

18. Во изборната единица КРИВА ПАЛАНКА 
I од вкупно 9.459 избирачи гласале 7.344 или 77,6%. 

За кандидатот Николовски Тодоров Ангелко 
гласале 7.097 или 96,6%, а неважни гласачки лив-
чиња има 247 или 3,4%. 

За пратеник е избран кандидатот НИКОЛОВ-
СКИ ТОДОРОВ АНГЕЛКО од Крива Паланка. 

19. Во изборната единица КУМАНОВО II од 
вкупно 7.007 запишани избирачи гласале 6.343 или 
90,5%?. 

За кандидатот Џимревски М. Киро гласале 
6.202 или 97,8%?, а неважни гласачки ливчиња има 
141 или 2,2%?. 

За пратеник е избран кандидатот ЏИМРОВ-
СКИ М. КИРО од Куманово. 

20. Во изборната единица КУМАНОВО III од 
вкупно 8.738 запишани избирачи гласале 7.890 или 
90,3%?. 

За кандидатот Мемети Вели Евзи гласале 7.464 
или 94,6%?, а неважни гласачки ливчиња има 426 
или 5,4%?. 

За пратеник е избран кандидатот МЕМЕТИ 
ВЕЛИ ЕВЗИ од Куманово. 

21. Во изборната единица КУМАНОВО IV од 
вкупно 10.628 запишани избирачи гласале 9 358 или 
88,1%?. 

За кандидатот Јакимовски Јов. Љубе гласале 
9.116 или 97,4%?, а неважни гласачки ливчиња има 
242 или 2,6%?. 

За пратеник е избран кандидатот ЈАКИМОВ-
СКИ ЈОВ. ЉУБЕ од Куманово. 

22. Во избор.ната единица КАЛЕ I од вкупно 
3.411 запишани избирачи гласале 2 979 или 87,3%?. 

За кандидатот Арсовски Р. Душко гласале 2.900 
или 97,3%?, а неважни гласачки ливчиња има 79 
или 2,7%?. 

За пратеник е избран кандидатот АРСОВСКИ 
Р. ДУШКО, од Скопје. 

23. Во изборната единица КАЛЕ III од вкупно 
8.349 запишани избирачи гласале 7.028 или 84,2%. 

За кандидатот Вели Аки Седат г л а о а л е 6.860 
или 97,6%?, а неважни гласачки ливчиња има 1ов 
или 2,4%?. 

За пратеник е избран кандидатот ВЕЛИ АКИ 
СЕДАТ од Скопје. 
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24. Во изборната единица КАЛЕ VII од вкуп-
но 18.894 запишани избирачи гласале 15.959 или 
84,5%). 

За кандидатот Ивановски Лазов Орде гласале 
15.719 или 98,5%?, а неважни гласачки ливчиња има 
240 или 1,5%. 

За пратеник е избран кандидатот ИВАНОВ-
СКИ ЛАЗОВ ОРДЕ, од Скопје. 

25. Во изборната единица КАЛЕ VIII од вкуп-
но 9.141 запишани избирачи гласале 8.270 или 
90,5%. 

За кандидатот Тодоровски Јаков Живко гла-
сале 8.124 или 98,2%), а неважни гласачки ливчи-
ња има 146 или 1,8%. 

За пратеник е избран кандидатот ТОДОРОВ-
СКИ ЈАКОВ ЖИВКО, од Скопје. 

26. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА I 
од вкупно 13.081 запишани избирачи гласале 11.242 
или 85,9%?. 

За кандидатот Керамитчиев Михајло гласале 
10.912 или 97,1%?, а неважни гласачки ливчиња има 
330 или ^2,9%. 

За пратеник е избран кандидатот КЕРАМИТ-
ЧИЕВ МИХАЈЛО, од Скопје. 

27. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА II 
од вкупно 6.438 запишани избирачи гласале 5.305 
или 82,4%?. 

За кандидатот Минчев Никола гласале 5.229 
или 98,6%, а неважни гласачки ливчиња има 76 
или 1,4%. 

За пратеник е избран кандидатот МИНЧЕВ 
НИКОЛА, од Белград. 

28. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА IV 
од вкупно 6.655 запишани избирачи гласале 5.999 
или 90,1%?. 

За кандидатот Поповска Блага гласале 5 . 9 6 3 

или 99,4%г, а неважни гласачки ливчиња има 3 6 

или 0,6%?. 
За пратеник е избран кандидатот ПОПОВСКА 

БЛАГА, од Скопје. 
29. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА V 

ед вкупно 11.407 запишани избирачи гласале 9 398 
или 82,4%. 

За кандидатот Исајловски Јово гласале 9.243 
или 98,4%, а неважни гласачки ливчиња има 155 
или 1,6%. 

За пратеник е избран кандидатот ИСАЈЛОВ-
СКИ ЈОВО, од Скопје. 

30. Во изборната единица ГОСТИВАР П) од 
вкупно 6.866 запишани избирачи гласале 6.187 или 
90,1%г. 

За кандидатот Зулфиќари Осман Азем гла-
сале 6.109 или 98,7%г, а неважни гласачки ливчиња 
има 78 или 1,3%?. 

За пратеник е избран кандидатот ЗУЛФИКА-
РИ ОСМАН АЗЕМ, од Тетово. 

31 Во изборната единица Гостивар V од вкуп-
но 6.084 запишани избирачи гласале 5.438 или 
89,4%). 

За кандидатот Лимани Ариф Таип гласале 
5.426 или 99,8%г, а неважни гласачки ливчиња има 
12 или 0,2%). 

За пратеник е избран кандидатот ЛИМАНИ 
АРИФ ТАИП, од Гостивар. 

32. Во изборната единица ТЕТОВО П од вкуп-
но 9.907 запишани избирачи гласале 8.941 или 
90,2%с. 

За кандидатот Вејсели Реџеп Џемаил гласале 
8 741 или 97,8%), а неважни гласачки ливчиња има 
200 или 2,2%?. 

За пратеник е избран кандидатот ВЕЈСЕЛИ 
РЕЏЕП ЏЕМАИЛ, од Тетово. 

33. Во изборната единица ТЕТОВО V од вкуп-
но 6.532 запишани избирачи гласале 5.795 или 
88,7% 

За кандидатот Идризи Па јазика Риза гласале 
2.807 или 48,4%, за кандидатот Јусуфи Азбија 
Асим гласале 2.868 или 49,5%, а неважни гласачки 
ливчиња има 120 или 2,1%. 

За пратеник е избран кандидатот ЈУСУФИ 
АЗБИЈА АСИМ, од Тетово. 

34. Во изборната единица ТЕТОВО VI од вкуп-
но 8.226 запишани избирачи гласале 7.078 или 
86,0%). 

За кандидатот Атанасовски Гавро Душко гла-
сале 6.994 или 98,8%?, а неважни гласачки ливчи-
ња има 84 или 1,2%. 

За пратеник е избран кандидатот АТАНАСОВ-
СКИ ГАВРО ДУШКО од Тетово. 

35. Во изборната единица ТЕТОВО VII од 
вкупно 7 181 запишани избирачи гласале 6.523 или 
90,8%). 

За кандидатот Тулевски Тоде Кочо гласале 
6 392 или 98,0%), а неважни гласачки ливчиња има 
131 или 2,0%). 

За пратеник е избран кадидатот ТУЛЕВСКИ 
ТОДЕВ КОЧО, од Тетово. 

36. Во изборната единица ВАЛАНДОВО од 
вкупно 5.195 запишани избирачи гласале 4.677 или 
90,0%? 

За кандидатот Невеселов Јован Тодор гласале 
2.618 или 56,0%?, за кандидатот Кренков Дине Ди-
митар гласале 1.875 или 40,1%), а неважни гласач-
ки ливчиња има 184 или 3,9%). 

За пратеник е избран кандидатот НЕВЕСЕ-
ЛОВ ЈОВАН ТОДОР, од Валандово. 

37. Во изборната единица ГЕВГЕЛИЈА I од 
вкупно 9.041 запишани избирачи гласале 8.182 или 
90,5%). 

За кандидатот Алексов Тошов Димитар гла-
сале 2.477 или 30,3%), за кандидатот Тодоровски 
Костадинов Јанко гласале 5.370 или 65,6%), а не-
важни гласачки ливчиња има 335 или 4,1%). 

За пратеник е избран кандидатот ТОДОРОВ-
СКИ КОСТАДИНОВ ЈАНКО, од Гевгелија. 

38. Во изборната единица КАВАДАРЦИ I од 
вкупно 9.585 запишани избирачи гласале 8,616 или 
89,9%) 

За кандидатот Златковски Василев Атанас гла-
сале 4.645 или 53,9%?, за кандидатот Роглев Тасев 
Ацо гласале 3.670 или 42,6%?, а неважни гласачки 
ливчиња има 301 или 3,5%. 

За пратеник е избран кандидатот ЗЛАТКОВ-
СКИ ВАСИЛЕВ АТАНАС, од Кавадарци. 
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39. Во изборната единица НЕГОТИНО од вкуп-
но 8.417 запишани избирачи гласале 7.652 или 
90,9%. 

За кандидатот Чаушев Ристов Боро гласале 
7 506 или 98,1%?, а неважни гласачки ливчиња има 
146 или 1,9%. 

За пратеник е избран кандидатот ЧАУШЕВ 
РИСТОВ БОРО, од Скопје. 

40. Во изборната единица БЕРОВО од вкупно 
11.772 запишани избирачи гласале 10.027 или 
85,2%. 

За кандидатот Рајковски Рангелов Гаврило 
гласале 4.835 или 48,2%?, за кандидатот Кафеџиски 
Димитров Љупчо гласале 4 683 или 46,7%), а не-
важни гласачки ливчиња има 509 или 5,1%?. 

За пратеник е избран кандидатот1 РАЈКОВСКИ 
Р АНГЕЛОВ ГАВРИЛО, од Берово. 

41. Во изборната единица ВИНИЦА од вкупно 
8.222 запишани избирачи гласале 7.637 или 92,9% 

За кандидатот Лазаревски Дим. Драган гласале 
7.277 или 95,3%?, а неважни гласачки ливчиња има 
360 или 4,7%?. 

За пратеник е избран кандидатот ЛАЗАРЕВ-
СКИ ДИМ. ДРАГАН, од Виница. 

42. Во изборната единица КОЧАНИ I од вкуп-
но 6.585 запишани избирачи гласале 5.473 или 
83,1%. 

За кандидатот Арсов Ангел гласале 5.392 или 
98,5%?, а неважни гласачки ливчиња има 81 или 
1,5%. 

За пратеник е избран кандидатот АРСОВ АН-
ГЕЛ, од Штип. 

43. Во изборната единица КОЧАНИ П од вкуп-
но 7.410 запишани избирачи гласале 6.824 или 
92,1%. 

За кандидатот Данилов Киро гласале 6 624 
или 97,1%?, а неважни гласачки ливчиња има 200 
или 2,9%?. 

За пратеник е избран кандидатот ДАНИЛОВ 
КИРО, од Кочани. 

44. Во изборната единица РАДОВИШ I од 
вкупно 6.877 запишани избирачи гласале 6 676 
или 96,9%? 

За кандидатот Лахтова Ката гласале 6.640 или 
99,5%, а неважни гласачки ливчиња има 36 или 
0,5%. 

За пратеник е избран кандидатот ЛАКТОВА 
КАТА, од Скопје. 

45. Во изборната единица СТРУМИЦА П од 
вкупно 9.999 запишани избирачи гласале 9.406 или 
94,1%?, за кандидатот Поцков Боро гласале 9 313 
или 99,0%, а неважни гласачки ливчиња има 93 
или 1,0%. 

За пратеник е избран кандидатот ПОЦКОВ 
БОРО од Струмица. 

46. Во изборната единица СТРУМИЦА од 
вкупно 6.795 запишани избирачи гласале 6.494 или 
95,6%?. 

За кандидатот Зеленков Ванчо гласале 6.393 
или 98,4%?, а неважни гласачки ливчиња има 101 
или 1,6%. 

За пратеник е избран кандидатот ЗЕЛЕНКОВ 
ВАНЧО, од Струмица. 

47. Во изборната единица ШТИП III од вкуп-
но 4.103 запишани избирачи гласале 3.772 или 91,9%?. 

За кандидатот Кошевски Панчев Трајче гласа-
ле 1.080 или 28,6%?, за кандидатот Радовиќ Мила-
дин Љубомир гласале 2.634 или 69,8%, а неважни 
гласачки ливчиња има 58 или 1,6%. 

За пратеник е избран кандидатот РАДОВИЌ 
МИЛАДИН ЉУБОМИР, од Штип. 

48. Во изборната единица ИДАДИЈА VI од 
вкупно 6 254 запишани избирачи гласале 5.943 или 
95,0%. 

За кандидатот Бислими Нешат Меџаит гласале 
5.850 или 98,4%, а неважни гласачки ливчиња има 
93 или 1,6%. 

За пратеник е избран кандидатот БИСЛИМИ 
НЕШАТ МЕЏАИТ, од Горче Петров. 

49. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС IV 
од вкупно 4.278 запишани избирачи гласале 3.948 
или 92,3%). 

За кандидатот Ивановски Стојче гласале 3.923 
или 99,4%?, а неважни гласачки ливчиња има 25 
или 0,6%?. 

За пратеник е избран кандидатот ИВАНОВСКИ 
СТОЈЧЕ од Титов Велес. 

Бр. 240 
24 IV. 1965 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 
1. Стојче Поповски, с. р 
2. Перо Липковски, с. р. 
3. Зоге Груевски, с. р. 
4. Нуши Крлиу, с. р 
5. Киро Зрмановски, с р 

205. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИ-

ТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— Републички собор — 
С к о п ј е 

Републичката изборна комисија за избор на 
републички пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, во смислата на 
член 141 во врска со член 132 став 1 од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија и на основа на 
примените изборни акти од Општинската изборна 
комисија во Битола му го поднесува не Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија след-
ниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗ-
БОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н ^ 

ЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БИТОЛА VП! 
I. На 18 април 1965 година одржани се непо-

средните избори за пратеник на Републичкиот 
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собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во изборната единица Битола УЛ рас-
пишани со Решение бр. 481 од 6. Ш. 1965 година 
на претседателот на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

П. На изборите избирачите гласаа непосредно 
за кандидатот за пратеник ЧИЈ а кандидатура беше 
потврдена од Општинската изборна комисија во 
Битола и КОЈ беше избран за кандидат за прате-
ник во Собранието на Општината Битола на 4 
април 1965 година. 

Името на кандидатот Републичката изборна 
комисија го објави согласно член 102 став 1 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија со објава 
бр. 190 од 5 април 1965 година во „Службен весник 
на СР Македонија", фр. 11/65. 

Ш. Изборите' се извршени во склад со одред-
бите на Законот за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија и 
до денот на составувањето на овој извештај не се 
поднесени приговори ни жалби, ниту пријави или 
предлози за покренување на кривична постапка. 

IV. Републичката изборна комисија во Би-
тола го утврди резултатот од гласањето во избор-
ната единица Битола УП на начинот предвиден со 
член 127—129 од Законот за избор на пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и според утврдената состојба го прогласи 
кандидатот Ризевски А. Миха за избран и му из-
даде уверение. 

Резултатот од изборите е следниов: 
Во изборната единица Битола VII' од вкупно 

5.924 запишани избирачи гласале 5.589 или 94,28%. 
За кандидатот Ризевски А. Миха гласале 5.413 

избирачи или 96,80%?, а неважни гласачки ливчи-
ња има 176 или 3,20%. 

За пратеник е избран кандидатот РИЗЕВСКИ 
А. МИХА, од Битола. 

Бр. 241 
24. IV. 1965 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Стојче Поповски, с. р. 
2. Перо Липковски, с. р. 
3. Зоге Груевски, с. р. 
4. Нуши Крлиу, с. р. 
5. Киро Зрмановски, с. р. 

206. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИ-

ТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— Републички собор — 
С к о п ј е 

Републичката изборна комисија за избор на 
републички пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, во смислата на 
член 141 во врска со член 132 став 1 од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија и на основа на 
примените изборни акти од Општинската изборна 
комисија Идадија со седиште во Скопје му го под-
несува на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗ-
БОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ИДАДИЈА IV 
1.На 18 април 1965 година одржани се непо-

средните избори за пратеник на Републичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во изборната единица Идадија IV 
распишани со Решение бр. 481 од 6. Ш. 1965 година 
на Претседателот на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

П. На изборите избирачите гласаа непосредно 
за кандидатот за пратеник чија кандидатура беше 
потврдена од Општинската изборна комисија во 
Идадија и кој беше избран за кандидат за прате-
ник во Собранието на Општината Идадија на 4 
април 1965 година. 

Името на кандидатот Републичката изборна 
комисија го објави согласно член 102 став 1 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија со објава 
бр. 190 од 5 април 1965 година во „Службен весник 
на СР Македонија", бр. 11/65. 

Ш. Изборите се извршени во склад со одред-
бите на Законот за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија и 
до денот на составувањето на овој извештај не се 
поднесени приговори ни жалби, ниту пријави или 
предлози за покренување на кривична постапка. 

IV. Републичката изборна комисија Идадија со 
седиште во Скопје го утврди резултатот од гласа-
њето во изборната единица Идадија IV на начинот 
предвиден со член 127—129 од Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија и според утврдената состој-
ба го прогласи кандидатот Шаровска Стефан Ми-
тра за избран и му издаде уверение. 

Резултатот од изборите е следниов: 
Во изборната единица Идадија IV од вкупно 

5.246 запишани избирачи гласале 4.350 или 82,92%?. 
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За кандидатот Шоровска Стефан Митра гла-
сале 4.311 избирачи или 99,10%?, а неважни гла-
сачки ливчиња има 38 или 0,90%?. 

За пратеник е избран кандидатот ШАРЕВСКА 
СТЕФАН МИТРА, од Скопје. 

Бр. 242 
24. IV. 1965 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. С,тојче Поповски, с. р. 
2. Перо Липковски, с. р. 
3. Зоге Грујовски, с. р. 
4. Нуши Крлиу, с. р. 
5. Киро Зрмановски, с. р. 

207. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА 

ПРАТЕНИЦИ НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— Стопански собор — 
С к о п ј е 

Републичката изборна комисија за спроведу-
вање на изборите за избор на пратеници во Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, откако ги прими и разгледа изборните акти 
добиени од општинските изборни комисии, на ос-
нова член 100 став 3 од Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија му поднесува на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗД РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИ-
ЦИ НА'СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕ-

ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Изборите за пратеници на Стопанскиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се одржани на 4 април 1965 година во 
општинските собранија на општините во Соција-
листичка Република Македонија за изборните еди-
ници утврдени во член 5 од Законот за изборните 
единици за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

2. Гласањето во општинските собранија се 
изврши за сите кандидати чии кандидатури беа 
потврдени и објавени од надлежните општински 
изборни комисии во смислата на член 68—81 од 
Законот за избор на пратеници во Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

3. Надлежните општински изборни комисии ги 
утврдија резултатите од гласањето во смислата на 
член 93—97 од Законот за избор на пратеници во 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија и според утврдените резултати ги прогласи 
за избрани њ им издадоа уверенија на кандида-
тите што се означени како избрани во овој из-
вештај. 

Резултатите од изборите за секоја изборна 
единица се како следува: 

1. Во изборната единица БИТОЛА П од вкуп-
но 117 одборници гласаа 111 одборници. 

Кандидатот Андонова Цветан Даница доби 102 
гласа, а 9 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран кандидатот АНДОНОВА 
ЦВЕТАН ДАНИЦА. 

2. Во изборната единица БИТОЛА IV од вкуп-
но 117 одборници гласаа 111 одборници. 

Кандидатот Георгиевски Панде Павле доби 100 
гласа, а 11 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран кандидатот ГЕОРГИЕВ-
СКИ ПАНДЕ ПАВЛЕ. 

3. Во изборната единица ДЕМИР ХИСАР од 
вкупно 60 одборници гласаа 51 одборници. 

Кандидатот БЛАЖЕВСКИ ЈОРДАНОВ ПЕЈКО 
доби 25 гласа, а кандидатот ЈОВАНОВСКИ РИ-
СТОВ ДОНЧО доби 26 гласа. Неважни гласачки 
ливчиња нема. 

За пратеник е избран ЈОВАНОВСКИ РИСТОВ 
ДОНЧО. 

4. Во изборната единица КРУШЕВО од вкупно 
63 одборници гласаа 54 одборници. 

Кандидатот МАРКОВСКИ МАРКО доби 7 гла-
са, кандидатот ЌУРЧИЕСКИ БЛАГОЈА доби 32 
гласа, а кандидатот КРСТЕСКИ АТАНАС 14 
гласа. 

За пратеник е избран ЌУРЧИЕСКИ БЛАГОЈА. 
5. Во изборната единица ПРИЛЕП I од вкупно 

120 одборници гласаа НО одборници. 
Кандидатот ЈОРДАНОСКА КОСТОВА СТЕВ-

КА доби 106 гласа, а 4 гласачки! ливчиња се про-
гласени за неважни. 

За пратеник е избран ЈОРДАНОСКА КОСТО-
ВА СТЕВКА. 

6. Во изборната единица КРАТОВО од вкупно 
СО одборници гласаа 51 одборници. 

Кандидатот ИВАНОВ ДАНИЛОВ ЉУБОСАВ 
доби 17 гласа, а кандидатот ТОШЕВ ТОШЕВ МИ-
ШО 33 гласа, а 1 гласачко ливче е прогласено за 
неважно. 

За пратеник е избран ТОШЕВ ТОШЕВ МИШО. 
7. Во изборната единица КРИВА ПАЛАНКА 

од, вкупно 86 одборници гласаа 69 одборници. 
Кандидатот Стојчевски МАКСИМОВ СПИРКО 

доби 66 гласа, а 3 гласачки ливчиња се 
прогласени за неважни. 

За пратеник е избран СТОЈЧЕВСКИ МАКСИ-
МОВ СПИРКО. 

8. Во изборната единица КУМАНОВО I од 
вкупно 119 одборници, гласаа 112 одборници. 

Кандидатот АРСОВСКИ КИРО ФИЛИП доби 
108 гласа, а 4 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 
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За пратеник е избран АРСОВСКИ КИРО 
ФИЛИП. 

9. Во изборната единица ДЕБАР од вкупно 56 
одборници гласаа 48 одборници. 

Кандидатот АГОЛИ ИСНИ МИМИНЕТ доби 10 
гласа, кандидатот ФЕЈЗУЛИ ОСМАН ИДРИЗ доби 
14 гласа и кандидатот ФИШТА ЌЕРИМ СИНАН 
доби 24 гласа. Неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран ФИШТА ЌЕРИМ 
СИНАН. 

10. Во изборната единица КИЧЕВО I од вкуп-
но 88 одборници гласаа 79 одборници. 

Кандидатот АНЃЕЛЕСКИ АЦКОВ СТОЈМИР 
доби 37 гласа, а кандидатот МИЛОШЕСКИ ТОДО-
СИЕВ ЈОВАН доби 42 гласа. Неважни гласачки 
ливчиња нема. 

За пратеник е избран МИЛОШЕСКИ ТОДО-
СИЕВ ЈОВАН. 

11. Во изборната единица Охрид од вкупно 90' 
одборници гласале 90 одборници. 

Кандидатот Селаеддн Нафис Доко доби 84 гла-
са, а 6 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран СЕЛАЕДИН НАФИС 
ДОКО. 

12. Во изборната единица СТРУГА I од вкупно 
88 одборници гласале 79 одборници. 

Кандидатот Негриевски Петко Трајан доби 77 
гласа, а 2 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран НЕГРИЕВСКИ ПЕТКО 
ТРАЈАН. 

13. Во изборната единица ИДАДИЈА II од 
вкупно 136 одборници гласале 127 одборници. 

Кандидатот Зелениковски Велко Киро доби 
54 гласа, кандидатот Прокопиев Александар Свето 
доби 71 глас, а 2 гласачки ливчиња се прогласени 
за неважни. 

За пратеник е избран ПРОКОПИЕВ АЛЕК-
САНДАР СВЕТО. 

14. Во изборната единица ИДАДИЈА III од 
вкупно 136 одборници гласале 127 одборници. 

Кандидатот Јонузи Раим Рамадан доби 59 
гласа. Кандидатот Беџети Садик Абдула доби 66 
гласа, а 2 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран БЕЏЕТИ САДИК АБ-
ДУЛА. 

15. Во изборната единица КАЛЕ II од вкупно 
134 одборници гласале 116 одборници. 

Кандидатот Кондева Јорданова Благородна 
доби 79 гласа, а кандидатот Матевски Илиев Тихо 
доби 16 гласа и 21 гласачки ливчиња се прогла-
сени за неважни. 

За пратеник е избрана КОНДЕВА ЈОРДАНО-
ВА БЛАГОРОДНА. 

16. Во изборната единица КАЛЕ IV од вкупно 
134 одборници гласале 116 одборници. 

Кандидатот Абдула Таир Абдураман доби 77 
гласа, кандидатот Азис Реџеп Абдула доби 21 
глас, а 18 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран АБДУЛА ТАИР АБДУ-
РАМАН. 

17. Во изборната единица КАЛЕ V од вкупно 
134 одборници гласале 116 одборници. 

Кандидатот Саракини Осман Абдула доби 83 
гласа, кандидатот Груби Хазир Хамди доби 30 
гласа, а 3 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран САРАКИНИ ОСМАН 
АБДУЛА. 

18. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА И 
од вкупно 140 одборници гласале 126 одборници. 

Кандидатот Амитов Мустафа доби 126 гласа. 
Неважечки гласачки ливчиња нема. 
За пратеник е избран АМИТОВ МУСТАФА. 
19. Во изборната единица ГОСТИВАР I од 

вкупно 108 одборници гласале 98 одборници. 
Кандидатот Ристоски Ристов Александар доби 

32 гласа, кандидатот Ѓерасимовски Дукев Гере 
доби 41 глас и кандидатот Ристеми Дестанов Те-
фик доби 23 гласа. Неважни гласачки ливчиња 
има 2. 

За пратеник е избран ГЕРАСИМОВСКИ ЛУ-
КЕВ ГЕРЕ. 

20. Во изборната единица ТЕТОВО I од вкуп-
но 120 одборници, гласале 118 одборници. 

Кандидатот Љутвиу Гани Надире доби 71 глас, 
кандидатот Хајрулаи Миџаита Џемаљедин доби 
46 гласа, а 1 гласачко ливче е прогласено за не-
важно. 

За пратеник е избрана ЉУТВИЈУ ГАНИ НА-
ДИРЕ. 

21. Во изборната единица ТЕТОВО III од 
вкупно 120 одборници гласале 118 одборници. 

Кандидатот Блажевски Конев Звонко доби 102 
гласа, а 16 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран БЛАЖЕВСКИ КОНЕВ 
ЗВОНКО. 

22. Во изборната единица ГЕВГЕЛИЈА, соста-
вена од општините ГЕВГЕЛИЈА и ВАЛАНДОВО, 
од вкупно 112 гласале 103 одборници. 

Кандидатот Стоев Ристов Живко доби 91 глас, 
а 12 гласачки ливчиња се прогласени за неважни 

За пратеник е избран СТОЕВ РИСТОВ ЖИВ-
КО. 

23. Во изборната единица КАВАДАРЦИ, од 
вкупно 88 одборници гласале 82 одборници. 

Кандидатот Чулев Панов Тошо доби 48 гласа, 
кандидатот Сеизов Наќов Никола доби 30 гласа, 
а 4 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник) е избран ЧУЛЕВ ПАНОВ ТОШО. 
24. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС I од 

вкупно НО одборници, гласале 104 одборници. 
Кандидатот Никодинов Јован Александар доби 

56 гласа, кандидатот Арсов П1ако Благој доби 47 
гласа, а 1 гласачко ливче е прогласено за не-
важно. 

За пратеник е избран НИКОДИНОВ ЈОВАН 
АЛЕКСАНДАР. 

25. Во изборната единица БЕРОВО од вкупно 
67 одборници гласале 66 одборници. 
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Кандидатот Шумански Николов инж. Бранко 
доби 54 гласа, а 12 гласачки ливчиња сте прогла-
сени за неважни. 

За пратеник е избран ШУМАНСКИ НИКО-
ЛОВ инж. БРАНКО. 

26. Во изборната единица КОЧАНИ I од вкуп-
но 100 одборници гласале 88 одборници. 

Кандидатот Бојаџиева Васил ева Нада доби 68 
гласа, а 20 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избрана БОЈАЏИЕВА ВАСИ-
ЛЕВА НАДА. 

27. Во изборната единица ПРОБИШТИП рд 
вкупно 45 одборници гласале 33 одборници. 

Кандидатот Стоилков Стојанов Васе доби 4 
гласа. Кандидатот Стојанов Владимиров Алексан-
дар доби 25 гласа, кандидатот Манев Димчов Тра-
јан доби 2 гласа, а 2 гласачки ливчиња се про-
гласени за неважни. 

За пратеник е избран СТОЈАНОВ ВЛАДИМИ" 
РОВ АЛЕКСАНДАР. 

28. Во изборната единица РАДОВИШ од вкуп-
но 70 одборници гласале 65 одборници. 

Кандидатот Атанасов Славчо Петар доби 63 
гласа, а 2 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран АТАНАСОВ СЛАВЧО 
ПЕТАР. 

29. Во изборната единица СВЕТИ НИКОЛЕ од 
вкупно 75 одборници гласале 66 одборници. 

Кандидатот Митев Нацев Душко доби 61 глас. 
а 5 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран МИТЕВ НАЦЕВ ДУШ-
КО. 

30. Во изборната единица СТРУМИЦА I од 
вкупно 120 одборници гласале 118 одборници. 

Кандидатот Стоилков Фончев Ванчо доби 64 
гласа, кандидатот Ичев Костаќев Славчо доби 21 
глас, кандидатот ПЗроматеров—Атанасов Томов Ри-
сто доби 33 гласа, а неважни гласачки ливчиња 
нема. 

За пратеник е избран СТОИЛКОВ ФОНЧЕВ 
ВАНЧО. 

Бр. 236 
24. IV. 1965 година 

Скопје ' 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Перо Липковски, с. р. 
2. Стојче Поповски, с. р. 
3. Зоге Грујовски, с. р. 
4. Нуши Крлиу, с. р. 
5. Киро Зрмановски, с. р. 

208. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА 
ПРАТЕНИЦИ НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ 

СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— Социјално-здравствен собор — 
С к о п ј е 

Републичката изборна комисија за спроведува-
ње на изборите за избор на пратеници во Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
откако ги прими и разгледа изборните акти добие-
ни од општинските изборни комисии, на основа 
член 100 став 3 од Законот за избор на пратеници 
во Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија му поднесува на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИ-
ЦИ НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Изборите за пратеници на Социј ално-здрав-
ствениот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија се одржани на 4 април 
1965 година во општинските собранија на општи-
ните во Социјалистичка Република Македонија за 
изборните единици утврдени во член 5 од Законот 
за изборните единици за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

2. Гласањето во општинските собранија се из-
врши за сите кандидати чии кандидатури беа пот-
врдени и објавени од надлежните општински из-
борни комисии во смислата на член 68—81 од За-
конот за избор на пратеници во Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

3. Надлежните општински изборни комисии ги 
утврдија резултатите од гласањето во смислата 
на член 93—97 од Законот за избор на пратеници 
во Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и според утврдените резултати ги про-
гласија за избрани и им издадоа уверенија на 
кандидатите што се означени како избрани во овој 
извештај. 

Резултатите од изборите за секоја изборна еди-
ница се како следува: 

1. Во изборната единица БИТОЛА И од вкуп-
но 117 одборници гласаа 111 одборници. 

Кандидатот Котевски Јован Д-р Димитар доби 
104 гласа, а 7 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран кандидатот КОТЕВСКИ 
ЈОВАН Д-р ДИМИТАР. 

2. Во изборната единица БИТОЛА IV од вкуп-
но 117 одборници гласаа 111 одборници. 

Кандидатот Пренда Киро Д-р Вера доби 97 
гласа, а 14 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 
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За пратеник е избрана ПРЕНДА КИРО Д-р 
ВЕРА. 

3. Во изборната единица ДЕМИР ХИСАР од 
вкупно 60 одборници гласаа 51 одборници. 

Кандидатот Генески Стевков Томе доби 45 
гласа. Неважни гласачки ливчиња има 6. 

За пратеник е избран ГЕНЕСКИ СТЕВКОВ 
ТОМЕ. 

4. Во изборната единица КРУШЕВО од вкупно 
63 одборници гласаа 54 одборници. 

Кандидатот Марковски Д-р Никола доби 50 
гласа, а 4 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран МАРКОСКИ Д-р НИ-
КОЛА. 

5. Во изборната единица ПРИЛЕП I од вкупно 
120 одборници гласаа 110 одборници, 

Кандидатот Попоска Петрова Ратка доби 64 
гласа, кандидатот Гермова—Бабич Крстева Нада 
доби 42 гласа, а 4 гласачки ливчиња се прогласени 
за неважни. 

За пратеник е избрана ПОПОСКА ПЕТРОВА 
РАТКА. 

6. Во изборната единица КРАТОВО од вкупно 
60 одборници гласаа 51 одборници. 

Кандидатот Какашевски Иванов Горѓи доби 49 
гласа, а 2 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран КАКАШЕВСКИ ИВА-
НОВ ЃОРЃИ. 

7. Во изборната единица КРИВА ПАЛАНКА 
од вкупно 86 одборници гласаа 69 одборници. 

Кандидатот Младеновски Димчев Д-р Раде до-
би 64 гласа, а 5 гласачки ливчиња се прогласени 
за неважни. 

За пратеник е избран МЛАДЕНОВСКИ ДИМ-
ЧЕВ Д-р РАДЕ. 

8. Во изборната единица КУМАНОВО I од 
вкупно 119 одборници, гласаа 112 одборници. 

Кандидатот Џелјадини Авдиа Евзи доби 108 
гласа, а 4 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран ЏЕЛЈАДИНИ АВДИЛ 
ЕВЗИ. 

9. Во изборната единица ДЕБАР од вкупно 56 
одборници гласаа 48 одборници. 

Кандидатот Панчевски Крстев Д-р Трајко до-
би 20 гласа, кандидатот Антоновски Александар 
Д-р Божидар доби 14 гласа и кандидатот Андо-
новски Андонов Д-р Славко доби 14 гласа. Неваж-
ни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран ЛАНЧЕВСКИ КРСТЕВ 
Д-р ТРАЈКО. 

10. Во изборната единица КИЧЕВО I од вкуп-
но 88 одборници гласаа 78 одборници. 

Кандидатот Миноски Пројков Мане доби 71 
глас. Неважни гласачки ливчиња има 7. 

За пратеник е избран МИНОСКИ ПРОЈКОВ 
МАНЕ. 

11 Во изборната единица ОХРИД од вкупно 
96 одборници гласале 90 одборници. 

Кандидатот Паламаревиќ Тодор Д-р Слободан 
доби 20 гласа, кандидатот Малески Наум Васил 

доби 68 гласа, а 2 гласачки ливчиња се прогласени 
за неважни. 

За пратеник е избран МАЛЕСКИ НАУМ ВА-
СИЛ. 

12. Во изборната единица СТРУГА I од вкупно 
88 одборници гласале 74 одборници. 

Кандидатот Дурацоска Климе Елисавета доби 
43 гласа, кандидатот Зафироска Кирил Мирјана 
доби 31 глас, неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избрана ДУРАЦОСКА КЛИМЕ 
ЕЛИСАВЕТА. 

13. Во изборната единица ИДАДИЈА И од 
вкупно 136 одборници гласале 127 одборници. 

Кандидатот Гучев Глигор Спаско доби 124 гла-
са, а 3 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран ГУЧЕВ ГЛИГОР СПА-
СКО. 

14. Во изборната единица ИДАДИЈА III од 
вкупно 136 одборници гласале 127 одборници. 

Кандидатот Апостолова Кирил Сунчица доби 
71 глас, кандидатот Танева Петар Вера доби 55 
гласа, а 1 гласачко ливче е прогласено за неважно. 

За пратеник е избрана АПОСТОЛОВА КИРИЛ 
СУНЧИЦА. 

15. Во изборната единица КАЛЕ III од вкупно 
134 одборници гласале 116 одборници. 

Кандидатот Ибраим Ќерим Муарем доби 87 
гласа, а кандидатот Салајдин Ружди Д-р Хамид 
доби 29 гласа. Неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избрана ИБРАИМ ЌЕРИМ 
МУАРЕМ. 

16. Во изборната единица КАЛЕ IV од вкупно 
134 одборници гласале 116 одборници. 

Кандидатот Есад Исмаил Фериде доби 104 
гласа, а 12 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран ЕСАД ИСМАИЛ ФЕ-
РИДЕ. 

17. Во изборната единица КАЛЕ V од вкупно 
134 одборници гласале 116 одборници. 

Кандидатот Ристовски Стеван Коце доби 90 
гласа, кандидатот Чамевски Петре Градимир доби 
26 гласа, а неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран РИСТОВСКИ СТЕВАН 
КОЦЕ. 

18. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА II 
од вкупно 140 одборници гласале 126 одборници. 

Кандидатот Петровски Д-р Драган доби 61 
глас, кандидатот Велев Д-р Веле доби 31 глас, 
кандидатот Груевски Д-р Владислав доби 12 гла-
са. Неважни гласачки ливчиња има 2. 

За пратеник е избран ПЕТРОВСКИ Д-р ДРА-
ГАН. 

19. Во изборната единица ГОСТИВАР I од 
вкупно 108 одборници гласале 98 одборници. 

Кандидатот Халими Ќамилов Резак доби 97 
гласа. Неважно гласачко ливче има 1. 

За пратеник е избран ХАЛИМИ ЌАМИЛОВ 
РЕЗАК. 

20. Во изборната единица ТЕТОВО I од вкупно 
120 одборници, гласале 118 одборници. 
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Кандидатот Кочовски Иљов Јован доби 109 
гласа, а 9 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеника е избран КОЧОВСКИ ИЉОВ ЈО-
ВАН. 

21. Во изборната единица ТЕТОВО III од вкуп-
но 120 одборници гласале 114 одборници. 

Кандидатот Атанасоски Илија Андреја доби 21 
глас, кандидатот Јастревски Блажев Стеван доби 
3 гласа, кандидатот Петроски Димитар Даме доби 
25 гласа, кандидатот Симоски Стојан Благоја доби 
63 гласа. Неважни гласачки ливчиња има 3. 

За пратеник е избран СИМОСКИ СТОЈАН 
БЛАГОЈА. 

22. Во изборната единица ГЕВГЕЛИЈА, соста-
вена од општините ГЕВГЕЛИЈА и ВАЛАНДОВО, 
од вкупно 112 гласале 103 одборници. 

Кандидатот Петков Панче Горѓе доби 92 гла-
са, а 11 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран ПЕТКОВ ТАНЧЕ ГОР-
ГЕ. 

23. Во изборната единица КАВАДАРЦИ, од 
вкупно 88 одборници гласале 82 одборници. 

Кандидатот Роглев Тасев Диме доби 79 гласа, 
а 3 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран РОГЛЕВ ТАСЕВ ДИМЕ 
24. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС I од 

вкупно 110 одборници, гласале 104 одборници. 
Кандидатот Стровјанов Димитар Стево доби 93 

гласа, а 11 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран ОТРОВ ЈАНОВ ДИМИ-
ТАР СТЕВО. 

25. Во изборната единица БЕРОВО од вкупно 
67 одборници гласале 66 одборници. 

Кандидатот Ковачовски Томов Д-р Бранко до-
би 35 гласа, канд,идатот Георгиев Христов Иван 
доби 31 'глас. Неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран КОВАЧОВСКИ ТОМОВ 
Д-р БРАНКО. 

26. Во изборната единица КОЧАНИ I од вкуп-
но 100 одборници гласале 88 одборници. 

Кандидатот Димитров Глигоров Д-р Димитар 
доби 74 гласа, а 14 гласачки ливчиња се прогла-
сени за неважни. 

За пратеник е избран ДИМИТРОВ ГЛИГОРОВ 
Д-р ДИМИТАР. 

27. Во изборната единица ПРОБИШТИП од 
вкупно 45 одборници гласале 33 одборници. 

Кандидатот Куновски Јаков Никола доби 10 
гласа, а 23 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран КУНОВСКИ ЈАКОВ 
НИКОЛА. 

28. Во изборната единица РАДОВИШ од вкуп-
но 70 одборници гласале 65 одборници. 

Кандидатот Кочев Горшев Д-р Андон доби 61 
глас, а 4 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран КОЧЕВ ГОРГИЕВ Д-р 
АНДОН. 

29. Во изборната единица СВЕТИ НИКОЛЕ од 
вкупно 75 одборници гласале 66 одборници. 

Кандидатот Лазаров Јорданов Трајан доби 62 
гласа, а 4 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран ЛАЗАРОВ ЈОРДАНОВ 
ТРАЈАН. 

30. Во изборната единица СТРУМИЦА I од 
вкупно 120 одборници гласале 118 одборници. 

Кандидатот Бајрактаров Стојанов Томе доби 
106 гласа, а неважни гласачки ливчиња има 12. 

За пратеник е избран БАЈРАКТАРОВ СТО-
ЈАНОВ ТОМЕ. 

Бр. 237 
24. IV. 1965 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Перо Липковски, с. р. 
2. Стојче Поповски, с. р. 
3. Зоге Грујовски, с. р. 
4. Нуши Крлиу4 с. р. 
5. Киро Зрманов^ки, с, р. 

209, 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА 
ПРАТЕНИЦИ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ 

СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— Просветно-културен собор — 
С к о п ј е 

Републичката изборна комисија за спроведу-
вање на изборите за избор на пратеници во Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, откако ги прими и разгледа изборните акти 
добиени од општинските изборни комисии, на ос-
нова член 100 став 3 од Законот за избор на пра-
теници во Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија му поднесува на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИ-
ЦИ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Изборите за пратеници на Просветно-кул-
турниот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија се одржани на 4 април 1965 
година, во општинските собранија на општините во 
Социјалистичка Република Македонија за избор-
ните единици утврдени во член 5 од Законот за 
изборните единици за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 
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2. Гласањето во општинските собранија се из-
врши за сите кандидати чии кандидатури беа 
потврдени и објавени од надлежните општински 
изборни комисии во смислата на член 68—81 од 
Законот за избор на пратеници во Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

3. Надлежните општински изборни комисии ги 
утврдија резултатите од гласањето во смислата на 
член 93—97 од Законот за избор на пратеници во 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија и според утврдените резултати ги прогласи 
за избрани и им издадоа уверенија на кандида-
тите што се означени како избрани во овој из-
вештај. 

Резултатите од изборите за секоја изборна 
единица се како следува: 

1. Во изборната единица БИТОЛА II од вкуп-
но 117 одборници гласаа 111 одборници. 

Кандидатот Горевски Стојан Тоде доби 81 глас, 
кандидатот Чезарова Никола Нада доби 24 гласа, 
а 6 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран кандидатот ГОРЕВСКИ 
СТОЈАН ТОДЕ. 

2. Во изборната единица БИТОЛА IV од вкуп-
но 117 одборници гласаа 111 одборници. 

Кандидатот Поповска Никола Јованка доби 60 
гласа, кандидатот Златевска Михајло Љубица до-
би 48 гласа, а 3 гласачки ливчиња се прогласени 
за неважни. 

За пратеник е избрана ПОПОВСКА НИКОЛА 
ЈОВАНКА. 

3. Во изборната единица ДЕМИР ХИСАР од 
вкупно 60 одборници гласаа 51 одборници. 

Кандидатот Станојоски Ѓоргиев Петко доби 22 
гласа, кандидатот Дрангоски Ристев Стојан доби 19 
гласа, кандидатот Тримчевски Петрев Томе доби 8 
гласа, а 2 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран СТАНОЈОСКИ ЃОР-
ЃИЕВ ПЕТКО. 

4. Во изборната единица КРУШЕВО од вкупно 
63 одборници гласаа 54 одборници. 

Кандидатот Јанакиески Јанко доби 51 глас, а 
3 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ЈАНАКИЕСКИ ЈАНКО. 
5. Во изборната единица ПРИЛЕП I од вкупно 

120 одборници гласаа НО одборници. 
Кандидатот Георгиоска Михајлова Виолета 

доби 107 гласа, а 3 гласачки ливчиња се прогла-
сени за неважни. 

За пратеник е избрана ГЕОРГИОСКА МИХАЈ-
ЛОВА ВИОЛЕТА. 

6. Во изборната единица КРАТОВО од вкупно 
60 одборници гласаа 51 одборници. 

Кандидатот Софи јанов Ѓоргиев Лазо доби 51 
глас. Неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран СОФИЈАНОВ ЃОРГИЕВ 
ЛАЗО. 

7. Во изборната единица КРИВА ПАЛАНКА 
од вкупно 86 одборници гласаа 69 одборници. 

Кандидатот Бучевски' Веселинов Киро доби 59 
гласа, а 10 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран БУЧЕВСКИ ВЕСЕЛИ-
НОВ КИРО. 

8. Во изборната единица КУМАНОВО I од 
вкупно 119 одборници, гласаа 112 одборници. 

Кандидатот Стојковски Никола Чедомир доби 
109 гласа, а 3 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран СТОЈКОВСКИ НИКОЛА 
ЧЕДОМИР. 

9. Во изборната единица ДЕБАР од вкупно 56 
одборници гласаа 48 одборници. 

Кандидатот Муча Тосум Петрип доби 8 гласа, 
кандидатот Даци Ќамил Фатан доби 20 гласа, кан-
дидатот Цами Ализ Медат доби 2 гласа, кандида-
тот Цами Шаин Бардул доби 18 гласа. Неважни 
гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран ДАЦИ ЌАМИЛ ФАТОН 
- 10. Во изборната единица КИЧЕВО I од вкуп-

но 88 одборници гласаа 78 одборници. 
Кандидатот Селими Расимов Ахмед доби 71 

глас. Неважни гласачки ливчиња има 7. 
За пратеник е избран СЕЛИМИ РАСИМОВ 

АХМЕД. 
11. Во изборната единица ОХРИД од вкупно 

96 одборници гласале 90 одборници. 
Кандидатот Ристески Петре Стојмир доби 54 

гласа, кандидатот Маленкоски Петре Димче доби 
33 гласа, а 3 гласачки ливчиња се прогласени зч 
неважни. 

За пратеник е избран РИСТЕСКИ ПЕТРЕ 
СТОЈМИР. 

12. Во изборната единица СТРУГА I од вкупно 
88 одборници гласале 79 одборници. 

Кандидатот Хани Евзи Неки доби 56 гласа, 
кандидатот Бајрами Бафтијар Ќенан доби 23 гла-
са, а неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран ХАНИ ЕВЗИ НЕКИ. 
13. Во изборната единица ИДАДИЈА П од вкуп-

но 136 одборници гласале 127 одборници. 
Кандидатот Димевски Саздо Јордан доби 66 

гласа, кандидатот Ковач Арсо Бранко доби 19 
гласа, а кандидатот ѓорѓиевски Денко Бранко доби 
40 гласа, 2 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран ДОШЕВСКИ САЗДО 
ЈОРДАН. 

14. Во изборната единица ИДАДИЈА Ш од 
вкупно 136 одборници гласале 127 одборници. 

Кандидатот Омер Феми Акиф до,би! 121 глас, а 
6 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ОМЕР ФЕМИ АКИФ. 
15. Во изборната единица КАЛЕ П1 од вкупно 

134 одборници гласале 116 одборници. 
Кандидатот Хаџипецова Никола Марика доби 

71 глас, а кандидатот Тасева Климе Ленче доби 
34 гласа и 11 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избрана ХАЏИПЕЦОВА НИ-
КОЛА МАРИКА. 

16. Во изборната единица КАЛЕ IV од вкупно 
134 одборници гласале 116 одборници. 

Кандидатот Нермин Усеин Емин доби 34 гласа, 
кандидатот Златку Осман Гзиме доби 14 гласа, 
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кандидатот Смилевски Урош Смиле доби 68 гласа, 
а неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран СМИЛЕВСКИ УРОШ 
СМИЛЕ. 

17. Во изборната единица КАЛЕ V од вкупно 
134 одборници гласале 116 одборници. 

Кандидатот Река Хасан Хамза доби 115 гласа, 
а 1 гласачко ливче е прогласено за неважно. 

За пратеник е избран РЕКА ХАСАН ХАМЗА. 
18. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА П 

од вкупно 140 одборници гласале 126 одборници. 
Кандидатот Кантарџиска Зора доби 126 гласа. 

Неважни гласачки ливчиња нема. 
За пратеник е избрана КАНТАРЏИСКА ЗОРА. 
19. Во изборната единица ГОСТИВАР I од 

вкупно 108 одборници гласале 97 одборници. 
Кандидатот Огненовски Василов Андреја доби 

59 гласа, кандидатот Горчиновски Војнев Милош 
добиј 12 гласа, кандидатот Каркински Талов Стево 
доби 10 гласа, кандидатот Ѓуровски Младенов 
Стојан доби 14 гласа. Неважни гласачки ливчиња 
има 2. 

За пратеник е избран ОГНЕНОВСКИ ВАСИ-
ЛОВ АНДРЕЈА. 

20. Во изборната единица ТЕТОВО I од вкупно 
120 одборници, гласале 118 одборници. 

Кандидатот Тодоровиќ Војо Бранислав доби 29 
гласа, кандидатот Копевски Антев Перо доби 20 
гласа, кандидатот Витковски Блажев Владо доби 
6 гласа, кандидатот ГПачаџиев Васил Методи доби 
61 глас, а 2 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран ПАЧАЏИЕВ ВАСИЛ 
МЕТОДИ. 

21. Во изборната единица ТЕТОВО Ш од вкуп-
но 120 одборници гласале 118 одборници. 

Кандидатот Камили Азиза Сабри доби 101 
глас, а 17 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран КАМИЛИ АЗИЗА 
САБРИ. 

22. Во изборната единица ГЕВГЕЛИЈА, соста-
вена од општините ГЕВГЕЛИЈА и ВАЛАНДОВО, 
од вкупно 112 одборници гласале 103 одборници. 

Кандидатот Димитров Горѓи Атанас доби 56 
гласа, кандидатот Прочков Никола Васил доби 38 
гласа, кандидатот Попилиев Мито Ристо не доби 
ниеден глас, а 19 гласачки ливчиња се прогласени 
за неважни. 

За пратеник е избран ПРОЧКОВ НИКОЛА 
ВАСИЛ. 

23. Во изборната единица КАВАДАРЦИ, од 
вкупно 88 одборници гласале 81 одборник. 

Кандидатот Тренчев Јованчев Глигор доби 42 
гласа, кандидатот Шулевски Крстев Петре доби 
31 глас, кандидатот Боев Филјанов Диме доби 8 
гласа. Неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран ТРЕНЧЕВ ЈОВАНЧЕВ 
ГЛИГОР. 

24. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС I 
од вкупно НО одборници, гласале 104 одборници. 

Кандидатот Ристевски Атанас Ристо доби 78 
гласа, кандидатот Палашев Арсо Горѓи доби 25 

гласа, а 1 гласачко ливче е прогласено за неважно. 
За пратеник е избран РИСТЕВСКИ АТАНАС 

РИСТЕ. 
25. Во изборната единица БЕРОВО од вкупно 

67 одборници гласале 66 одборници. 
Кандидатот Брашнарски Димитров Глигор доби 

35 гласа, кандидатот Дракалска Василова Љубинка 
доби 30 гласа, а 1 гласачко ливче е прогласено 
за неважно. 

За пратеник е избран БРАШНАРСКИ ДИМИ-
ТРОВ ГЛИГОР. 

26. Во изборната единица КОЧАНИ I од вкупно 
100 одборници гласале 88 одборници. 

Кандидатот Трифунов Пенев Никола доби 64 
гласа, кандидатот Симов Георгиев Тодор доби 20 
гласа, а 4 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран ТРИФУНОВ ПЕНЕВ 
НИКОЛА. 

27. Во изборната единица ПРОБИШТИП од 
вкупно 45 одборници гласале 33 одборници. 

Кандидатот Арсениев Илиев Лазар доби 15 
гласа, а 18 гласачки ливчиња се. прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран АРСЕНИЕВ ИЛИЕВ 
ЛАЗАР. 

28. Во изборната единица РАДОВИШ од вкуп-
но 70 одборници гласале 65 одборници. 

Кандидатот Џартов Страхилов Никола доби 
60 гласа, а 5 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран ЏАРТОВ СТРАХИЛОВ 
НИКОЛА. 

29. Во изборната единица Свети НИКОЛЕ од 
вкупно 75 одборници гласале 66 одборници. 

Кандидатот Андонов Глигоров Никола доби 43 
гласа, кандидатот Бошев Данев Трајан доби 23 
гласа. Неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран АНДОНОВ ГЛИГОРОВ 
НИКОЛА. 

30. Во изборната единица СТРУМИЦА I од 
вкупно 120 одборници гласале 118 одборници. 

Кандидатот Наков Стојанов Велин доби 67 
гласа, кандидатот Андонов Илиев Душко доби 14 
гласа, кандидатот Мицев Јорданов Бошко доби 37 
гласа, а неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран НАКОВ СТОЈАНОВ 
ВЕЛИН. 

Бр. 238 
24. IV. 1965 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Перо Липковски, с. р. 
2. Стојче Поповски, с. р. 

3. Зоге Грбовски, с. р. 
4. Нуши Крлиу, с. р. 
5. Киро Згмансвски, с. р 
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210. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА 
ПРАТЕНИЦИ НА ОРГ АНИЗАЦИОНО-ПО ЛИТИИ -

КИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— Организационо"политички собор — 
С к о п ј е 

Републичката изборна комисија за спроведу-
вање на изборите за избор на пратеници во Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, от-
како ги прими и разгледа изборните акти добиени 
од општинските изборни комисии, на основа член 
100 став 3 од Законот за избор на пратеници во 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија му поднесува на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕШЕ 
ЦИ НА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СО-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

. 1. Изборите за пратеници на Организационо-
политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија се одржани на 4 април 1965 
година во општинските собранија на општините во 
Социјалистичка Република Македонија за избор-
ните единици утврдени во член 5 од Законот за 
изборните единици за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

2. Гласањето во општинските собранија се из-
врши за сите кандидати чии кандидатури беа потвр-
дени и објавени од надлежните општински изборни 
комисии во смислата на член 68—81 од Законот за 
избор на пратеници во Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија. 

3. Надлежните општински изборни комисии ги 
утврдија резултатите од гласањето во смислата на 
член 93—97 од Законот за избор на пратеници во 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија и според утврдените резултати ги прогласија 
за избрани и им издадоа уверенија на кандидатите 
што се означени како избрани во овој извештај. 

Резултатите од изборите за секоја изборна еди-
ница се,како следува: 

1. Во изборната единица БИТОЛА И од вкупно 
117 одборници гласаа 111 одборници. 

Кандидатот Вршковски Вангел Анастас доби 67 
гласа, кандидатот Силјановски Јордан Александар 
доби 39 гласа, а 5 гласачки ливчиња се прогласени 
за неважни. 

За пратеник е избран кандидатот ВРШКОВСКИ 
ВАНГЕЛ АНАСТАС. 

2. Во изборната единица БИТОЛА IV од вкупно 
117 одборници гласаа 111 одборници. 

Кандидатот Мишиќ Лазар Катерина доби 88 
гласа, а 23 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избрана МИШИЌ ЛАЗАР КА-
ТЕРИНА. 

3. Во изборната единица ДЕМИР ХИСАР од 
вкупно 60 одборници гласаа 51 одборници. 

Кандидатот Силјановски Ристев Стеван доби 48 
гласа. Неважни гласачки ливчиња има 3. 

За пратеник е избран СИЛЈАНОВСКИ РИСТЕВ 
СТЕВАН. 

4. Во изборната единица КРУШЕВО од вкупно 
63 одборници гласаа 54 одборници. 

Кандидатот Ристеска Норка доби 52 гласа, а 2 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избрана РИСТЕСКА НОРКА. 
5. Во изборната единица ПРИЛЕП I од вкупно 

120 одборници гласаа 110 одборници 
Кандидатот Георгиески Ангелев Благоја доби 

105 гласа, а 5 гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни. 

За пратеник е избран ГЕОРГИЕВСКИ АНГЕЛЕВ 
БЛАГОЈА. 

6. Во изборната единица КРАТОВО од вкупно 60 
одборници гласаа 51 одборници. 

Кандидатот Ковачевски Петров Ѓорги доби 33 
гласа, кандидатот Јанчевски Илиев Александар доби 
18 гласа, а неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран КОВАЧЕВСКИ ПЕТРОВ 
ЃОРГИ. 

7. Во изборната единица КРИВА ПАЛАНКА од 
вкупно 86 одборници гласаа 69 одборници. 

Кандидатот Николовски Николов Славчо доби 
65 гласа, а 4 гласачки ливчиња се прогласени з^ 
неважни. 

За пратеник: е избран Николовски НИКОЛОВ 
СЛАВЧО. 

8. Во изборната единица КУМАНОВО I од вкуп-
но 119 одборници гласаа 112 одборници. 

Кандидатот Стојковски Петар Бранко доби 108 
гласа, а 4(гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран Стојковски ПЕТАР 
БРАНКО. 

9. Во изборната единица ДЕБАР од вкупно 56 
одборници гласаа 48 одборници. 

Кандидатот Јани Абаз Неби доби 11 гласа, кан-
дидатот Мевмедовски Ајаз Верди доби 17 гласа и 
кандидатот Врзиволи Абдул Фуат доби 20 гласа. 
Неважни гласачки! ливчиња нема. 

За пратеник е избрав ВРЗИВОЛИ АБДУЛ 
ФУАТ. 

10. Во изборната единица КИЧЕВО I од вкупно 
88 одборници гласаа 78 одборници. 

Кандидатот Имери Амдинов Есат доби 68 гласа. 
Неважни гласачки ливчиња има 10. 

За пратеник е избран ИМЕРИ АМДИНОВ ЕСАТ 
11. Во изборната единица ОХРИД од вкупно 96 

одборници гласале 90 одборници. 
Кандидатот Јанкоски Петруш Крсте доби 76 гла-

са, а 14 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран ЈАНКОСКИ ПЕТРУШ 
КРСТЕ. 

12. Во изборната единица СТРУГА I од вкупно 
88 одборници гласале 74 одборници. 
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Кандидатот Абединовски Ибраим Мустафа доби 
69 гласа, а неважни гласачки ливчиња има 5. 

За пратеник е избран АБЕДИНОВСКИ ИБРАИМ 
МУСТАФА. 

13. Во изборната единица ИДАДИЈА П од вкуп-
но 136 одборници гласале 127 одборници. 

Кандидатот Михајловски Лазар Ангеле доби 121 
глас, а 6 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран МИХАЈЛОВСКИ ЛАЗАР 
АНГЕЛЕ. 

14. Во изборната единица ИДАДИЈА Ш од 
вкупно 136 одборници гласале 127 одборници. 

Кандидатот Старева Ариф Вулнет доби 125 гла-
са, а 2 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избрана СТАРОВА АРИФ 
ВУЛНЕТ. 

15 Во изборната единица КАЛЕ П од вкупно 
134 одборници гласале 116 одборници. 

Кандидатот Демовски Илиев Димо доби 45 гла-
са, а кандидатот Кантарџиев Димов Иван доби 70 
гласа. Неважно гласачко ливче има 1. 

За пратеник е избран Кантарџиев ДИМОВ 
ИВАН. 

16. Во изборната единица КАЛЕ IV од вкупно 
134 одборници гласале 116 одборници. 

Кандидатот Бејзат Ахмед Мугбил доби 74 гла-
са, кандидатот Исмаил Ибраим Шевки доби 41 глас, 
а 1 гласачко ливче е прогласено за неважно. 

За пратеник е избран БЕЈЗАТ АХМЕД МУГ-
БИЛ. 

17. Во изборната единица КАЛЕ V од вкупно 
134 одборници гласале 116 одборници. 

Кандидатот Гугушева Петар Нада доби 83 гла-
са, кандидатот Стаматовска Панде Љубица доби 21 
глас, кандидатот Негриева Димитар Вера доби 5 гла-
са, а 7 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избрана ГУГУШЕВА ПЕТАР 
НАДА. 

18. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА И од 
вкупно 140 одборници гласале 126 одборници. 

Кандидатот Фуат Јашари доби 124 гласа, а не-
важни гласачки ливчиња има 2. 

За пратеник е избран ФУАТ ЈАШАРИ. 
19. Во изборната единица ГОСТИВАР I од вкуп-

но 108 одборници гласале 104 одборници. 
Кандидатот Туфаи Нијазиов Музафер доби 19 

гласа, кандидатот Незири Мерселов Незир доби 60 
гласа, кандидатот Џами Алитов Азис доби 25 гласа. 
Неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран НЕЗИРИ МЕРСЕЛОВ 
НЕЗИР. 

20. Во изборната единица ТЕТОВО I од вкупно 
120 одборници, гласале 118 одборници. 

Кандидатот Сулејмани Исак Месут доби 103 тла -
са, а 15 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран Сулејмани ИСАК МЕСУТ. 
21. Во изборната единица ТЕТОВО Ш од вкуп-

но 120 одборници гласале 118 одборници. 
Кандидатот Крстески Ѓеро Мирко доби 52 гласа, 

кандидатот Пустиња Беадин Адиле доби 64 гласа. 
Неважни гласачки ливчиња има 2. 

За пратеник е избран ПУСТИЊА БЕАДИН 
АДИЛЕ. 

22. Во изборната единица ГЕВГЕЛИЈА, соста-
вена од општините ГЕВГЕЛИЈА и ВАЛАНДОВО, 
од вкупно 112 гласале 103 одборници. 

Кандидатот Петров Петко Илија доби 86 гласа, 
а 17 гласачки ливчиња се прогласени за неважни 

За пратеник е избран ПЕТРОВ ПЕТКО ИЛИЈА. 
23. Во изборната единица КАВАДАРЦИ, од 

вкупно 88 одборници гласале 81 одборници. 
Кандидатот ѓорѓиев Николов Милан доби 27 

гласа, кандидатот Грозданов. Ристов Тодор доби 28 
гласа, кандидатот Митков Димов Наќо доби 16 гласа 
кандидатот Тасев Манев Благој доби 10 гласа и кан-
дидатот Ивановски Јорданов Бранко без глас. 

Неважни гласачки ливчиња нема. 
За пратеник е избран ГРОЗДАНОВ РИСТОВ 

ТОДОР. 
24. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС I од 

вкупно НО одборници, гласале 104 одборници. 
Кандидатот Никушева Цветан Мира доби 98 

гласа, а 4 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избрана НИКУШЕВА ЦВЕТАН 
МИРА. 

25. Во изборната единица БЕРОВО од вкупно 67 
одборници гласале 66 одборници. 

Кандидатот Близнаковски Јорданов Ванчо доби 
50 гласа. Неважни гласачки ливчиња има 16. 

За пратеник е избран БЛИЗНАКОВСКИ ЈОР-
ДАНОВ ВАНЧО. 

26. Во изборната единица КОЧАНИ I од вкупно 
100 одборници гласале 88 одборници. 

Кандидатот Серафимов Глигоров Киро доби 73 
гласа, а 15 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран СЕРАФИМОВ ГЛИГОРОВ 
КИРО. 

27. Во изборната единица ПРОБИШТИП од 
вкупно 45 одборници гласале 33 одборници. 

Кандидатот Аксентиев Коцев Тодор доби 2 гла-
са, а кандидатот Симонов Јанев Стојан доби 4 гласа, 
кандидатот Стојанов Ѓошов Блажо доби 27 гласа. 
Неважни гласачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран СТОЈАНОВ ЃОШОВ 
БЛАЖО. 

28. Во изборната единица РАДОВИШ од вкупно 
70 одборници гласале 65 одборници. 

Кандидатот ХРИСТОВ Гаврилов Петар доби 61 
глас, а 4 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 4 

За пратеник е избран Христов ГАВРИЛОВ 
ПЕТАР. 

29. Во изборната единица СВЕТИ НИКОЛЕ од 
вкупно 75 одборници гласале 66 одборници. 

Кандидатот Бошков Костов Илија доби 62 гласа, 
а 4 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран БОШКОВ КОСТОВ 
ИЛИЈА. 

30. Во изборната единица СТРУМИЦА I од 
вкупно 120 одборници гласале 118 одборници. 
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Кандидатот Тренчев Лазаров Киро — Нурката 
доби 64 гласа, кандидатот Аџијанков Јанков Алек-
сандар доби 52 гласа, а неважни гласачки ливчиња 
има 2. 

За пратеник е избран ТРЕНЧЕВ ЛАЗАРОВ 
КИРО - НУРКАТА. 

Бр. 239 
24-1У-1965 год. 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

Членови: 

1. Перо Липковски, с. р. 
2. Стојче Поповски, с. р. 
3. Зоге Грујовоки, с. р. 
4. Нуши Крлиу, с. р. 
5. Киро Зрмановски, с. р. 

211. 
Врз основа на член 102 став 1 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, а во врска со до-
полнителните избори за изборната единица Свети 
Николе — II, Републичката изборна комисија за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија 

О Б Ј А В У ВА 

дека на 5 мај 1965 година во Собранието на општи-
ната Свети Николе, за изборот што ќе се одржи 
на 16 маЈ 1965 година, избран е кандидатот за пра-
теник на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија СТОЈЧЕВ 
ЛАЗАРОВ ВЕЛКО во изборната единица Свети 
Николе II. 

Бр. 245 
7 маЈ 1965 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за подрач-
јата на општините во Социјалистичка Република 
Македонија, кој е објавен во „Службен весник на 
СРМ" бр. 2/65, се поткраднала наведената грешка, 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОПШТИ-

НИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Во член 2 точ. 15) Општина Кичево наместо 
зборот „Манастирско" треба да стои „Манастир 
Доленци"; наместо зборовите: „Доленци Црвивци" 
и „Челопеци Црвивци" треба да стои зборот „Цр -
вивци". 

Во член 2 точка 31) Општина Титов Велес по 
зборот „Бањица" треба да се додаде испуштениот 
збор „Башино Село". 

Во член 2 точка 32) Општина Штип по зборот 
„Чардаклија" треба да се додаде испуштениот збор 
„Чифлик". 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

О м а с е н дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5014/1 од 15 
март 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Новаков Боривоје, роден на ден 
26 ноември 1922 година во Скопје, од татко Новак 
и маЈка Теофанија, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Негрев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (174) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-1290/Л од 26 
јануари 1965 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на ^Нотовски Душан, роден на 
ден 10 мај 1921 година во село Кучково, од татко 
Илија и мајка Трпана, и на Нешовски Миле, ро-
ден на 28 ноември 1947 година во село Кучково 
од татко Душан и мајка Благуна. 

Именованиот и малолетното му дете за во ид-
нина ќе се служат со новото фамилијарно име 
МИТКОВСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавурањето 
во „Службен весник на СРМ". (178) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6467/1 од 2 
април 1965 година, Ја одобри промената на роде-
ното име на Павловски: Панта, роден на 19 август 
1939 година во село Дреново, Општинско собрание 
Титов Велес, од татко Трајко и мајка Пандил а, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Пенчо. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5614/1 од 24 
март 1965 година, ја одобри промената на роденото 
име на Глобару Овидју, роден на 25 декември 1948 
година во Битола, од родители: татко Јунио и мај-
ка Зора, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Овидију. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-2686 од 5 фев-
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руари 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Смилева Ангелина, родена на 
ден 9 мај 1931 година во село Горно Агларци, од 
родители: татко Никола и мајка Босилка, така 
што во иднина фамилијарното име ќе и гласи 
Јанкуловска. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-2687/1 од 5 
февруари 1965 година, ја одобри промената на ф а -
милијарното име на Смилевски Павле, роден на 
ден 8 септември 1933 година во село Журче, од 
родители: татко Димко и мајка Ристана, така што 
во иднина фамилијарното име ќе му гласи Јанку-
ловски. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6466/1 од 2 
април 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Цивка ламова Аница, родена на 
23 август 1930 година во село Голозинци, Собрание 
на општината Титов Велес, од татко Крсте и мајка 
Ленка, така што во иднина фамилијарното име ќе 
и гласи Јорданова. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4947/1 од 13 
март 1965 година, ја одобри промената на роденото 
име на Талеска Иванка, родена на 2 октомври 1944 
година во село Долнени, Прилепско, од татко 
Горѓе и мајка Благуна, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Јованка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (185) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3720 од 5 април 
1965 година, ја одобри промената на роденото име 
на Мехмеди Ремзије, родена на 2 јуни 1931 го-
дина во село Здуње, Собрание на општината Гос-
тивар, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Сабрија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
ЕО „Службен весник на СРМ". (187^ 

Републичкиот секретаријат зв внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-4471/1-65, ја 
одобри; промената на фамилијарното име на Гигов 
Петар, роден на ден 19-У1-1914 година во Титов 
Велес, од татко Стефан и маЈка Султана, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Лазовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ" (191) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред судов се води спор по правната работа 
на тужителот Темелковски Танасов Петре од на-
селба „Бутел" П, ул. „890" бр. 309, против тужената 
Евангелија Сотир Темелкова од Краљевина Грчка 
Егејска Македонија, а сега со непознато место на 
живеење, за утврдување на брак. 

Се повикува тужената Евангелија Сотир' Те-
ме лкова во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да ја достави 
точната адреса на судот или да се јави лично. Во 
противен случај ќе и биде определен старател од 
надлежното собрание, во смисла на член 46 од ЗС, 
кој ќе ги штити нејзините интереси. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 308/65. 
(175) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Јованова ѓорѓиева Тина од Струмица поднесе 
до овој суд тужба за развод на бракот против 
Нако Јованов, бив. од Струмица, а сега во неиз-
весност. 

Како адресата и местожителството на туже-
ниот се непознати се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во противно судот по службана должност 
ја одредува за застапник Милојка Просениклиева, 
стручен соработник во Општинскиот суд — Стру-
мица, и делото ќе се разгледа во негово отсуство 

Од Окружниот суд во Штип, П., бр. 588/65. (177) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Окружниот суд во Тетово, согласно член 77 ст. 
2 точ. 4 од ЗПП, го поставува за привремен за-
стапник на тужената Живка Црноглавац, Томчета 
Ѓорчевски, адвокат од Тетово, по бракоразводниот 
спор подигнат против неа од тужителот Фазли ја 
Зекир, возач од Дебајр, по чл. 56 и 61 од ОЗБ. 

Привремениот застапник ќе ја застапува ту-
жената во постапката се додека истата или неј-
зиниот полномошник не се појават пред судот, 
односно додека органот за старателство не го из-
вести судот дека и е поставен старател. 

Од Окружниот суд во Тетово, П. бр. 557/63. (186) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп се води по-

стапка за докажување загубено свидетелство за 
завршен курс за воспитателка, во бившото школо 
„Никола Карев" — Скопје, през 1949/50 година, на 
име Трајкоска Горица од Прилеп, ул. „Аличаир" 
нова населба. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде свидетелството да јави на овој 
суд во рок од 3 месеци по објавувањето на ОВОЈ 

оглас во „Службен весник на СРМ". 
Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 151/65. 

(176) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубен чек бр. 082048 
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на сума од 20.000 динари на име Благоја Нико-
лоски од Прилеп, издаден од Комуналната банка 
— Филијала — Прилеп. На чекот стои клаузула — 
чекот може да се употреби за купување на ќумур. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведениот чек, да јави на 
овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на 
ОВОЈ оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 331/65. 
(180) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште во село 
Витолиште, Прилепско, през учебната 1936/37 го-
дина, на име Мисирлиоски Данов Петко од село 
Витолиште. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 688/64 
(188) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. IV. 1964 година, рег. број 13, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Стрежево 
на Трговското претпријатие „Црни врв" од село 
Кукуречани, Битолска околија. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на мало: текс-
тил, кратка стока и конфекција, нафтени дерива-
ти, мазиво, улје и маст, канцелариски материјали, 
хартија и школски прибор, животни намирници, 
сите врсти за домашна употреба, месо и месни 
производи, житарици и млински производи, произ-
води од шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, електрични материјали, радиоапарати и 
прибор, куќен мебел, метални производи, тутунски 
преработки и кибрит, разна мешана индустриска 
стока, чевли од сите видови, бои и лакови. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Црни врв" од село Кукуречани, Битол-
ска околија. 

Раководител на продавницата е Пецо Симонов 
Степановски, а ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 175/64. (676 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. V. 1964 година, рег. број 5/59, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница број 8 во Битола на 
Претпријатието „Солидност" — Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
производите од конфекцијата, како и куса и пле-
тена стока од туѓи производители за дополнување 
на асортиманот. 

Продавницата е основана од Конфекцијата „Со-
лидност" — од Прилеп. 

Бр. 18 - Стр. 495 

Раководител на продавницата е Благој Горгиев, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 194/64. (678) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. ХП. 1963 година, рег. број 12/58, книга II, е 
запишана под фирма: Продавница број 10 во село 
Кривогаштани на Трговското претпријатие „Искра" 
од село Кривогаштани, Битолска околија. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
судски таксени марки и поштенски марки, туту-
нови преработки, кибрит, канцелариски материјал, 
хартија за пишување, школски прибор, растурање 
на весници и привремени списанија, државна ло-
тарија, спортска прогноза, лото, метална и плас-
тична галантерија, саати и изработки од племе-
нити материјали, парфимериска и козметичка сто-
ка и делови за ,велосипеди. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Искра" од село Кривогаштани. 

Раководител на продавницата е Тотески Слав-
ко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 382/63. (679; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. Ш. 1964 година, рег. број 190/55, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница број 8 во Битола 
на Фабриката за конзерви „Пелагонија" од Би-
тола. Цредмет на работењето на продавницата е' 
продажба на мало на овошје, зеленчук и варива 
и преработки од овошје и зеленчук од сопствено 
производство, како и ран зеленчук, јужно сушено 
овошје, ореви, бадеми и лешници од туѓо произ-
водство. 

Продавницата е основана од Фабриката за кон-
зерви „Пелагонија" од Битола. 

Раководител на продавницата е Здраве Саве-
вски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 116/64. (680) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1964 година, рег. број 190/55, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница број 9 во Битола 
на Фабриката за конзерви „Нелагонија" од Битола 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на овошје, зеленчук и варива и 
преработки од овошје и зеленчук од сопствено 
производство, како и ран зеленчук, јужно сушено 
овошје, ореви, бадеми и лешници од туѓо произ-
водство. 

Продавницата е основана од Фабриката за кон-
зерви „Пелагонија" од Битола. 

Раководител на продавницата е Вангел Нико-
ловски, ;а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува фабриката. 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 117/64. (681) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1964 година, рег. број 190/55, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница број 10 во Битола 
на Фабриката за конзерви „Пелагонија" од Битола 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на овошје, зеленчук и варива и 
преработки од овошје и зеленчук од сопствено 
производство, како и ран зеленчук, јужно и су-
шено овошје, ореви, бадеми и лешници од туѓо 
производство. 

Продавницата е основана од Фабриката за кон-
зерви „Пелагонија" од Битола. 

Раководител на продавницата е Никола Хрис-
товски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 126/64. (682 ̂  

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. Ш. 1964 година, рег. број 4/64, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на Ком-
бинатот за чевли во Пеќ. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мало на кожна 
конфекција, крзна и производи од крзно и чевли. 

Продавницата е основана од Комбинатот за 
чевли во Пеќ. 

Раководител на продавницата е Борис Трај-
ковски, а ќе Ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 
бр. 90/64. (683) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. IV. 1964 година, рег. број 1/64, книга I, е запи-
шана под назив: Земјоделска задруга „Царев Даб1' 
во село Тројаци, Битолска околијѕа. Предмет на 
работењето на задругата е: лозарство со прера-
ботки, поледелство, сточарство, производство и 
продажба на вар, развивање на кооперативни од-
носи на подрачјето за кое е формирана. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Собранието на општината Прилеп број 01-1642/1 
од 27. III. 1964 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Цвејоски инж. 
Блаже, управник, и Трифуновски Александар, тех-
нички раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 167/64. (686) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16, IV. 1964 година, рег. броЈ 10/62, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 1 во Битола 
на Трговското претпријатие „Задругар" од Битола. 
Предмет на работењето на продавницата е: промет 
на мало со кожа и гума, седларски и ременарски 
стоки и прибор и производи од гума, каучук и 
пластични маси, чевли и алат за изработка. 

Ѕ мај 1965 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо „Задругар" од Битола. 

Раководител на продавницата е Методија Или-
ковски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 129/64. (690) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. IV. 1964 година, рег. број 10/64, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 2 во Битола на 
Трговското претпријатие „Задругар" од Битола. 
Предмет на работењето на продавницата е: промет 
на мало со кожа, седларска и ременска стока и 
прибор, производи од гума. каучук и пластични 
маси, чевли и алат за изработка. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" од Битола. 

Раководител на продавницата е Петар Делов, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битол,а, Фи 
бр. 130/64. (691) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 27289, серија бр 0685082 
издадена од СВР — Тетово на име Идрис Османа 
Вељији, с. Теарце, Тетовско. (120) 

Лична карта рег. бр. 1848, серија бр. 0361459 
на име Славко Петруш Илиев, с. Пепелиште, Ти-
'?оввелешко. (121) 

Лична карта рег. бр. 99, серија бр. 0304125 
издадена од ОВР — Струмица на име Никола Га-
њетиди, ул. „П. Гули" бр. 20, Неготино. (122) 

Лична карта рег. бр. 3910, серија бр. 0056621 
издадена од СВР — Берово на име Кирил Несто-
ров Карадачки, с. Владимирово, Берово. (123) 

Лична карта рег. бр. 605, серија бр. 009175 на 
име Стојан Ристе Петровски, с. Олевени, Битола. 

Лична карта рег. бр. 29194, серија бр. 0094872 
издадена од СВР - Битола на име Тефик Алит 
Мустафовски, ул. „Стив Наумов" бр. 142, Битола. 

(126) 
Лична карта рег. бр. 8877, издадена од ОВР -

Прилеп на име Ристо Костадинов Здравески, При-
леп. (127) 

Лична карта рег. бр 151, серија бр. 0126063 
издадена од СВР — Битола на име Цветанка Војне 
Трајковска, ул. „29 ноември" бр. 151, Битола. (128) 

Лична карта рег. бр. 4091, серија бр. 0564500 
издадена од СВР — Куманово на име Павле Крс-
тев Петрушевски, с. Пчиња, Куманово (129) 

Лична карта рег. бр. 9489, серија бр. 0705999 
издадена од СВР — Гостивар на име Абдулвехат 
Есат Асани, с. Неготино, Тетовско. (130) 

Лична карта рег. бр. 188, серија бр 0271492 
на име Вајдин Лимана Сулејмани, с. Жеровјане, 
Тетовско. (131) 

Лична карта рег. бр. 4524, серија бр. 0381134 
издадена од СВР — Кочани на име Панче Спасо 
Арсов, ул. „Р. Кончар" бр. 15, Кочани. " (132) 

Лична карта рег. бр. 1826, серија бр. 0322336 
издадена од СВР — Кочани на име Милан СТОЈКО 
Стојанов, ул ,,В. Ловџија" бр. 19, Кочани. (133) 
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Лична карта рег. бр. 1949, серија бр. 4458450 
издадена од СВР — Косовска Митровица на име 
Деми-р Адем Абдијов, ул. „Шаин маале" б. б., Ра-
довиш. (134) 

Лична карта рег. бр. 15750, серија бр. 0196735 
издадена од СВР — Прилеп на име Вера Попоска 
Томеска, ул. „А. Слабејко^" бр. 108, Прилеп. (135) 

Лична карта рег. бр. 5889, сарија бр. 0729913 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Јо-
ван Павлески, ул. „Ј. Јорданоски" бр. 76, Прилеп. 

(136) 
Лична карта рег. бр. 1804, издадена од СВР — 

Прилеп на име Драгослав Левковски, ул. „Мирче 
Ацев" бр. 116, Прилеп. (137) 

Лична карта рег. бр. 2894, серија бр. 0169596 
на име Ава Муамеда (Дервиши) Алии, с. Жеро-
вјане, Тетовско. (138) 

Лична карта рег. бр. 1099, серија бр. 0132290 
на име Сотир Спиров Ивановски, с. Мусинци, Би-
толско. " (139) 

Лична карта рег. бр. 13852, серија бр. 0018613 
издадена од СВР — Прилеп на име Петко Митрев 
Аспровски, с. Бешиште, Битола. (140) 

Лична карта рег. бр 1152, серија бр. 0397662 
Издадена од СВР — Куманово на име Мемет Ју-
грев Мустафовски, с. Ст. Бара, Куманово. (141) 

Лична карта рег. бр. 36953, серија бр. 0769219 
^дадена од СВР - Тетово на име Меќаил Г. Зен-
ден, с. Рогле, Тетовско. (142) 

Лична карта рег. бр. 3590, серија бр. 0170600 
шиме Јакуп Абдираим Ејупи, с. Шемшово Те-

(143) 
Лична карта рег. бр. 1881, серија бр. 0775974 

изедена од СВР - Гостивар на име Михајло Сла-
ве Гавровски, с. Вруток, Гостивар. (144) 

1ичка карта рег. бр. 18840, серија бр. 0715450 
издувна од СВР - Гостивар на име Исмет Халит 
Идр^и, е. Добрлдол, Тетовско. (145) 

стна карта рег. бр. 5185, серија бр. 0701695 
издаша од ОВР - Гостивар на име Китан Томе 
Срез^ки, \ Врапчиште, Гостивар. (146) 

Јсчна сарта рег. бр. 5520, издадена од ОВР -
Штитна те Јордан Тасев Цветков, ул. „Пирин-
ска" о. 79, Штип. (147) 

Лина рег. бр 1499, издадена од СВР -
Крушево на гме П)етар Ивановски, ул. „М. Пијаде" 
бр. 19' Прилеп, ц 4 8 ) 

Лима кар^ р е г . бр. 10066, серија бр. 0190576 
издаден од СЕ? - Прилеп на име Василка Јова-
новска, ул. „Мои Пијаде" бр. 106, Прилеп. (149) 

Лич1а картарег. бр. 10828, серија бр. 0154235 
издадена од СВР^ Прилеп на име Мирче Најдо-
ски, ул. Дане Илш к и - б р б0 ) прилеп. ( 1 5 0 ) 

Личи; карта ре1бр 4 5 1 3 ) и з д а д е н а о д с в р „ 
Прилеп Ба име А д е , а н д а р Тодорчески, ул. „Ан-
дон Славејко" бр. 2 а ц р и л е п ( 1 5 1 ) 

Лична карта рег^. б 2 7 , серија бр. 0325137, из-
дадена од СВР - Ти, В е л е с н а и м е ќ и 
Бејков Ангушев, ул. ш а д и м и р Назор" бр 28 -
Титов Велес. ц 5 2 ) 

Лична карта рег 6 5 2 ј а б 0 3 б 8 
име Стојан Петров Ј а к ^ в с к и ? с Мамутчево, Ти-
товвелешко. ' ѓЛ еоч 

тг л (1 5 3 ) 

Лична карта рег. бр. 9 ј а б т 7 т 
име Ристо Јанков Лазова с Г р ч и ш т

Р
е Ј Г е в г е л и ј а . 

Лична карта рег. б о . ш ј а б 
издадена од С В Р - С в . Ни1 е н а и м е 
јанов Панов, с. Богословец^ Николе (155) 

Лична карта рег. бр П ј а б 0 0 8 
издадена од СВР - Штит,а ^ Р а ^ е Т а с к о 
Илиев, с. Цера, Кочани. 

Лична карта рег. бр. 1, с е р и ј а б р . 0 1 3 5 3 2 8 
на име Дано Петрев Бошесвс. Бонче, Битолско. 

Лична карта рег. бр. 1 4 8 ^ р и ј а б р . 2527762/55 
издадена од СВР - Ниш н % е Душан р а д с Ж а н 
Поповиќ, ул. „Прилепска" 6139/45 Битола. (158) 

Лична карта рег. бр. 2448, серија бр. 0075076 
издадена од СВР — Битола на име Џемаил Али 
Емина, ул. „Каранова" бр. 48, Битола. (159) 

Лична карта рег. бр. 5273, серија бр. 0230578 
издадена од СВР — Охрид на име Славе Сандрев 
Кулушоски, с. Лескоец, Охрид. (160) 

Лична карта рег. бр. 4453, серија бр. 0030080 
издадена од СВР — Ресен на име Христо Темо 
Темелковски, с. Царев Двор, Ресен. (161) 

Лична карта рег. бр. 3293, серија бр. 0327803 
издадена од СВР — Титов Велес на име Димитрије 
Јорданов Саздов, ул. „Стојан Буридан" бр. 41, Ти-
тов Велес. (162) 

Лична карта рег. бр. 1594, серија бр. 0370350 
издадена од ОВР — Титов Велес на име Славко 
Јорданов Давчов, с. Д. Каласлари, Титоввелешко. 

(163) 
Лична карта рег. бр. 16111, серија бр. 0354529 

издадена од СВР — Титов Велес на име Ордан 
Горев Бабунов, ул. „Владимир Назор" бр. 40, Ти-
тов Велес. (164) 

Лична карта рег бр. 33252, серија бр. 0689309 
издадена од СВР — Тетово на име Риза Јахја 
Асани, с. Челопек, Тетовско. (165) 

Лична карта рег. бр. 6625, серија бр. 0171042 
издадена од СВР — Гостивар на име Веап Мемед 
Велиу, с. Форино, Гостивар. (166) 

Лична карта рег. бр. 4678, серија бр. 0374493 
издадена од ОВР — Штип на име Вера Ѓорѓиева 
Јосифова, ул „Страшо' Пинџур" бр. 1, Штип. (167) 

Лична карта рег. бр. 2693, серија бр. 0169703 на 
име Борјанка Владе Мил елкова, с Пестришино, 
Кочани. (168) 

Лична карта рег. бр. 1433, серија бр. 0128441 
издадена од СВР — Битола на име Атанас Кори-
тснов Горгиев, ул „Солунска" бр. 94, Битола. (169) 

Лична карта рег. бр. 7169, серија бр. 0113434 
издадена од, СВР — Битола на име Борис Ангелев 
Недановски, с. Долно Српци, Битола. (170) 

Лична карта рег. бр. 8026, серија бр. 0549025 
издадена од СВР — Куманово на име Милан Јор-
данов Веселиновиќ, с. Никуљане, Кумановско. (171) 

Лична карта рег. бр. 528, серија бр. 0643638 на 
име Добре Боризов Петковски, с. Криви Камен, 
Крива Паланка. (172) 

Лична карта рег. бр. 42043, серија бр. 0797285 
издадена од СВР — Тетово на име Тафил Хакик 
Садики, с. Селце, Тетовско. (173) 

Лична карта рег. бр. 2402, серија бр. 0290990 
издадена од СВР - Штип на име Ленка Мите 
(Боринарова) Пингова, ул. „Борис Кидрич" бр. 90, 
Штип. (174) 

Лична карта рег. бр. 19955, серија бр. 0680627 
издадена од СВР - Тетово на име Рахим Адил 
Емини, с. Селце, Тетовско. (I75) 

Лична карта рег. бр. 3911, серија бр. 0700421 
издадена од ОВР - Гостивар на име Тефик Те-
фика Алија, ул. ,,В. Кочоски" бр. 4, Тетово. (176) 

Лична карта рег. бр. 8523, серија бр. 0668645 
издадена од ОВР - Тетово на име Мехметрешат 
Абдула Рустеми, ул. „Мирче Ацев" бр. 31, Тетово. 

"Лична к а ш а рег. бр. 45111, серија бр. 0800344 
издадена од ОВР — Л о в е н а име Абдулмумин 
Илми Вејсели, с. Џепчиште, Тетово, а т 

Лична карта рег. бр, 9876, серија бр. 0671060 
издадена од ОВР - Тетово на име Годе Никола 
Серафимовски, с. Старо Село, Тетовско, (179) 

Лична карта рег. бр. 2612, на име Накије Абри 
Демирова? ул.^,Иво Рибар" бр. 45, Виница, Кочани. 

Лична карта рег. бр. 3758, 
издадена од ОВР - Струмица на име Стеван Мил 
ко Ансаров, с. Моноспитово, Струмица. (181) 

Лична карта рег. бр. 25020, с е р и ј а б р . О Ш Ш 
издадена од ОВР - Битола т име Траган К о г а 
Кочишки, с. Кукуречани, Битола. ' 
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Лична карта рег. бр. 17100, серија бр. 0022329 
издадена од СВР — Охрид на име Петре Спиров 
Стевоски, с. Елшани, Охрид. (183) 

Лична карта рег. бр. 909, серија бр. 0022119 
издадена од СВР — Охрид на име Сандре Сара-
фима, Стојоски, с. Елшани, Охрид. (184) 

Лична карта рег. бр. 480698, серија бр. 03983503 
издадена од СВР — Белград на име Јонуз Селман 
Малиќ, ул. „7 ноември" бр. 171, Охрид. (185) 

Лична карта рег. бр. 1254, серија бр. 0737783 
на име Горѓи Томе Крстески, с^ Долно Средоречие, 
Охридско. (186) 

Лична карта рег. бр. 8743, серија бр. 0233313 
издадена од СВР — Охрид на име Петра Сандре 
(Колеска) Ј о с и ф о в а , с. Куратица, Охридско. (187) 

Лична карта рег. бр. 30416, серија бр. 0236614 
издадена од СВР — Охрид на име Доста Перева 
Милеска, с. Вапила, Охридско. (188) 

Лична карта рег. бр. 354, серија бр. 0237888 
издадена од РВР — Кичево на име Селман Рама-
зан Имери, с. Србица, Кичево. (189) 

Лична карта рег. бр. 4638, серија бр. 0741730 
издадена од СВР — Кичево на име Шукрије Бе-
џет (Џелилоска) Имероска, с. Србица, Кичево. (190) 

Лична карта рег. бр. 4591, серија бр. 0741683 
издадена од РВР — Кичево на име Џемиле Азем 
(Зејноска) Исмаилоска, с. Зајас, Кичево.. (191) 

Лична карта рег. бр. 6118, издадена од РВР — 
Кичево на име Филимена Нове Тренеска, ул. „11 
октомври" бр. 86, Кичево. (192) 

Лична карта рег. бр. 19527, серија бр. 0506569 
издадена од СВР — Кавадарци на име Вене Сто-
јанов Иванов, с. Крушевица, Титоввелешко. (193) 

Лична карта рег. бр. 107888, серија бр. 0519078 
издадена од СВР — Скопје на име Фазли Аметов 
Дурмишов, ул. „В. Каракостов" бр. 69, Титов Ве-
лес. (194) 

Лична карта рег. бр. 2885, серија бр. 0777481 
издадена од СВР - Гостивар на име Накил Мах-
муд Елмази, с. Србиново, Гостивар. (195) 

Лична карта рег. бр. 700, серија бр. 0697110 
издадена од СВР — Гостивар на име Фидан Алуш 
Амзи, с. Лакавица, Гостивар. (196) 

Лична карта рег. бр. 14141, серија бр. 0710651 
издадена од СВР - Гостивар на име Арзије Б а ф -
тијар Амзи, с. Лакавица, Гостивар. (197) 

Лична карта рег. бр. 19369, серија бр. 055918 
издадена од СВР — Куманово на име Гошо Данев 
Гелевски, Св. Николе. (198) 

Лична карта рег бр. 1157, серија бр. 0394667 на 
име Данаил Димчо Петрушев, с. Кундино, Кочани. 

(199) 
Лична карта рег. бр. 2844, серија бр. 0106854 

издадена од СЦР - Дебар на име Билкиз Сефедин 
(Горенца) Крчишта, ул. „Трпе Броштички" бр. 10, 
Дебар. (2оо) 

Лична карта рег. бр. 16654, серија бр. 0130354 
издадена од СВР — Дебар на име Лиман Демиров 
Демироски, с. Д. Косоврасти, Дебар. (201) 

Лична карта рег. бр. 23539, серија бр. 0177568 
издадена од СВР — Охрид на име Сефзр Мухарем 
Обоку, ул. „3. Чочковски" бр. 11, Дебар. (202) 

Лична карта рег. бр. 2388, серија бр. 0173598 
издадена од ОВР - Дебар на име Али Емин Кр-
чишта, ул. „Т. Броштички" бр. 10, Дебар. (203) 

Лична карта рег. бр. 25052, серија бр. 0179080 
издадена од СВР - Охрид на име Ариф Нуредин 
Фишеку, ул. „Ибе Паликуќа" бр. 17, Дебар. (204) 

Лична карта рег. бр. 1104, серија бр. 0155814 
издадена од СВР - Дебар на име Менду Туфик 
Каја, с. Коњаре, Дебар. (205) 

Лична карта рег. бр. 20648, серија бр. 0032308 
издадена од СВР — Охрид на име Ферат Ќазим 
Сефединоски, с. Г. Папраник, Дебар. (206) 

Лична карта рег. бр. 16940, серија бр. 0130640 
издадена од СВР - Охрид на име Џетан Бајрам 
Цапа, с. Селокуќи, Дебар. (207) 

Лична карта рег. бр. 530, серија бр. 0147540 
издадена од СВР — Делчево на име Б л а ж е Петров 
Атанасов, ул. „Солунска", Делчево. (208) 

Лична карта рег. бр. 44918, серија бр. 0800154 
издадена од СВР — Тетово на име Шаќир Шаба-
на Хасипи, с. Стримница, Тетовско. (209) 

Лична карта рег. бр. 760, серија бр. 0274865 на 
име Камил Елмаза Асани, с. Селце1 Кеч, Тетово. 

(210) 
Лична карта рег. бр. 3563, серија бр. 0170575 

на име Акиф Селим Јонузи, с. Пршовци, Тетовско. 
(211) 

Лична карта рег. бр. 5497, серија бр. 0666058 
издадена од СВР — Тетово на име Милица Ристо 
(Блаже) Алексовска, с. Теарце, Тетово. (212) 

Лична карта рег. бр. 47059, серија бр. 0270294 
издадена од СВР - Гостивар на име Гарип Осман 
Османи, с. Равен, Гостивар. (213) 

Лична карта рег. бр. 18533, серија бр. 0715143 
издадена од СВР — Гостивар на име Нурије Гафур 
Салији, Гостивар. (214) 

Лична карта рег. бр. 5076, серија бр. 0701586 
издадена од СВР — Гостивар на име Абдулари Ха-
ким Алији, с. Г. Бањица, Гостивар. (215) 

Лична карта рег. бр. 4517, серија бр. 0701027 
издадена од СВР — Гостивар на име Роса Дими-
трија Дуцеска, ул. „ЈНА" бр. 138, Гостивар. (216) 

Лична карта рег. бр. 1721, серија бр. 030616' 
издадена од СВР — Штип на име Никола Мила 
Стојанов, с. Кучичино, Кочани. (21 

Лична карта рег. бр. 4221, серија бр. 01743Ј 

издадена од ОВР — Тетово на име Мирадије Н-
шат (Амети) Елмази, ул. „Питу Гули" бр. 33, Т-
тово. (20 

Лична карта рег. бр. 4814, серија бр. 0175^6 
издадена од ОВР — Тетово на име Нафи Сали е-
хари, с. М. Речица, Тетовско. (̂ 9) 

Лична карта рег. бр. 14249, серија бр. 008^40 
издадена од СВР — Битола на име Михаил П"ар 
Томовски, ул. „Ст. ѓорѓиев" бр. 33, Битода. ;20) 

Лична карта рег. бр. 3035, серија 0р. 05(446 
на име Бара Јордана Денчиќ, с. Четите , Кума-
новско. 221) 

Лична карта рег. бр. 2285, серија бр. 077295 
издадена од СВР — Кичево на име Мазлам Лзама 
Абдиу, с. Убого, Титов Велес. (222) 

Лична карта рег. бр. 21739, сертја бр. 038741 
издадена од СВР — Кавадарци на р^е Митр Ата-
насов Крстев, с. Бегниште, КавадРЦи. (223) 

Лична карта рег. бр. 9603, с^ија бр. 1493957 
издадена од СВР — Кавадарци шиме Александар 
Ифтимов Трајков, с. Драгожел, кавадарци (224) 

Лична карта рег. бр. 13454.-'еРија бр. 0421374 
издадена од ОВР — Струмица г им 6 Велго Здрав-
ко Трендовски!, ул. „Васил Глг11105" бр. 2, Стру-
мица. (225) 

Лична карта рег. бр. 675 с е Рија бр. 0303681 
издадена од ОВР — Струмипн а име Сотир Сто-
јан Ѓоргиев, ул. „Крушевск Република" бр. 79, 
Струмица. (226) 

Лична карта рег. бр. 9 серија бр. 0198947 
на име Новак Методиев Н и л о в с к и , с. Сопотница, 
Битолско. (227) 

Лична карта рег. бр. серија бр. 0198694 
издадела од СВР - Бито.ва име Михајло Томо 
(Ставрев; Стојановски, у^Горѓи Сугаре" бр. НО, 
Битола. (228) 

Лична карта рег. бр 9 4 8 8 ' серија бр. 0559306 
издадена од ОВР - К а н о в о на име Слободан 
Стојанов Пешиќ, с. Ст. горичане, Куманово. (229) 

Лична карта рег. бг43 ' серија бр. 0244053 из-
дадена од СВР — ОЗД на име Воскресија Б. 
Боева, ул „Петар ЧауЈ бр. 44, Охрид, (230) 

Лична карта рег. ( 3342, издадена од СВР -
Охрид на име Л у д м и Ј р б р е з Ѓуровска, ул. „Абас 
Емин", Охрид. (231) 

Лична карта регЛ 5683, серија бр. 0401693 
издадена од СВР — С о к о л е на име Славко Ми-
ланов Саздов, с. Џи,даци, Титоввелешко. (232) 
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Лична карта рег. бр. 13765, серија бр. 0675131 
издадена од СВР — Тетово на име Зубер Сабрија 
Фетаи, с. Челопек, Тетово. (234) 

Лична карта рег. бр. 42453, серија бр. 0797690 
издадена од СВР — Тетово на име Адем Рушита 
Ајдини, с. Теарце, Тетовско. (235) 

Лична карта рег. бр. 1892, серија бр. 0168604 
на име Џемаил Мето Алити, с. Шемшово, Тетово. 

(236) 
Лична карта рег. бр. 697, серија бр. 0697107 

издадена од СВР — Гостивар на име Илјас Билал 
Сулејмани, ул. „Никола Парапунов" бр. 55, Гости-
вар. (237) 

Лична карта рег. бр. 8889, серија бр. 0311572 
издадена од СВР — Штип на име Давче Стојанов 
Костадинов, ул. „Ванчо Прке" бр. 28, Штип. (238) 

Лична карта рег. бр. 2021, серија бр. 0161692 
на име Стојанка Стоил Јанкова, с. Смолари, Стру-
мица. (239) 

Лична карта рег. бр. 1742, серија бр. 0726447 
издадена од ПВР — Македонски Брод на име Ди-
митрија Крстески, с. Крапа, Македонски Брод. (240) 

Лична карта рег. бр. 696, серија бр. 0241705 
издадена од ОВР — Македонски Брод на име Јо-
сиф Т. Митановски, с. Локвица, Македонски Брод. 

(241) 
Лична карта рег. бр. 23318, серија бр. 0121098 

издадена од СВР — Битола на име Александар 
Т. Ристевски, с. Ношпал, Битола. (242) 

Лична карта рег. бр. 7745, серија бр. 0954361 
издадена од СВР — Куманово на име Тодосија 
Станојко Ангеловски, с. Агино Село, Куманово. 

(243) 
Лична карта рег. бр. 9276, серија бр. 0461396 

издадена од СВР — Куманово на име Никола Д. 
Илијевски, ул. „Хр. Карпош" бр. 12, Куманово. (244) 

Лична карта рег. бр. 8340, серија бр. 0085332 
издадена од ОВР — Куманово на име Мили јанко 
Трајко Трајковски, ул „Борис Кидрич" бр. 77, 
Куманово. (245) 

Лична карта рег. бр. 15808, издадена од СВР — 
Куманово на име Стојанка Петко Цветковска, с. 
Биљановце, Кумановско. (246) 

Лична карта рег. бр. 7341, издадена од ОВР — 
Куманово на име Шаип Лиман Лиманов, ул. „Бај -
рам Шабани" бр. 6, Куманово. (247) 

Лична карта рег. бр. 13177, серија бр. 0553888 
издадена од СВР — Куманово на име Стојанка 
Спасовска, с. Умин Дол, Кумановско. (248) 

Лична карта рег. бр 4148, серија бр. 0543744 
издадена од СВР — Куманово на име Незир И. 
Фазли, с. Романовце, Куманово. (249) 

Лична карта рег. бр. 14258, серија бр. 5136810 
издадена од СВР — Панчево на име Миодраг Р. 
Јовановиќ, ул. „Владимир Назор" бр. 22, Кума-
ново. (250) 

Лична карта рег. бр. 10524, серија бр. 0794544 
издадена од ОВР — Куманово на име Зејнула Аб-
дула Хајруловски, ул. „Козара" бр. 7, Куманово. 

(251) 
Лична карта рег. бр. 6502, серија бр. 0566902 

издадена од СВР — Куманово на име Амзи Афи-
за Зимбри , с. Гошинце, Кумановско. (252) 

Лична карта рег. бр. 4444, серија бр. 0153154 
издадена од ИВР — Књажевац на име Борина 
Томо (Иљиќ) Микиќ, с. Глоѓи, Тетовско. (253) 

Лична карта рег. бр. 18720, серија бр. 0091267 
издадена од СВ Р — Битола на име Борис Трајан 
Ванчовски, ул. „Кавала" бр. 6, Битола. (254) 

Лична карт%а рег. бр. 1093, серија бр. 4322787 на 
име Жарко Александар Арсиќ, с. Добрача, Кума-
ново. (255) 

Лична карта рег. бр. 21903, серија бр. 0338905 
издадена од СВР - Титов Велес на име Ристо 
Трајков Крлев, ул. „Бр. Горев" бр. 61, Т. Венее 

Лична карта рег. бр. 25467, серија бр. 0358265 
издадена од СВР - Титов Велес на име Марија 
Иван Пуљкова Крлева, ул. „Бр. Горев" бр. 61, Ти-
тов Велес. 

Лична карта рег. бр. 20279, серија бр. 0716889 
издадена од СВР — Гостивар на име Бедри Хамит 
Џемаили, с. Неготино, Гостивар. (258) 

Лична марта рег. бр. 7437, серија бр. 0661562 
издадена од СВР — Тетово на име Камиљ С. Мак-
сути, с. Челопек, Тетово. (259) 

Лична карта рег. бр. 23518, серија бр. 0796213 
издадена од СВР — Тетово на име Ќаније Шемси-
ја Мислими, с. Копачин Дол, Тетово. (260) 

Лична карта рег. бр. 836, серија бр. 0174646 на 
име Меваип Џафера Несими, с. Желино, Тетовско. 

(261) 
Лична карта рег. бр. 26344, серија бр. 0723054 

издадена од СВР — Гостивар на име Абдулфет 
Р. Тоска, ул. „Слободан Петоски" бр. 44, Гостивар. 

(262) 
Лична карта рег. бр. 32, серија бр. 0319537 из-

дадена од СВР — Радовиш на име Илија Димитар 
Ристов, с. Ињево, Радовиш. (263) 

Лична карта рег. бр. 13,1 серија бр. 0020713 из-
дадена од СВР — Охрид на име Симон Ламбев 
Ширески, с. Трпејца, Охрид. (264) 

Лична карта рег. бр. 5705, серија бр. 0028763 
издадена од СВР — Ресен на име Тодор Ц. Нелов-
ски, с. Сливница, Ресен. (265) 

Лична карта рег. бр. 256, серија бр. 0285766 
издадена од СВР — Ресен на име Наум Трајковски, 
с. Избишта, Ресен. (266) 

Лична карта рег. бр. 4487, серија бр. 0700997 
издадена од СВР — Гостивар на име Пембе Зендел 
Пини, ул. „Браќа Гиноски" бр. 22, Гостивар. (267) 

Лична карта рег. бр. 590, серија бр. 0241599 
издадена од ОВР — Македонски Брод на име 
Живко Сгој оски, с. Брест, Кичево. (268) 

Лична карта рег. бр. 3124ж серија бр. 0741024 
издадена од ОВР — Македонски Брод на име Леф-
ка Огненоска, с. Сланско, Кичево. (269) 

Лична карта рег. бр. 498, серија бр. 0151809 на 
име Даринка Стојановска, с. Суводол, Битола. (270) 

Лична карта рег. бр. 1281, серија бр. 0152392 
на име Љуба Стефан Тодорова, с. Велушина, Би-
тола. (271) 

Лична карта рег. бр. 6413, серија бр. 0114347 
издадена од СВР — Битола на име Спасе Горѓи 
Наковски, с. Лавци, Битола. (272) 

Лична карта рег. бр. 4951, серија бр. 0141953 
издадена од СВР — Битола на име Симеон Киро 
Мирчев, ул. „Белград" бр. 39, Битола. (273) 

Лична карта рег. бр. 10876, серија бр. 0012607 
издадена од СВР — Битола на име Петре Ристе 
Неделковски, с. Кременица, Битола. (274) 

Лична карта рег. бр. 4712, серија бр. 0268480 на 
име Тома Кочов Костадиновски; с. Смилево, Би-
тола. (275) 

Лична карта рег. бр. 3325, серија бр. 0075040 
издадена од СВР — Битола на име Никола Томе 
Илиевски, ул. „Ст. Патако" бр. 1, Битола. (276) 

Лична карта рег. бр. 8314, серија бр. 0117396 
издадена од СВР — Битола на име Тоде Здравов 
Ристевски, с. Ношпал, Битола. (277) 

Лична карта рег. бр. 13338, серија бр. 0009621 
изддена од СВР — Битола на име Илија Стојанов-
ски, с. Суводол, Битола. (278) 

Лична карта рег. бр. 5788, серија бр. 0546448 
издадена од СВР — Куманово на име Петар Митев 
Ѓуревски, с. Муртино, Куманово. (279) 

Лична карта рег. бр. 1198, серија бр. 0461908 
издадена од СВР — Кратово на име Стоиле Горѓи 
Крстевски, с. Кетеново, Кратово. (280) 

Лична карта рег. бр. 1160, серија бр. 0778365 
на име Азир Џ. Абдији, с. Радиовце, Тетово. (281) 

Лична карта рег. бр. 4114, серија бр. 0665132 
издадена од СВР — Тетово на име Кадри Р. Ра-
мадани, с. Желино, Тетово. (282) 

Лична карта рег. бр. 1102, серија бр. 0776612 
издадена од СВР — Гостивар на име Маринко Ма-
мир Наумчески, с. Дебреше, Гостивар. (283) 
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Лична карта рег. бр. 2810, серија бр. 021774 
издадена од СВР — Штип на име Петар Радев, 
Штип. (284) 

Лична карта рег. бр. 832, серија бр. 0167145 на 
име Илија Боризов Мирчески, с. Воѓани, Битола. 

(285) 
Лична карта рег. бр. 2454, серија бр. 0078184 

издадена од СВР — Битола на име Љубица Филип 
Николовска, ул. „Д. Радосавлевиќ" бр. 21, Битола. 

(286) 
Лична карта рег. бр. 627, серија бр. 0319137 

издадена од ОВР — Св. Николе на име Десанка 
Спасо (Нацева) Илиевска, ул. „Рад. Пат" бр! Иб^а, 
Штип. (287) 

Лична карта рег. бр. 751, серија бр. 0025374 
издадена од СВР — Ресен на име Фроса (Жилов-
ска) Кротковска, с. Покрвеник, Ресен. (288) 

Лична карта рег. бр. 12043, серија бр. 0669648 
издадена од СВР — Тетово на име' Шефит Кадри 
Исламу с. Селце, Тетовско. (289) 

Лична карта рег. бр. 2506, серија бр. 0776418 
издадена од ОВР — Тетово на име Назиф Џевит 
Халити, с. Порој, Тетово. (290) 

Лична карта рег. бр. 10389, серија бр. 0672960 
издадена од СВР — Тетово на име Мазламе Мес-
тан (Вејсели) Шерифи, ул. „Преспанска" бр. 16, 
Тетово. (291) 

Лична карта рег. бр. 595, серија бр. 0273705 из-
дадена од ОВР — Тетово на име Абдулмеџит Не-
џати Беќири, ул. „Гоце Стојчески" бр. 32, Тетово. 

(292) 
Лична карта рег. бр. 5510, серија бр. 0170122 

издадена од ОВР — Тетово на име Стојче Трпуш 
Ѓорѓески, с. Д. Седларце, Тетовско. (293) 

Лична карта рег. бр. 27293, серија бр. 0685085 
издадена од СВР — Тетово на име Назиф Фета 
Фетаји, с. Отушиште, Тетово. (294) 

Лична карта рег. бр. 343, серија бр. 0272853 на 
име Иса Исмаил Асани, с. Пршовце, Тетово. (295) 

Лична карта рег. бр. 6999 издадена од СВР — 
Гостивар на име Билал Џемаил Билали, с. Топлица, 
Гостивар. (296) 

Лична карта рег. бр. 373, серија бр. 0313883 
издадена од СВР — Кочани на име Бајрам Шабан 
Адемовски, ул. „Сл. Стоименов" бр. 66, Кочани. 

(297) 
Лична карта рег. бр. 7252, серија бр. 0484094 

издадена од ОВР — Струмица на име Кољо Тимо 
Бачев, с. Костурино, Струмица. (298) 

Лична карта рег. бр. 435, - серија бр. 0452945 
издадена од ОВР — Струмица на име Киро Миро 
Митев, ул. „Охридска" бр. 65, Струмица. (299) 

Лична карта рег. бр. 316, серија бр, 0724798 
издадена од ОВР — Македонски Брод на име Стој-
мир Велески, с. Слатино, М. Брод. (300) 

Лична карта рег. бр. 8764, издадена од СВР — 
Прилеп на име Јаков Јаковски, ул. „К Јосифов-
ски" бр. НО, Прилеп. (301) 

Лична карта рег. бр. 39348, серија бр. 0107529 
издадена од СВР — Битола на име Киро Никоски, 
ул. „Мукос" бр. 69, Прилеп. (302) 

Лична карта рег. бр. 4531, издадена од ОВР — 
Прилеп на име Марија Маркова, ул. „Мице Козар" 
бр. 77, Прилеп. (303) 

Лична карта рег. бр. 20908, издадена од СВР -
Прилеп на име Миладин Спиркоски, ул. „Ст. Ди-
мески" бр. 1, Прилеп. (304) 

Лична карта рег. бр. 9300, издадена од СВР — 
Прилеп на име Алексо Иваноски, ул. „Кр. Волна-
роски" бр. 39, Прилеп. (305) 

Лична карта рег. бр. 228, серија бр. 0199837 на 
име Петре Мице Цветановски, с. Црничани, Битола. 

(306) 
Лична карта рег. бр. 5327, издадена од СВР -

Прилеп на име М е т о д ј а И. Гусакоски, с. М. Ко-
шари, Прилеп. (307) 

Лична карта рег. бр. 21464, серија бр. 0133492 
издадена од СВР — Охрид на име Симон Боге 
Мојсовски, с. Г. Мелничани, Дебар. (308) 

Лична карта рег. бр. 8972", серија бр. 0349482 
издадена од СВР — Титов Велес на име Неџип 
Мустафов Етовски, с. Мелница, Титов Велес. (309) 

Лична карта рег. бр. 717, серија бр. 0314227 из-
дадена од СВР — Кочани на име Стојан Диванис 
Минов, с. Лешки, Кочани. (310) 

Лична карта рег. бр. 4842, издадена од СВР — 
Кочани на име Станка Горѓе Димитриева, с. Трка-
ње, Кочани. (311) 

Лична карта рег. бр. 14707, серија бр. 0391361 
издадена од СВР — Кочани на име Димитар Арсов 
Мицов, с. Јакимово, Кочани. (312) 

Лична карта рег. бр. 1068, серија бр. 0362078 
на име Гица Тане Костадинова, ул. „Крушевска 
Република" бр. 17, Струмица. (313) 

Лична карта рег. бр. 30134, серија бр. 0224332 
издадена од СВР — Кичево на име Спиридон Бо-
жин Радески, с. Добреноец, Кичево. (314) 

Лична карта рег. бр. 11779, серија бр. 0756318 
издадена од СВР — Кичево на име Ладе Герасим 
Секулоски, с. Јудово, Кичево. (315) 

Лична карта рег. бр. 1117, серија бр. 0286627 
издадена од РВР — Кичево на име Мевмед Ајдин 
Сефадини, с. Зајас, Кичево. (316) 

Лична карта рег. бр. 28998, серија бр. 0223186 
издадена од СВР — Охрид на име Меќе Меќе Да-
носки, с. Зајас, Кичево. (317) 

Лична карта рег. бр. 15880, серија бр. 0759612 
издадена од СВР — Кичево на име Имет Емин 
Еминоски. с. Мамудовци, Кичево. (318) 

Лична карта рег. бр. 16497, серија бр. 0760429 
издадена од СВР — Кичево на име Зоран Живко 
Дејаноски, с. Речани, Кичево. (319) 

Лична карта рег. бр. 19394, серија бр. 0733327 
издадена од СВР — Кичево на име Мемед Касум 
Ибраимоски, с. Челопеци, Кичево. (320) 

Лична карта рег, бр. 4372, серија бр. 3644007 
издадена од СВР — Зајечар на име Амдин Алија 
Адемоски, с. Д. Строгомиште, Кичево. (321) 

Лична карта рег. бр. 25395, серија бр. 0219580 
издадена од СВР — Кичево на име Ќемал Раим 
Ваиди, с. Трап. Дол, Кичево. (322) 

Лична карта рег бр. 2017, серија бр. 0133629 на 
име Никола Талев Талески, с. Долнени, Битола. 

(323) 
Лична карта рег. бр. 6781, серија бр. 0547341 

издадена од СВР — Куманово на име Зекир Фе-
ра та Адеми, с. Ваксинце, Куманово. (324) 

Лична карта рег. бр. 29646, серија бр. 0223844 
издадена од СВР — Охрид на име Кирил Никола 
Јовески, ул. „Нада Филева", Охрид. (325) 

Лична карта рег. бр. 13434, серија бр. 0758399 
издадена од СВР — Кичево на име Селим Селим 
Елмази, с. Дол. Строгомиште, Кичево. (326) 

Лична карта рег. бр. 12789, серија бр. 0757353 
издадена од СВР - Кичево на име Таир Дервиш 
Абдиоски, с. Туин, Кичево. (327) 

Лична карта рег. бр. 2150, серија бр. 0165154 
издадена од СВР — Битола на име Лена Андре 
Панова, ул. „И. Милутиновиќ" бр. 68/28, Битола. 

(328) 
Лична карта рег. бр. 3655, серија бр. 0172659 

на име Осман Џеладин Даути, с. Синичане, Те-
тово. (329) 

Лична карта рег. бр. 10376, серија бр. 0299849 
издадена од СВР - Штип на име Георги Јорданов 
Насев, ул. „Радански пат" бр. 13, Штип. (330) 

Лична карта рег. бр. 2672, серија бр. 0169682 
на име Гроздан Божин Алексов, с. Ратовица, Ко-
чани, 

Лична карта рег. бр. 46926, серија бр. 0270156 
издадена од ОВР - Тетово на име Абдурахим 
Хаида Исаки, с. Бродец, Тетово. (332) 
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Лична к^рта рег. бр. 3071, серија бр. 5022187 
на име Верица М. Јановска, ул. „Ц. Василев" бр. 
3/11, Битола. (333) 

Лична карта рег. бр. 2775, серија бр. 0083270 
издадена од СВР — Битола на име Никола Јордан 
Азмановски, ул. „Никола Тесла" бр. 70, Битола. 

(334) 
Лична карта рег. бр. 574, серија бр. 0249991 

на име Илија Стеванов Петровски, с. Крклино, 
Битола. (335) 

Лична карта рег. бр. 876, серија бр. 0661613 
издадена од СВР — Тетово на име Зендел Бајрама 
Бекири, с. Желино, Тетово. (336) 

Лична карта рег. бр. 602, серија бр. 0645414 
издадена од СВР — Кратово на име Љубомир Да-
нев Манев, ул. „Питу Гули" бр. 6, Штип. (337) 

Лична карта рег. бр. 6950, серија бр. 0079106 
издадена од СВР — Битола на име Вера Трајко 
(Цветанова, Сотирова) Михајлова, ул. „М. Тито" 
бр. 128, Битола. (338) 

Лична карта рег. бр. 12, серија бр. 0003139 
издадена од СВР — Босиљград на изуге Љиљана 
Борис Стоилкова, ул. „Лењин" бр. 42, Куманово. 

(339) 
Лична карта рег. бр 14192, серија бр. 0555583 

издадена од ОВР — Куманово на име Меди Муста-
фа Јахији, с. Ваксинце, Куманово. (340) 

Лична карта рег. бр. 10703, серија бр. 0233907 
издадена од СВР — Охрид на име Крсте Влади-
миров Котоски, с. Куратица, Охрид. (341) 

Лична карта рег. бр. 1661 на име Илија Ристов 
Паункоски, с. Вапила, Охридско. (342) 

Лична карта рег. бр. 1790, серија бр. 0287300 
издадена од РВР — Кичево на име Абдија Билал 
Садулоски, с. Лешница, Кичево. (343) 

Лична карта рег. бр. 4958, серија бр. 0329468 
издадена од СВР — Т Велес на име Саве Горѓи 
Костовски, ул. „Браќа ПопсрдавовИ" бр. 47, Т. 
Велес. " (344) 

Лична карта рег. бр. 4165, серија бр. 0443863 
издадена од СВР — Т Велес на име Димитрија 
Трајков ПЈитиќов, ул. „Кирил Пејчиновиќ" бр. 24, 
Титов Велес. (345) 

Лична карта рег. бр. 26791, серија бр. 0359538 
издадена од СВР — Т. Велес на име Благој То-
доров Натов, ул. „Охридска" бр. 16, Титов Велес. 

(346) 
Лична карта рег. бр. 1182, серија бр. 0441191 

издадена од ОВР — Кавадарци на име Цвета Ри-
стова Илова, с. Брушани, Кавадарци. (347) 

Лична карта рег. бр. 23849, серија бр. 0795381 
издадена од СВР — Тетово на име Зеќир Амет 
Исмани, с. Порој, Тетово. (348) 

Лична карта рег. бр. 5522, серија бр. 0665738 
издадена од СВР — Тетово на име Идрис Илмија 
Абази, с. Д. Палчиште, Тетово. (349) 

Лична карта рег. бр. 46781, серија бр. 0270016 
издадена од СВР — Тетово' на име Зулќуфли Ша-
бан Хусеин, с. Селце, Тетовско. (350) 

Лична карта рег. бр. 27339, серија бр 0724149 
издадена од СВР — Гостивар на име Сеит Јонуз 
Мемети, с. Врапчиште, Гостивар. (351) 

Лична карта рег. бр. 21035, серија бр. 0717645 
издадена од СВР — Гостивар на име Џавид Зул-
фи Асани, с. Форино, Гостивар. (352) 

Лична карта рег. бр. 3435, серија бр. 0172931 
издадена од СВР — Гостивар на име Василие Ми-
лан Сзрафимовски, с. Здуњег Гостивар. (353) 

Лична карта рег. бр. 958, серија бр. 0289536 
издадена од СВР — Штип на име Танка Ило (Ка-
рева) Димитриева, ул. „Борис Кидрич" бр. 74, 
Штип. (354) 

Лична карта рег бр. 239, серија бр. 0301550 
издадена од СВ Р — Штип на име Штерјо Ванге-
лов Михајлов, с. Сушево, Штип. (355) 

Лична карта рег. бр. 3998, серија бр. 0308186 
издадена од СЗЈР — Штип на име Мите Вангелов 
Костов, с. Сушево, Штипско. (356) 

Лична карта рег. бр. 3391, серија бр. 0425384 
издадена од ОВР — Струмица на име Живко 
Славчо Велешанов, с. Моноспитово, Струмица. (357) 

Лична карта рег. бр. 894, серија бр. 0453404 
издадена од ОВР — Струмица на име Георги Ми-
хајло Јанев, ул. „Ванчо Китанов" бр. 3, Струмица. 

(358) 
Лична карта рег. бр. 7821/ш, издадена од СВР 

— Штип на име Васка Спиро (Филипова) Анге-
лова, с. Блатец, Кочани. " (359) 

Лична карта рег. бр. 6429, серија бр. 0004515 
издадена од СВР — Битола на име Стеван Стојан 
Мазниовски, с. Лажец, Битола. (360) 

Лична карта рег. бр. 40183, серија бр. 0097061 
издадена од СВР — Прилеп на име Божин Мар-
ков Муртевски, с. Подмол, Битола. (361) 

Лична карта рег. бр. 3104, серија бр. 0003609 
издадена од СВР — Битола на име Никола Коста 
Јовановски, с. Оптичари, Битола. (362) 

Лична карта рег. бр. 3652 на име Марија Кр-
стеска, ул. „Партизанска" бр. 81, Прилеп. (363) 

Лична карта рег. бр. 12802, издадена до СВР — 
Прилеп на име Рампо Костоски, ул. „Кукушка" 
бр. 8, Прилеп. (364) 

Лична карта рег. бр. 2015, серија бр. 0148075 
издадена од СВР — Прилеп на име Најдо Попоски, 
ул. „Ладо Лапецот" бр. 72, Прилеп. (365) 

Лична карта рег. бр. 15598, серија бр. 0195912 
издадена од СВР — Прилеп на име Ванчо Јанку-
лоски, ул. „Мирче Ацев" бр. НО, Прилеп. (366) 

Лична к^рта рег. бр. 6348, издадена од СВР — 
Прилеп на име Стеван Тутески, ул. ,,В. Левата" 
бр. 23, Прилеп. (367) 

Лична карта рег. бр. 33400, издадена од, СВР — 
Прилеп на име Методија Петрески, ул. „Ладо Ла-
пецот" бр. 12, Прилеп. (368) 

Лична карта рег. бр. 11917 на име Димко Клин-
кароски, ул. „Марксова" бр. 82, Прилеп. (369) 

Лична карта рег. бр. 6394, серија бр. 0150287 
издадена од ОВР — Прилеп на име Васка Стева-
н о в а , ул. „Борис Кидрич" бр. 47, Прилеп. (370) 

Лична карта рег. бр 4974, издадена од СВР — 
Куманово на име Алија Алијевски, ул. „Киро Фе-
так" бр. 2/А, Куманово. " (371) 

Лична карта рег. бр. 16405, серија бр. 0202179 
издадена од СВР — Босилград на име Стеван 
Василев Стојев, с. Петралица, Кр. Паланка. (372) 

Лична карта рег. бр. 2815, серија бр. 4825215 
издадена од СВР — Смедеревска Паланка на име 
Мирјана ХристивоЈ ѓорѓевиќ, ул. „Ванчо Прке" 
бр. 11, Гевгелија. (373) 

Лична карта рег. бр. 7146, серија бр. 0071712 
издадена од СВР — Гевгелија на име Трајко Ми-
тров Венов, с. Горничет, Гевгелија. (374) 

Лична карта рег. бр. 7404, серија бр. 0171466 
издадена од ОВР - Тетово на име Сабахудин Џе-
маил Абдији, ул. „Бр. Миладинови" бр. 261, Те-
тово. (375) 

Лична карта рег. бр. 51605, серија бр. 0137081 
издадена од СВР — Прилеп на име Ристе Митрев 
Јовевски, с. Крушевица, Битола. (776) 

Лична карта рег. бр. 3300, издадена од СВР — 
Крушево на име Алексо Николов Нешкоски, с. 
Св. Митрани, Битола. (777) 

Лична карта рег. бр. 14252, сарија бр. 0008835 
издадена од СВР — Битола на име Трајко Мурџев 
Дериволски, с. Бешиште, Битола. (778) 

Лична карта рег. бр. 29030, серија бр. 0686980 
издадена од СВР — Тетово на име Ратко Славко 
Крстовски, с. Прељубиште, Тетово. (779) 

Лична карта рег. бр. 4504, серија бр. 006914 
издадена од С1ЈР — Гевгелија на име Менка Ташо 
(Грлева) Самарџиева, ул. „Браќа Миладинови" бр. 
16, Гевгелија. (780) 

Лична карта рег. бр. 1580, серија бр. 0362582 
издадена од СВР — Кавадарци на име Слободанка 
Васил (Димитриева) Бошева, с. Кесендре, Кава-
дарци. (781) 
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Лична карта рег. бр. 10744, серија бр. 0115474 
издадена од С ^ Р — Дебар на име Ѓорѓе Мирчев 
Тримовски, с. Битуше, Гостивар. (782) 

Лична карта рег. бр. 42039, серија бр. 0797281 
издадена од ОВР — Тетово на име Загорка Јован 
Ацовска, с. Теарце, Тетово. (783) 

Лична карта рег. бр. 35317, серија бр. 0691381 
издадена од СВР — Гостивар на име Бранко Ванчо 
Димитриевски, с. Горно Јеловце, Гостивар. (784) 

Лична карта рег. бр. 883, серија бр. 0774893 
издадена од СВР — Гостивар на име Џезаир Беџет 
Јонузи, с. Добридол, Гостивар. (785) 

Лична карта рег. бр. 1818, серија бр. 0775898 
издадена^од СВР — Гостивар на име Намик Ариф 
Арифи, Гостивар. (786) 

Лична карта рег. бр. 3365, серија бр. 0647877 
издадена од СВР — Кратово на име Трајан Анѓел 
Спасов, с Ратавица, Кочани. (787) 

Лична карта рог. бр. 3438, серија бр. 0375039 
издадена од ОВР — Кочани на име Родела Горѓи 
Корнети, ул. „Р. Михајлов" бр. 4, Кочани. (788) 

Лична карта рег. бр. 7082, издадена од ОВР — 
Струмица на име Фаик Али Асанов, с. Банско, 
Струмица. (789) 

Лична карта рег. бр. 1067, серија бр. 0473764 
издадена од ОВР — Струмица на име Илија Георги 
Велков, с. Босилово, Струмица. (790) 

Лична карта рег. бр. 5644, серија бр. 0098354 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Ристо 
Стојан Стаменков, с. Град, Делчево. (791) 

Лична карта рег. бр. 778, серија бр. 0146796 
издадена од ОВР — Делчево на име Александар 
Јорданов Андоновски, с. Дулица, Делчево. (792) 

Лична карта рег. бр. 4760, серија бр. 0116087 
издадена од СВР — Битола на име Димитар Ван-
гел Трајчевски, с. Ротино, Битола. (793) 

Лична карта рег. бр. 8722, серија бр. 0349232 
издадена од СВР - Титов Велес на име Кицо Ки-
танов, с. Богомила, Титов Велес. (794) 

Лична карта рег. бр. 12535, серија ђр. 0363045 
издадена од СВР — Титов Велес на име Борис 
Андонов Здравев, с. Богомила, Титов Велес. (795) 

Лична карта рег. бр. 12537, серија бр. 0193047 
издадена од ОВР — Прилеп на име Алекса Ачков 
Левкоски, с. Сенокос, Битола. (796) 

Лична карта рег. бр. 8998, серија бр. 0086783 
издадена од СВР - Битола на име Каранфилка 
Секула (Настова) Стефановска, ул. „М. Тито" бр. 
122, Битола. (797) 

Лична карта рег. бр. 20846, серија бр. 0264762 
издадена од ОВР — Битола на име Киро Ј. Ми-
тревски, с. Лера, Битола. (798) 

Лична карта рег. бр. 1938, серија бр. 0112402 
издадена од СВР — Битола на име Миле Наумов 
ВелЈаневски, с. Дихово, Битола. (799) 

Лична карта рег. бр. 5291, серија бр. 0112304 
издадена од СВР — Битола на име Лазо Димков 
Илиевски, с. Дихово, Битола. (800) 

Лична карта рег. бр. 6526, серија бр. 0113546 
издадена од СВР — Битола на име Тодор Ташков 
Матовски, с. Маловиште, Битола. (801) 

Лична карта рег. бр. 1468, серија бр. 0133078 
на име Борис Блажов Радевски, с. Мренога, Би-
тола. (802) 

Лична карта рег. бр. 6850, серија бр. 0028750 
издадена од СВР - Ресен на име Блаже Секулов-
ски, с. Грнчари, Ресен. (803) 

Лична карта рег. бр. 19990, серија бр. 0435386 
издадена, од СВР — Т^тов Велес на име Радомир 
Гуров Брчиќ, ул. „Вл. Нечов" бр. 1, Титов Велес. 

(804) 
Лична карта рег. бр. 19437, серија бр. 0434413 

издадена од СВР - Т. Велес на име Љубица Ата-
насова Ангелова, ул. „Пајак Планина" бр. 18, Т. 
Велес. (805) 

Лична карта рег. бр. 10050, серија бр. 0706560 
издадена од ОВР — Гостивар на име Џемаил Шеф-
ки Мурати, с. Врапчиште, Гостивар. (806) 

Лична карта рег. бр. 2807, серија бр. 0777403 
издадена од С±5Р — Гостивар на име Нафик Мазем 
Селими, с. ЧаЈле, Гостивар. (807) 

лична карта рег. бр. 8346, серија бр. 0671343 
издадена од и а Р — Тетово на име Џеладин Сулеј-
ман т а б а н и , с. Боговиње, Тетово. (808) 

Лична карта рег. бр. 41586, серија бр. 0796830 
издадена од С±ЅР — Тетово на име Исен Раман 
Ферати, с. Жеровјане, Тетово. (809) 

Лична карга рег. бр. 36938, серија бр. 0769004 
издадена од ОВР — Гостивар на име Идриз Хајдар 
ХаЈдари, с. Г. Бањица, Гостивар. (810) 

лична карта рег. бр. 1195, серија бр. 0323191 
издадена од СВР — Струмица на име Горѓе Ди-
митар Гузелов, ул. „Охридска" бр. 8, Струмица. 

(811) 
Лична карта рег. бр. 4544, серија бр. 0175256 

издадена од ОВР — Тетово на име Аодулџемил 
Феими Абдулхамиди, с. Џепчиште, Тетово. (812) 

Лична карта рег. бр. 9144, серија бр. 0792685 
издадена од СВР — Тетово на име Фејми Азиз 
Умери, ул.' „19 ноември" бр. 10, Тетово. (813) 

Лична карта рег. бр. 28765, серија бр. 0686717 
издадена од СВР — Тетово на име Џемаил Алил 
Саити, с. Селце, Тетово. (814) 

Лична карта рег. бр. 4248, серија бр. 0667493 
издадена од СВР — Тетово на име Мемет Авзи 
Мемети, с. Г. Речица, Тетово. (815) 

Лична карта рег. бр. 4638, серија бр. 0076605 
издадена од СВР — Битола на име Стојан Крсте 
Митревски, ул. „Ж. Ј. Шпанац" бр. 133, Битола, 

(816) 
Лична карта рег. бр. 4987, серија бр. 0111171 

на име Цветан Димо Димовски, ул. „Мукос" бр. 14, 
Битола. (817) 

Лична карта рег. бр. 9238, серија бр. 0080549 
издадена од СВР — Битола на име Борис Петко 
Наумовски, ул. „Смолевски" бр. 6а, Битола. (818) 

Лична карта рег. бр. 304, серија бр. 0249517 
издадена од СВР — Крушево на име Бориз Спи-
ров Лозановски, с. Острилци, Крушево. (819) 

Лична карта рег. бр. 20614, серија бр. 0161616 
издадена од 11ВР — Прилеп на име Мустафа Ша-
банов Рустемоски, с. Норово, Крушево. (820) 

Лична карта рег. бр. 2751, серија бр. 0279122 
издадена од СВР — Ресен на име Јонче М. Ке-
реместевбки, Ресен. (821) 

Лична карта рег. бр. 3774, серија бр. 0279957 
издадена од СВР — Ресен на име Љуба Марков-
ска, с. Сопотско, Ресен. (822) 

Лична карта рег. бр. 14874, серија бр. 0014759 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Коста-
дин Мачковски, с. Брајчино, Ресен. (823) 

Лична карта рег. бр. 6833, серија бр. 0333343 
издадена од СВР — Т. Велес на име Маријонка 
Петре (Цекова) Јорданова, ул. „Орце Мартин" бр. 
20, Титов Велес. (824) 

Лична карта рег. бр. 33426, серија бр. 0689593 
издадена од СВР — Тетово на име Исен Бајрам 
Камбери, ул. „Цетинска" бр. 4, Тетово. (825) 

Лична кар^а рег. бр. 9119, серија бр. 0705629 
издадена од СВР — Гостивар на име Акик Шаќир 
Селими, с. Балиндол, Гостивар. (826) 

Лична карта рег. бр. 1316, серија бр. 0323312 
издадена од ОВР — Струмица на име Горѓи Цве-
тан Ефремов, с. Костурино, Струмица. (827) 

Лична кар^а рег. бр, '3708, серија бр. 416318 
издадена од СВР — Радовиш на име Димитар То-
дор Костадинов, с. Ињево, Радовиш. (828) 

Лична карта рег. бр. 14656, серија бр. 0422229 
издадена од СВР — Радовиш на име Добрин Ди-
митар Михаилов, с. Ињево, Радовиш. (829) 

Лична карта рег. бр. 1861, серија бр. 0287871 
издадена од ОВР — Македонски Брод на име Мен-
ка Трпеска, с. Ореоец, Македонски Брод. (830) 

Лична карта рег. бр. 1374, серија бр. 0021884 
издадена од СВР — Охрид на име Менка Горѓи 
Младеновска, ул. „Марко Нестороски" бр. 80, Ох-
рид. (831) 
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Лична карта рег. бр. 1609, серија бр. 0725894 
издадена од СВР - Охрид на име Радивој Вол-
чески, с. Близанско, Македонски Брод. (832) 

Лична карта рег. бр. 989, серија бр. 0165698 
издадена од СВР - Битола на име Тодорка Илија 
Вртановска, ул. „Драгор" бр. 46, Битола. (833) 

Лична карта рег. бр. 4099, серија бр. 0132806 
издадена од СВР - Битола на име Зора Симо 
Мракиќ, ул. „М. Тито" бр. 65, Битола. (834) 

Лична карта рег бр. 16354, серија бр. 0090004 
издадена од СВР - Битола на име Дончо Горги 
Николов, ул. „П. Дељан" бр. 15, Битола. (835) 

Лична карта рег. бр. 26317, серија бр. 0124238 
издадена од СВР - Битола на име Александар 
Трајан Стојановски, с. Секирани, Битола. (836) 

Лична карта рег. бр. 327, серша бр. 0142036 
издадена од СВР - Охрид на име Благоја В.ладев 
Митрески, с. Велестово, Охрид. (837) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ХЕ-
МИСКО-ТЕХНОЛОШКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШ-

ТЕ „БОРИС КИДРИЧ" ТИТОВ ВЕЛЕС 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на местата на наставниот персо-
нал за учебната 1965/66 година, и тоа' 

1. Професор по германски јазик — — — 1 
2. Професор по математика — — — — 1 
3. Професор по физика - - - - - 1 
4. Професор по хемија — — — — — 1 
5. Инженери технолози — — — — — 3 
6. Инженер машински — — — — — — 1 

У С Л О В И : 
За работното место под точка 1 завршен фило-

зофски факултет — група германски Јазик. За 
работните места под 2, 3 и 4 завршен Природно-
математички факултет. За р а б о т н о т о место под 
точка 5 и 6 завршен технички факултет. 

ОПШТИ УСЛОВИ: Кандидатите треба да под-
несат таксирана молба до Работната заедница при 
Хемиско-технолошкото техничко училиште. 

Кон молбата треба да се приложат: 
— препис од дипломата за образование, 
— оценувачки листови за последните две учеб-

ни години. 
Молбите со некомплетни документи нема да се 

земаат во разгледување. 
Рокот за пријавување на конкурсот е 15. VI. 

1965 година. 
Кандидатите што конкурирале треба да наве-

дат точна адреса. (610) 

1) Професори по француски јазик — - - 3 
2) Професор по руски јазик — — — - 1 
3) Професори по математика — — — — 2 
4) Професори по физика — — — — — 2 
5) Наставници или стручни учители по оп-

штотехничко бразование — — — — 2 

У С Л О В И.-
за работните места под точка 1 и 2 завршен 

филозофски факултет. За работните места под 
3 и 4 завршен Природно-математички факултет. За 
работното место под точка 5 завршена ВПШ или 
средно-техничко училиште — електро отсек. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: За наставниците по ма-
тематика и физика следува посебен додаток од 
10.000 динари. 

ОПШТИ УСЛОВИ: Кандидатите треба да под-
несат таксирани молби до Работната заедница на 
Гимназијата. 

Кон молбите треба да се приложат: 
— препис од дипломата за образование, 
— оценувачките листови за последните две 

учебни години. 
Молбите со некомплетни документи нема да сз 

земаат во разгледување. 
Рок за пријавување на конкурсот е 15 јуни 

1965 година. 
Кандидатите што конкурирале треба да наведат 

точна адреса. (611) 

СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 
„НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА"ДУЊА" - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување 
учебната 1965/66 

1. Управител 
2. Наставник 
3. Наставник 
4. Наставник 
5. Наставник 
6. Наставник 
7. Наставник 
8. Учител за 

на наставно-воспитен персонал за 
година: 
на училиштето 
по македонски јазик 
по француски и македонски јазик 
по англиски со македонски јазик 
по физика и математика 
по историја и географија 
по општотехничко образование и 
одделенска настава 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ГИМНАЗИЈАТА „КОЧО РАЦИН" - Т. ВЕЛЕС 

распишува 

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на местата на наставниот персонал 
за учебната 1965/66 година, и тоа: 

У с л о в и : За управител на училиштето, кан-
дидатот треба да има завршено педагошка акаде-
мија, со проведени 14 години практика во настава 
и положен стручен испит или професор од соод-
ветен факултет-струка со над 12 години проведена 
практика во настава и положен стручен испит. 

Под, точките 2, 3 и 6 педагошка академија или 
соодветен факултет и положен стручен испит. 

Под точките 4 и 5 завршено педагошка акаде-
мија или филозофски факултет. 

Под точка 7 завршено педагошка академија 
или соодветна средна стручна школа со над 3 го-
дини практика по предметот. 

Под точка 8 завршено учителска школа или 
педагошка академија — одделенски оддел и поло-
жен стручен испит. 
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Кон молбите да се поднесат документи за обра-
зование, државен испит, уверение за движење во 
службата и оценувачки листови за последните 
две години, а ако работи по правилник работни 
карактеристики. 

Плата според правилникот на училиштето. 
Конкурсот трае до 25. VI. 1965 година. (649) 

Советот при Основното училиште „Стојан Бур-
чев" с. Иванковци, општина Т. Велес 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места за учебната 
1965/66 година и тоа: 

1. Наставник по математика и физика 
2. Наставник по физичко и општотехничко об-

разование 
3. Наставник по биологија и хемија 
4. Наставник по француски и српски јазик 
5. Учител за одделенска настава 

ГГ Подрачни училишта и паралелки: 
учител-управител за подрачното училиште во 

с. Џидимирци 
учител за изведување на настава на шиптарски 

јазик при подрачната паралелка во с. Крушје. 
Услови: Кандидатите што ќе конкурираат за 

работните места од точка 1—4 да имаат завршено 
ПА соодветна група, а за точка 2 стручен учител 
со завршена средна фискултурна школа. 

Кандидатите што ќе конкурираат за одделен-
ска настава да имаат завршена учителска школа. 

За сите примени кандидати стан и огрев обез-
бедени бесплатно. 

За работа под потешки услови посебен до-
даток од 6.000' динари. 

Кандидатите што црв пат засновуваат работен 
однос треба да ги достават сите документи по ЗЈС, 
а другите покрај молбата диплома за завршено 
образование, псследното оценетЈ решение и оце-
нувачките листови за последните две години. 

Личен доход според правилникот на училиш-
тето. 

Документите се доставуваат до советот на уста-
новата заклучно до 15 јуни 1965 година. (648) 

СОДРЖИНА 
Страна 

1С1 Уредба за определување рокот за одр-
жување на избори за членови на работ-
ничките совети и управните одбори во 
одделни установи — — — — — - 4^3 

192. Уредба за образување второстепени ко-
мисии за утврдување на пензискиот стаж 473 

193. Одлука за определување Републичката 
комисија за службенички работи да дава 
согласност на решенијата за унапредува-
ње во звање виш советник на службени-
ците во републичките и општинските ор-
гани - - - - - - - - - - 473 

Ѕ мај 1965 

194. Решение за именување членови на Ре-
публичката второстепена комисија за 
утврдување на пензискиот стаж — — 473 

195. Одлука за висината на придонесот за 
додаток на деца на уживателите на пен-
зија за 1965 година — — — — — — 474 

196. Одлука за висината на придонесот за 
здравствено осигурување на уживателите 
на пензија и инвалиднина за 1965 година 474 

197. Одлука за висината на посебниот придо-
нес за здравствено осигурување на чле-
новите на потесната фамилија на југо-
словенските државјани што стапиле во 
работен однос во странство по основот на 
меѓународен договор или по одобрение од 
надлежниот орган, а не се осигурени спо-
ред Законот за здравсгвено осигурување 475 

198. Одлука за делот од придонесите на фон-
дот за инвалидско осигурување кој во 
1965 година се признава на комуналните 
заедници на име надоместок на фондови-
те за здравствено осигурување за трошо-
ците на професионална рехабилитација и 
загорувањето на инвалидите на трудот 475 

199. Одлука за висината на режискиот дода-
ток на Републичкиот завод за социјално 
осигурување — Скопје за 1965 година — 476 

200. Одлука за спроведување на задолжи-
телно здравствено реосигурување во 1965 
година — — — — — — — — — 476 

201. Тарифа на премиите за задолжително 
здравствено реосигурување за 1965 година 477 

202. Тарифа за висината на надоместот на 
комуналните заводи за решавање на пра-
вата од инвалидско осигурување, пензис-
ко осигурување и додаток на деца во 
1965 година — — — — — — — — 478 

203. Тарифа за висината на надоместот на ко-
муналните заводи за преведување на пен-
зиите и инва л иднините во 1965 година — 478 

204. Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за резултатите на изборите за 
пратеници на Републичкиот собор на Со-
бранието на СРМ — — — — — — 479 

205. Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за резултатот од дополнителните 
избори за пратеник на Собранието на 
СРМ - - - - - - - - - - 482 

206. Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за резултатот од дополнителните 
избори за пратеник на Собранието' на 
СРМ - - - - - - - - - 483 

207. Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за резултатот од изборите за пра-
теници на Стопанскиот собор на Собра-
нието на СРМ - — - — — - — 484 

208. Извештај од Републичката изборна ко-
мисија за резултатот од изборите за пра-
теници на Социјалнс-здравствениот со-
бор на Собранието на СРМ — — — — 486 

209. Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за резултатот од изборите за пра-
теници на П1росветно-културниот собор 
на Собранието на СРМ - - — — - 4 8 8 

210. Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за 'резултатот од изборите за пра-
теници на Организационо-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ — — — 491 

211. Објава на Републичката изборна коми-
сија - - - - - - - - - - 493 
Исправка на Законот за подрачјата на 
општините во Социјалистичка Републи-
ка Македонија — — — — — — — 493 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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