
Смрт на фашизмот - слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Среда, 21 август 1957 

Број 21 Година XIII 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 30 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698. 

108. 
На основа чл. 14 од Уредбата за оснивање 

на претпријатија и 'дуќани („Службен лиси 
на ФНРЈ" бр. 51/53 и 19/56), Извршниот со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА 
1 ТУТУН 

Член 1 
За основање на претпријатија за обработ-

ка (на тутун покрај општите услови предви-
дени со Уредбата за оснивање на претпри-
јатија и дуќани потребно е да се исполнат и 
посебните услови предвидени со оваа Уредба. 

Член 2 
За основање на претпријатија за обработ-

ка на тутун потребно е да се исполнат след-
ните1 посебни услови: 

а) да се располага со минимална количина 
на суровини; 

б) да се обезбедат потребни простории за 
сместување на тутунот; 

в) да се обезбеди потребен стручен кадар. 
Член 3 

Под минимална количина на суровина во 
смисла на одредбите од претходниот член се 
подразбира количина од најмалку 300 тона 
тутуново производство) од типовите „Прилеп" 
и „Отља" или; 250 тона од типот „Јака" по-
стигнато просечно' за последните три години 
на подрачјето на кое ќе се врши откупот. 

За сместување и ферментација на тутунот 
претпријатието за обработка на тутун мора 
да има погодни магацини и тоа на 60 кгр. ту-
тун еден квадратен метар корисна површина. 

Минималниот стручен кадар кој мора да 
го има претпријатието за обработка на ту-
тун е: 

— еден инженер агроном или земјоделски 
техничар со пракса од најмалку 5 години; 

— еден средни тутунски или земјоделски 
техничар за обработка на тутунот; 

— три реонски инструктори со средна зем-
јоделска или тутунска школа или со нижа 
стручна спрема и потребна пракса; 

— два висококвалификувани работника и 
— осум квалификувани работника. 

Член 4 
Посебните услови предвидени во претходи 

ниот член мора да постојат во моментот на" 
пуштањето на претпријатието во работа во 
неговата основна дејност. 
! Оценката Дали се исполнети посебните 
услови предвидени во чл. 2 и 3 на оваа Уред-
ба ја врши органот на управата надлежен за 
работите на индустријата на народниот одбор 
на околија, 

Доколку се исполнети посебните услови 
предвидени во оваа Уредба органот од, прет-
ходниот став ќе издаде потврда. 

Потврдата од претходниот став оснивачот 
е. должен да ја прибави пред барањето на 
одобрение за конституира,ње. 

Член 5 
По исклучок, органот од претходниот член: 

може за поедини специфични и оддалечени 
реони да издаде потврда и кога е постигната 
помала количина на тутун до колку има пер-
спектива да се достигне производство од 300 
односно 250 тона. 

Член 6 
Постојните претпријатија за обработка на 

тутун се должни во срок од три години од 
влегувањето во сила на оваа Уредба да се 
сообразат со одредбите на чл. 2 и 3 на оваа 
Уредба!. 

Доколку овие претпријатија не се сообра-
зат во срокот од претходниот став, советот 
надлежен за работите на индустријата на 
народниот одбор на општината по предлог од 
органот од чл, 4 на оваа Уредба ќе нареди 

л времена забрана на работењето на претпри-
јатието. 

Член 7 
По исклучок од претходниот член, за ко-

ристење на просториите за сместување и об-
\ работеа на тутунот, постојните претпријатија 

се должни во срок од два месеца од влегува-
њето во сила на оваа Уредба да прибават 
потврда од органот од чл. 4 на оваа Уредба. 

До колку постојните претпријатија во 
предвидениот срок не постапат по одредбите 
на претходниот став советот надлежен за ра-
ботите на индустријата на народниот одбор 
на општината ќе нареди времена забрана на 
работењето на претпријатијата, 
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Член 8 
Оваа уредба влегува) во сила со денот на) 

објавувањето во1 „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС бр. 111 
13 јули 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Васил Горгов, с. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, с. 

109. 
На основа член 14 од Уредбата за оснива-

ње на претпријатија и дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53 и 19/56), Извршниот 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Член 1 

За основање на претпријатија за превоз 
на патници и пренос на стока во меѓумесниот 
сообраќај покрај општите услови предвидени 
со Уредбата ча основање на претпријатија и 
дуќани е потребно да се неполна? и следните 
посебни услови: 

1) претпријатието да располага со соодве-
тен број гаражи; 

2) претпријатието да располага со потре-
бен броЈ раоотилници за техничко одржувале 
и поправка на возниот парк; 

3) претпријатието да располага со најмал-
ку едно стручно лице со лита или средна 
стручна спрема; 

4) претпријатието да има еден квалифи-
куван автомеханичар на секој пет моторни 
возила. 

Одредбите од став 1 на овој шен се одне-
суваат и на претпријатијата за шпедиција 
што истовремено вршат пренос на стока со 
свои превозни средства. 

Член 2 
Постоењето на посебните услови од ^лен 1 

на оваа Уредба го утврдува пред конституи-
рањето на претпријатието органот на управа-
та на Народниот одбор на околијата надле-
жен за работите на сообраќајот. 

Стопанското претпријатие е должно при 
ставање на предлог за свое конституирање 
истовремено со ова барање да поднесе потвр-
да од органот од претходниот став за постое-
њето на посебните услови за основање на 
претпријатие предвидени со оваа уредба. 

Член 3 
Транспортните и шпедитерските претпри-

јатија се должни во рок од две години од 
влегувањето во сила на оваа уредба да ги 

спроведат посебните услови предвидени со 
оваа уредба. 

Против стопанските претпријатија што во 
одредениот рок не ќе постапат по одредбите 
од претходниот став органот од член 2 на 
оваа уредба може да одреди мерка времена 
забрана на работата на претпријатието. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 1 

ИС бр. 123 
19 јули 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Претседател, 
Љупчо Арсов, с. р. 

Секретар, 
Васил Ѓоргов, с. р. 

НО. 

На основа член 51а од Законот за јавните 
патишта Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ СЕКЦИИ ЗА ПАТИШТА 

Член 1 
Постоеќите технички секции за патишта и 

тоа: Техничката секција за патишта во Скоп-
је, Техничката секција за патишта во Битола, 
Техничката секција, за патишта во Титов Ве-
лес и Техничката секција за патишта во 
Штип како управни установи се непосредно 
подредени на Републичката дирекција за па-
тишта. 

Член; 2 
Задача,та на техничките секции за патиш-

та 'е да се грижат за одржување на патишта-
та во' НР Македонија категоризирани во I и II 
ред и тоа:1 

а) Техничката секција за патишта со се-
диште во Скопје ги одржува патиштата: 

— број 4 — Генерал Јанковиќ — Скоп-
је — Гевгелија од км. 
314+000 до км. 373+000; 

— број 5 — Табановци — Куманово — 
Скопје — Гостивар — Де-
бар — до границата со НР 
Албанија од; км, 372+000 
до км. 449+450; 

— број 56 — Куманово— Крива Палан-
ка — Девебаир — до гра-
ницата со НР Бугарија од 
км. 0+000 до км: 74+000; 

— број 508 — Страцин — Кратово — 
Крупиште од км. 0+000 до 
км. 26+000; 

— број 509 — Куманово — Св. Николе — 
Овче Поле од км. 0+000 
до км. 25+000; 
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— број 510 — Гостивар— Кичево1 — Би-
тола од км. 0+000 до км. 
26+000; 

— број 528 — Тетово — Качаник, од км. 
0+000 до км. 27+770; 

б) Техничката секција за патишта со се-
диште во Битола ги одржува патиштата: 

— број 16 — Градско — Прилеп — Би-
тола — граница со Грција 
од км. 27+000 до км. 
114+600; 

— број 500 — Т. Велес — Прилеп — 
Крушево о,д км, 41+000 до 
км. 93+600; 

— број 501 — Дебар — Охрид— Битола 
км. 0+000 до км. 136+540; 

— број 502 — Прилеп — Кичево — Из-
вор од км. 0+000 до км. 
81 + 000; 

— број 510 — Гостивар — Кичево — Би-
тола од км. 26+000 до км. 
122+970; 

— број 511 — Извор — Пресек — Под-
моље од км. 0+000 до км. 
41+500; 

— број 512 — Охрид — Св. Наум од км. 
0+000 до км. 30+000; 

—' број 513 — Струга — Кафасан од км. 
0+000 до км. 12+500; 

— број 514 - Битола — Драгош — гра-
ница со Грција од км. 
0+000 до км. 15+400; 

— број 515 — Макази — Стење — гра^ 
ница со Албанија од км. 
0+000 до км. 24+400; 

— број 516 — Ресен; — Макази — Љу^ 
бојно — граница со Грција 
од км. 0+000 до1 км. 
25+000; 

— број 517 — Ресен — Царев Двор од км. 
0+000 до км. 5+580; 

в) Техничката секција за патишта со се-
диште во Т. Велес ги одржува патиштата: 

— број 4 — Генерал Јанковиќ — Скоп-
је — Т. Велес — Гевгелија 
— граница со Грција од км. 
373+000 до км. 1497+000; 

-— број 15 — Т. Веѕлес — Штип: — Ко-
чани — Делчево до грани-
цата со Бугарија од км. 
0+000 до км. 9+000; 

-— број 16 — Градско — Прилеп — Би-; 
тела — грчка граница од 
км. 0+000 до км. 27+000; 

— број 600 — Т. Велес — Прилеп — 
Крушево од км. 0+000 до 
км. 41+000; 

— број 504 — Штип (Софилари) — Кри-
волак г-4 Кавадарци —1 Дрз 
ново од км. 15+000 до км. 
58+600; 

— број 506 — Удово — Валандово—Дој-
ран — Грчка граница од 
км. 0+000 до км. 39+270; 

— број 507 — Струмица — Раброво од 
км. 15+000 до км. 20+700; 

— број 529 — Фурка — Богданци — 
Гевгелија од км. 0+000 до 
км. 20+100; ^ 

г) Техничката секција за патишта со се-
диште во Штип ги одржува патиштата: 

— број 15 — Т. Велес — Штип — Коча-
н и — Делчево — Бугарска 
граница од км. 9+000 до 
км. 124+000; 

— број 503 — Штип —Струмица — Бу-
гарска граница од км. 
0+000 до км. 96+140; 

— број 504 — Штип (Софилари) — Кри!-
волак — Кавадарци — 
Дреново од км. 0+000 до 
км. 15+000; 

— број 505 — Делчево — Берово — Да-
бижа од км. 0+000 до км. 
87+580; 

— број 507 — Струмица — Раброво од 
км. 0+000 до км. 15+000; 

— број 508 — Страцин — Кратово — 
Крупиште од км. 26+000 
до км. 56+000; 

— број 509 — Куманово — Св. Николе — 
Овче Поле од км. 25+000 
до км. 50+700; 
Член 3 

Во извршувањето на задачите од прет-
ходната точка техничката секција: 

а) врши: стручен надзор, контрола и еви-
денција на инвестиционите работи на јавните 
патишта; 

б) се грижи за текуштата одржување на 
јавните патишта; 

в) собира и обработува технички податоци 
за составување на планови за работи на па-
тиштата и за составување на програми за 
изградба на, патиштата од I и II ред; 

г) собира технички податоци за сообраќај-
ното оптеретување, техничката состојба на 
објектите и патиштата, како и; податоци за 
водење катастар за патишта,та од I и II ред, 
мостовите и други објекти на тие патишта; 

д) дава стручна помош на управите за па-
тишта (на народните одбори:. 

Член 4 
Со работата на техничката секција за па-

тишта раководи шеф, кого го назначува ди-
ректорот на Дирекцијата за (патишта во со-
гласност со Секретаријатот за сообраќај на 
Извршниот совет на НРМ. 

Член 5 
Републичката дирекција за патишта спре-

ма техничките секции за патишта има право 
и должности од чл. 56 во врска, со чл. 46 од 
Законот за државната управа. 

Член 6 
Техничките секции за патишта имаат по-

себни пресметки за приходите и расходите 
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во состав на, претсметката на приходите и 
расходите на Дирекцијата за патишта. 

Наредбодател за извршување на претсмет-
ката на техничката секција за патишта, е ше-
фот на1 секцијата. 

Член 7 
Се овластува Секретаријатот за сообраќај 

на Извршниот совет на НРМ да донесе поб-
лиски прописи за внатрешната организација, 
делокругот и работата на техничките секции 
за патишта. 

Член 8 
Ова решение влегува во сила со I денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ", 
кога престанува решението на Владата, на НР 
Македонија,, бр. 1324 од 10-ХИ-1952 год. за 
оснивање техничка секција за патишта 
(„Службен весник на НРМ" бр. 37/52). 

ИС бр. 112 
13 јули 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар^ Претседател, 
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

111. I 
На основа член 1 од Уредбата за формира-

ње на Републички фонд за станбена изград-
ба („Службен лист на ФНРЈ" бр. 6/56) Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ОСНИ-
ВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СТАНБЕ-

НА ИЗГРАДБА 
Член 1 

Во член 8 од Уредбата за оснивање репуб-
лички фонд за станбена изградба (Службен 
весник на НРМ" бр. 16/56) алинеа втора на 
став 1 се менува и гласи: 

„на стопанските организации со максима-
лен рок за отплата 50 години, минимална ка-
мата 2% и сопствено минимално учество 10%. 

Член 2 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1957 година. 

ИС бр. 116 
13 јули 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

112. 

На основа член 32 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Извршниот совет 
(Службен весник на НРМ" бр. 24/56), Из-
вршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДБОРОТ ЗА СТО-
ПАНСТВО ДА ДОНЕСУВА АКТИ ОДНОСНО 
ДАВА СОГЛАСНОСТ ИЛИ ОДОБРЕНИЕ ВО 

РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ИЗВР-
ШНИОТ СОВЕТ 

I. 
Се овластува Одборот за стопанство на 

Извршниот совет да донесува акти односно 
дава согласност или одобрение во следните 
работи од надлежност на Извртпниот совет и 
тоа: 

1. дава претходна согласност за образува-
ње на катастарски општини (член В став 2 од 
Уредбата за катастарот на земјиштата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр, 43/53, 23/56); 

2. станува приговори на скалата на катас-
тарските приходи која ја одобрил народен: 
одбор на околија (член 36 од Уредба,та за ка-
тастарот на земјиштата — ,,Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 43/53, 23/56). 

3. донесува правила на установите со 
самостојно финансирање од областа на сто-
панството кои ги основал Извршниот совет 
(член 19 став 4 од Основната уредба за уста-
новите со самостојно финансирање — „Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 51/53;; 

4. дава претходна согласност за продажба 
на згради на приватни лица, општествени ор-
ганизации и здруженија со непосредна спо-
годба (член 10 став 2 од Законот за промет со 
земјишта и згради — („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 26/54, 19/55 и 12/57); 

5..им дава претходна согласност на над-
лежните органи на политичко-територијални-
те единици да можа,т во името на политичко-
територијалната единица од приватни лица, 
општествени организации и здруженија да 
купуват земјишта и згради (член 34 став 1 
во врска со член! 32 од Законот за прометов 
на земјиштата и зградите („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 26/54, 19/55 и 26/55); 

6. им дава претходна согласност на над-
лежните органи на политичко-територијал-
ните единици да можа,т во името на политич-
ко-територијалната единица на прива,тни ли-
ца), општествен,и организации и здруженија 
селскостопанско земјиште1 во општествена 
сопственост да им дадат во замена за селско-
стопанско земјиште или такво да им прода-
дат за купување на друго селскостопанско 
земјиште од приватно лице (член 34 став 1 
во врска со член 33 став1 1 на Законот за про-
мет на земјишта и зградите („Службен лист? 
на ФНРЈ" бр. 26/54, 19/55 и 26/56); 

7. ги одобрува правилата на заедниците на 
претпријатијата за промет со житарици (член 



21 август 1957 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 21 - Стр. 375 

12 став 2 од Уредбата за претпријатијата за 
промет со' житарици и заедницата на претпри-
јатијата за промет со житарици — („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр, 30/54); 

8. донесува решенија по предлогот'на на-
родниот одбор на општина на седиштето на 
погонот, со кој предлог се согласил народниот 
одбор на околијата, со кој се одредува да за 
погонот се врши самостојно пресметување на 
вкупниот приход, ако седиштето на стопан-
ската организација и седиштето на погонот 
се наоѓаат на подрачја на две околии (член 
132 став 2 од Уредбата за расподела на вкуп-
ниот приход на стопанските организации — 
(Службен лист на ФНРЈ бр. 16/57); 

9. донесува одлука по барањето на народ-
ниот одбор' на општината на чие подрачје се 
наоѓа погон на стопанска организација за уче-
ство во работата на тарифниот правилник и 
давање согласност на делот на тарифниот пра) 
вилник кој се однесува на погонот, ако се-
диштето на погонот и седиштето на стопанска-
та организација се наоѓаат на подрачја на 
две околии (член 16 од (Уредба,та за платите 
на работниците и службениците на стопан-
ските организации — („Службен лист на 
ФНРЈ" б(р. 18/57); 

10. ги одобрува Правилата на републич-
киот фонд за кадрови (член 39 став 2 од Уре-
дбата за фондовите за кадрови во стопанство-
то - („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/57); 

11. учествува во донесувањето на тариф-
ниот правилник на Железничкото транспорт 
тно претпријатие — Скопје (член 2 став 1 од 
Уредбата за платите на службениците и ра,-
ботниците на железничките транспортни 
претпријатија — („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 36/55); 

12. учествува во донесување на тарифни-
от правилник на претпријатијата во состав на 
Заедницата на југословенските пошти, теле-
графи и телефони (член 2 став 1 од Уредбата; 
за платите на службениците и работниците 
на претпријатијата во состав на југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони — („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 36/55); 

13. дава согла,сност на одлуката на работ-
ничкиот совет на Железничкото транспортно 
претпријатие — Скопје да се дел од остаток 
кот на добивката распредели и за давање сти-
пендии на студенти и ученици на средни шко-
ли (точка VII од Одлуката за расподела на 
вкупниот приход на железничките транспор-
тни претпријатија („Службен лист на, ФНРЈ" 
бр. 36/55); 

14. дава! согласност на одлуката на работ-
ничкиот совет на Железничкото транспортно ј 
претпријатие — Скопје за висината на про-
центот од остатокот на добивката кој се из-
двојува во фондот за обртни (средства (точка 
VIII од Одлуката за расиодела вкупниот при-
ход на железничките транспортни претприја-
тија — („Службен лист на ФНРЈ" бр. 36/55); 

15. одредува срок во кој Железничкото 
транспортно претпријатие — Скопје е дол-

гоно да достави потребната документација 
според член 106 од Уредбата за рашо дела на 
вкупниот приход на, стопанските организации 
(точ. ХП /од Одлуката за ;расл одела на вкуп-
ниот приход на железничките транспортни 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
36/55); 

16. дава согласност на завршната сметка 
на Железничкото транспортно претпријатие 
- Скопје (точ. ХШ од Одлуката за расподела' 
на вкупниот приход на железничките! тран-
спортни претпријатија — („Службен лист на. 
ФНРЈ" бр, 36/55); 

17. ги! одобрува правила,та на републички-
те задружни деловни! сојузи (член 59) став 4 
од Уредбата за земјоделските задруги - „(Сл. 
лист на ФНРЈ" бр. 41/56); 

18. дава согласност на тарифата што ја до-
несува народе,н одбор на околија за надомес-
ток на експроприрано градежно земјишта 
(член 47 од Законот за експропријација 
„Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/57); 

19. дава согласност на статутите на заед-
ници на претпријатија. 

20. донесува правила за работата на сто-
панските установи и организа,ции чие доне-
сување по прописите спаѓа во надлежност на 
републички Извршен совет; 

21. дава согласност за работи и ги одобру-
ва правилата и програмите на стопанските 
установи и организации за, кои по прописите 
е одредено согласност или одобрение да дава 
републички Извршен совет. 

П. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 122 
19 јули: 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с. р, Љупчо Арсов, с. р. 

113. 

На основа точка 2 став 2 од Одлуката за 
запишувањето на факултетите 'на свршените 
ученици од средните школи за општо обра-
зование („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/57 
г.), а по предлог на Универзитетскиот совет 
на Универзитетот во Скопје, Извршниот со-
вет ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НОВИ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 
1957/58 ГОДИНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФА-
КУЛТЕТ ЈНА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

1. На Медицинскиот факултет на Универ-
зитетот во Скопје запишувањето на сврше-
ните ученици ма средните школи за општо об 
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разование (гимназии) како и на свршените 
ученици од средните стручни школи, во учеб-
ната 1957/58 година ќе се врши по пат на кон-
курс. I 

По пат на конкурс ќе бидат запишани 170 
нови студенти. 

2. Од пријавените кандидати на конкур-
сот, кандидатите што ја положиле големата 
матура со одличен или многу добар успех ќе 
бидат запишани на Факултетот без оглед на! 
бројот кандидати што се јавиле за запишува-
ње и без оглед на бројот на новите студенти 
определен со оваа Одлука, 

3. За кандидатите што не ја положиле го-
лемата матура со одличен или многу добар 
успех конкурсот ќе се спроведе на тој начин 
што ќе се класифицираат спрема успехот што 
ш постигнале на големата матура, особено во-
дејќи сметка за успехот во последн,ите класо-
ви од гимназијата или стручната школа што 
се од посебно значение за студиите на Меди-
цинскиот факултет. 

4. Запишување на Факултетот ќе им се 
одобри на оние кандидати што спрема мери-
лата одредени со оваа Одлука ќе постигнав 
најдобар успех, а во рамките на вкупниот 
број определен во точ. 1 став 2 од оваа Одду- " 
ка. 

5. Оваа Одлука влегува во сила веднаш 
а ќе се објави во „Службен весник на НР Ма-
кедонија". 

ИС бр. 119 
13 јули 1957 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секо етар, Претседател, 

Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

114. 
На основа член 12 и 14 од Законот за из-

бор и отповикување одборници на народните 
одбори,1 Извршниот совет ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА 
ОДБОРНИЦИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

I. 
Се1 распишуваат општи избори за одборни-

ци на народните одбори на сите општини и 
околии на територијата на Народна Репуб-
лика Македонија. 

И. 
1) Изборите за одборници на општинските 

собори на народните одбори на општините ќе 
се извршат во недела на 20 октомври 1957 
година. 

2) Изборите за одборници на соборите на 
производителите на народните одбори на оп-
штините ќе се извршат и тоа: 

а) во производителната група на индустри-
јата, трговијата и занаетчиството во среда на 
23 октомври 1957 година; 

б) во производителната група на селското 
стопанство во петок! на 25 октомври 1957 год. 

1П. 
Изборите за одборници на околиските сон 

бори и изборите за одборници на соборите! на 
производителите на народните одбори на око-
лиите општинските собори односно соборите 
на производителите на народните одбори на 
општините ќе ги извршат во четврток на 7 
ноември 1957 година на свои седници. 

IV. 
Оваа одлука влегува во сила! со денот на 

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

ИС бр. 129 
21 август 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

115. 
На основа член 18 став 1 од Законот за 

избор и отповикување Одборници! на народ-
ните одбори, Извршниот совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ЗА ОДБОРНИЦИ НА 
НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Во Републичката изборна комисија за од-
борници на народните одбори се именуваат: 

1) За претседател — Групче Асен, прет-
седател на Врховниот суд) на НРМ,1 

за /'заменик на претседателот — Дога(Н-
џиски Боро, претседател на Окружниот суд 
во' Скопје. I 

2) За секретар — Корабар Перо, секретар 
за законодавство и организација) на Изврш-
ниот совет1, 

за заменик на секретарот — Ѓорѓевиќ 
Предраг, советник во Секретаријатот за за-
конодавство и организација на Извршниот 
совет. 

3) За членови: 
— Никовски Киро, судија на Врховниот 

суд; на НРМ, 
за заменик — Босилков Љупчо, судија на 

Врховниот суд на НРМ, 
— Пекевски Боро, директор на Заводот 

за статистика на НРМ. 
за заменик — Георгиев Душко, директор 

на Републичкиот завод за социјално осигу-
рување, 

— Илиев Панта, јавен) правобранител на 
НРМ, 
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за заменик — Јанев Никола, советник во 
Државниот секретаријат за правосудна! упра-
ва, 

— Лештар Перо, претседател на Вишиот 
стопански суд на НРМ, 

за заменик —'Пеновски Светозар, начал-
ник во Секретаријатот за општи стопански 
работи на Извршниот совет, 

— Стојчев Димитар, советник во Држав-
ниот секретаријат за внатрешни работи, 

за заменик - МИРОВСКИ ЉУПЧО, за-
меник јавен обвинител на НРМ. 

Ова решение влегува! во сила Бедната, а 
ќе се објави и во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 130 
21 август 1957 година 

Скопје 
7 ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с, р. 

116. 

На основа член 4 од Законот за заштита 
на стрмните земјишта од ерозија и уредува-
ње на пороите а по предлог на Секретарија-
тот за шумарство, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕОНОТ „БРОДСКО-

СЛИВИЧКИ" - ОПШТИНА НОВАЦИ -
БИТОЛСКА ОКОЛИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕ 
НАЈ КОЕ СТРМНИТЕ ЗЕМЈИШТА! СЕ 

ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕРОЗИЈА 

I. Во реонот „Бродско-Сливички", општина 
Новаци, Битолска околија загрозени се од еро 
зија стрмните земјишта во атарот' на селата: 
Брод, Сливица, Скочивир, Полог, Гнилеш и 
Велесело, месностите „Градиште", „Цуцулев 
ва", „Смоква", „В-енец", „Каменик", „Оштра", 
„Каудерица", „Станишер", „Карпа", „Невро-
з и " , „Кокошар", „Рудина", „Гопоп", „Зај-
чар" и; „Гола глава" во следните граници: 

Почнува од село Брод оди на исток по Ско-
чивирскиот пат, врви во подножјето на гре-
бенот Градиште, од таму свртува на северо-
исток и врви на околу 1 км. јужно од село 
Сливица, го сече поројот Рибник од каде по 
изохипса 600 односно по долната ивица на 
падината, доставајќи го рамниот дел помеѓу 
истата и река Црна до воденицата (означена 
на картата) јужно од кота 742. Од воденицата 
свртува на северозапад на кота 742 и по гре-
бенот на Каудерица излегува на гребенот 
„Опира кота" 964. По истиот гребен излегува 
на патот во месноста „Станишер". По патот 
преку тригонометар 1182, кота 1164 и гребенот 
„Карпа" и излегува на тригонометар 1432 на 
местото' „Джаула". Од таму скршнува на југо-
запад минувајќи јужно од село Грумази сле-

гува на кота 1101. Од оваа кота оди уште 1 
км. на запад према село Паралово и избива на 
сртот од каде скренува на југ по гребенот 
„Кокошар", излегува на кота 965, го сече па-
тот за село Тепавци)и излегува на кота 886 
на месноста „Рудана". Од тука свртува на, 
запад и' преку „Зајчар" излегува на патот 
„Балдоенци — Брод" од каде по патот оди до 
село Брод. 

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

ИС бр. 113 
13 јули 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Ѓоргов, с. р. Љупча Арсов, с р. 

117. 
На основа член 4 од Законот за заштита 

на стрмните земјишта од ерозија и уредува-
ње на пороите а по предлог на Секретарија-
тот за шумарство, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕОНОТ „СЛАБИЧ-
КО ПОЛЕ" ОПШТИНА РАНКОВЦИ - КУ-
МАНОВСКА ОКОЛИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕ НА 
КОЕ СТРМНИТЕ ЗЕМЈИШТА СЕ ЗАГРОЗЕ-

НИ ОД ЕРОЗИЈА 
I. Во реонот „Славичко Поле", општина 

Ранковце Кумановска околија загрозени се 
од ерозија стрмите земјишта во атарот на 
селата: Дренак, Страцин, Гулинце, Странча, 
Герман, Криви Камен, Радибуш, Отошница, 
Милутинце, Љубиѕнце, Гиновце, Ветуница, Тр-
новац, Опила, Ранковце, Петралица, Барат-
лија, Одрено, Сача, Пеклиште и Вржогрнце, 
во следните граници: 

Почнува од котата 1199 каде е границата 
на НР Србија потоа оди на исток по истата 
граница, свртува на југоисток: на кота 1303 
каде оди по билото на Герман планина и, из-
бива на котите 1388, 1335, 1499 кај местото 
звано „Бели Буки" потоа продолжува на ко-
тата 1544 кај местото звано „Коњски Рид" и 
кота 1465 од каде свртува на југ и оди: по до-
лината на Длабочичка река до нејзиното ус-
тие во Крива Река. Од тука продолжува (ми-
нувајќи ја Крива Река) по долината на Мош-
таница и избива на кота 1574 кај местото зва-
но ,,Бреза". Од тука оди западно по билото на 
Осоговскиот масив преку котите 1527, 1338, 
596 и 625 кај местото звано „Мулин Рид", ја 
минува Крива Река кај котите 619 и 643 до 
мала Саравино во Страцин. Од тука оди на 
северозапад преку Бучин Чука кота, 802 и 972 
избива на местото звано „Гроб" (Карпински 
манастир) се до котата 970. Од тука оди на 
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североисток и север преку котите 1105, 1198, 
1161, 1356, 1225 и 1320 и се спушта на почет-
ната точка во долината на Мала Река. 

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

ИС бр. 114 
13 јули 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с р. 

118. 

На основа член 4 од Законот за заштита 
на стрмните земјишта од ерозија и уредува-
ње на пороите а по предлог на Секретарија-
тот за шумарство, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕОНОТ ,,ВАТАША" 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ - ТИТОВВЕ-
ЛЕШКА ОКОЛИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕ НА КОЕ 
СТРМНИТЕ ЗЕМЈИШТА СЕ ЗАГРОЗЕНИ 

ОД ЕРОЗИЈА 
I. Во реонот „Ваташа", општина Кавадар-

ци, Титовв ел етика околија загрозени се од 
ерозија стрмните земјишта во атарот на след-
ните места: град Кавадарци, селата Ваташа, 
Гарниково, Ветарче, Страгово, Дисан и Дабниш-
те СО' следните месности: „Колачот, Караман-
д и рид, Желков дол, Добродово, Јанати ка-
менов, Бабин дол, Дабот, Бел камен, Амзови 
стран,и, Студена чешма, Бела полјана, Пор-
тите2 Катуниште, Балот, Широка падина, Ма-
настирско, Апчето, Беровица, Градот, Меш-
ков дол, Криви присој, Плочиште, Катина 
чешма, Воден дол, Садовите, Гола глава, Ви-
рот, Млакост, Кременица, Зворовица, Глигори, 
Трсје, Цицулката, Липје, Калница, Камила, 
Самар, Дреново долче, Падарницата, Трите 
чешми, Раштани, Злешево, Габер, Три добици, 
Висока грамада, Калница и Мечкиот дол", во 
следните' граници: 

Од исток: почнува од кота 949 кај местото 
звано Габер потоа минува преку 763 од каде 
преку местото звано „Мерите" слегува на 
па,тот кој води за село Страгово и оди по са-
миот пат до кота 851. Од тука минува преку 
местото звано „Локва" испод кота 855 врви 
испод селото Страгово и по- билото покрај са-
мата Ваташка река минува преку местото 
звано „Крстец" и доаѓа до кота 880 во близи-
ната на извориштето на река Ваташа. 

Од југ: почнува од кота 880 — извориште-
то на река Ваташа свртува кон север од по 
самиот пат за село Бунарче — Бојанчиште 
минувајќи преку котите 855 и; 828, потоа ми-
нува западно од самото село Бунарче од каде 
свртува кон: запад и излегува на кота 771 кај 
местото звано Висока грамада. 

Од запад: почнува, од кота 771 ка,ј местото 
звано „Висока грамада" минува преку местото 
звано „Јаката камик" и кота 689, оди кон се-
вер минува преку кота 630 кај местото звано 
„Козаринов К" и кота 608 кај местото звана 
„Хамзовец" од кад,е продолжува на север и 
излегува лево од град Кавадарци на самиот 
пат за село Возарци на далечина околу 1 км. 
од град; Кавадарци. 

Од север: почнува од патот кој води за се-
ло Возарци западно од град Кавадарци: скрш-
нува на југ по подножјето на местото звано 
„Хамзовец" се до кота 269 од каде скренува 
на североисток во правец на кота 345 заоби-
колувајќи го град Кавадарци. Од тука, про-
должува кон исток ја минува реката, „Овска" 
и на далечина од, околу 500 метра свртува 
кон југ оддо по самото! било на местото^ звано 
„Венац" и: излегува на кота 694 од каде1 про-
должува по самото било на местото звано „Га-
бер" и завршува на кота 749. 

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

ИС бр, 115 
13 јули 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с р. 

119. 
На основа член 10 став 2 од Правилникот 

за стручната спрема на работниците на рабо-
та во угостителските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 23/55 год.), во 
врска со член 35 од Уредбата за пренесување 
на работи во надлежност на сојузните и ре-
публичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ" бр, 26/56 и 43/56 год.) доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ 

ИСПИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТА 
ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ 1 ПРЕТПРИЈАТИЈА 

И ДУЌАНИ 
I. 

На стручните испити за полуквалифику-
ван и квалификуван работник, предвидени: во 
Правилникот за стручната спрема на работ-
ниците на работа во угостителските претпри-
јатија и дуќани („Службен! лист на ФНРЈ" 
бр. 23/55 год.) им одговараат следните испити 
положени според поранешните прописи и тоа: 

1. — На испит за полуквалификуван 
работник 

а) Призната стручност при проверка на 
знаењето извршена од испитна комисија на 
управниот одбор'на претпријатието, во смис-
ла на точ. 2 од Општото упатство за здоби-
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вање стручна спрема на работниците со прак-
тична работа во претпријатието („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 54/52 год.) и за тоа изда-
дено уверение до 30 ноември 1955 год. кога 
стапи во сила Упатството за полагање струч-
ни испити на работниците запослени во' угос-
тителските претпријатија и дуќани („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 53/55 год.). 

б) Испитот за полуквалификуван работник 
положен по одредбите на Упатството за пола-
гање стручни: испити за звањето полуквали-
фикуван, квалификуван и висококвалифику-
ван работник во угостителската струка 
(„Службен весник на НРМ" бр. 7/54 год.). 

в) Преведувањето во звање полуприучен 
и приучен работник согласно Уредбата за 
стручното оспособување и звањата на работ-
ниците („Службен лист на ФНРЈ" бр. 57/50 
год.), а признаени со точка 8 од Општото у-
патство за здобивање на стручната спрема на 
работниците со практична работа во претпри-
јатијата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/52 
год.). 
2.!— На испит за квалификуван работник 

а) Испитот за квалификуван работник по-
ложен по одредбите на Законот за учениците 
во стопанството („Службен лист на ФНРЈ" 
бр, 28/46). 

б) Завршниот испит во угостителската 
школа со практична обука (чл. 28 од Уредба-
та за стручните училишта „Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 39/52 год.). 

в) Испитот за квалификуван, работник по-
ложен по Упатството' за пола,гање стручни 
испити за звање полуквалификуван, квали-
фикуван и висококвалификуван работник во 
угостителската струка („Службен весник на 
НРМ" бр. 7/54 год.). 

г) Завршниот испит во училиштата за уче-
ници во стопанството на учениците од угос-
тителството (чл. 23 од Уредбата за учениците 
во стоп,анството „Сл. лист на ФНРЈ" бр. 39/52. 

д) Преведувањето на работниците во зва-
њата: изучен, самостоен и специјалист ра-
ботник согласно Уредбата за стручното оспо-
собување и звањата на работниците („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 57/50 год.) призна,ти 
согласно точка 8 од Општото упатство за здо-
бивање на стручната спрема на работниците 
со практична работа во претпријатијата 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/52 год.) . 

II. 
Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Број 1889 
24 јуни 1957 Подала 

Секретар за труд 
на Извршниот совет 

М. Димевски, с. р. 
Согласен: 

Секретар за стоков промет 
на Извршниот совет 

Шами Морис, с. р. ј 

120. 
На основа член 18 став 2 од Законот за избор 

и отповикување одборници на народните одбори, 
Републичката изборна комисија за одборници на 
народните одбори, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ околиски ИЗБОРНИ 

комисии ЗА ИЗБОР ОДБОРНИЦИ 
НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

За спроведување изборите за одборници на на-
родните одбори како и гласање за нивното отпо-
викување се именуваат околиски изборни комисии 
во состав: 

I. БИТОЛСКА ОКОЛИЈА 

Претседател: ПОПОВ МИХАЈЛО, претседател 
на Околискиот суд во Битола; 

Заменик: ХАЏИЕВСКИ ВАСКО, судија на 
Околискиот суд во Битола; 

Секретар: НАУМОВСКИ ТОДА, службеник од 
Битола; 

Заменик: ПЕТРОВСКИ БЛАГОЈ, секретар на 
Околискиот задружен сојуз во Битола; 

Членови: 
1) СЕКУЛОВСКИ АЛЕКСАНДАР, службеник 

од Битола; 
Заменик: АТАНАСОВСКИ РАМПО, службе-

ник од, Прилеп; 

2) ВАСИЛЕВСКИ ЖИВКО, професор од Би-
тола; 

Заменик: САВЕВСКИ РАДИСЛАВ, секретар на 
Фабриката „Партизан" во Прилеп; 

3) СИЛЈАНОВСКИ БЛАГОЈ, секретар на Оп-
штинскиот синдикален совет; 

Заменик: АТАНАСОВСКИ АТАНАС, управник 
на установата „Народни имоти" во Прилеп. 

П. КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА 

Претседател: АНДОНОВСКИ РИСТО, претсе-
дател на Околискиот суд во Куманово; 

Заменик: ДИМИТРИЕВСКИ ТРАЈКО, судија 
на Околискиот суд во Куманово; 

Секретар: КАКОВСКИ САВО, правен рефе-
рент во Бирото на секретарот на НО на Куманов-
ска околија; 

Заменик: МАН ДОНЕВСКИ РАТКО, управно-
правен референт во Секретаријатот за финансии 
на НО на Кумановска околија; 

Членови: 
1) МАНЕВ ДОСИТЕЈ, пензинер оД Куманово; 
Заменик: МУРГОВИЌ ДРАГИ, јавен правобра-

нител за Кумановска околија; 
3) ШАПЧЕВ ПРЕДРАГ, заменик на јавниот об-

винител за Кумановска околија; 
Заменик: ЧЕШМАЏИСКИ САЗДО, службеник 

во Куманово; 
Зч ПЕТРУШЕВСКИ ДУШКОг службеник од 

Куманово'; 
Заменик: СТОШИЌ АЛЕКСАНДАР, управно^ 

правен референт на Секретаријатот за стопанство 
на НО на Кумановска околија. 



Бр. 21 - Стр. 574 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 21 август 1957 

III. ОХРИДСКА ОКОЛИЈА 

Претседател: ТАЛЕВСКИ АЛЕКСАНДАР, прет 
седател на Околискиот суд во Охрид; 

Заменик: НЕДЕСКИ ДИМИТРИ, судија на 
Околискиот суд во Охрид; 

Секретар: ТАСЕВСКИ СЛОБОДАН, службеник 
од Охрид; 

Заменик: ФИЛ ИЛЧЕВ БОРИС, службеник од 
Охрид; 

Членови: 
1) СИДОР РИСТЕ, началник на Секретаријатот 

за општа управа при НО на Охридска околија; 
Заменик: ПОПОВСКИ КИРО, референт по ек-

спропријација при НО на Охридска околија; 
2) ЗЕКИР СЕЛАЕДИН, правен референт при 

НО на Охридска околија; 
Заменик: В Л А ДИМИРОВА ВАСКА, судија по 

прекршоци при НО на Охридска околија; 
3) ПАНДЕСКИ БОРО, директор на Заводот за 

статистика при НО на Охридска околија; 
Заменик: КОНСТАТИНОСКИ ЛАМБУШ, ди-

ректор на управата за приходи при НО на Ох-
ридска околија. 

IV. СКОПСКА ОКОЛИЈА 

Претседател: ПОПОВСКИ СТОЈЧЕ, претседа-
тел на Околискиот суд во' Скопје I; 

Заменик: АРСЕНСКИ ПАВЛЕ, судија на Око-
лискиот суд во Скопје II; 

Секретар: ПЕТРОВ ВЛАДО, началник на Се-
кретаријатот за општа управа на Скопска околија; 

Заменик: ЌУРЧИЕВ ДИМЧЕ, правен референт 
на Скопска околија; 

Членови: 
1) ПОПАНТОСКА ХРИСТИНА, заменик ди-

ректор на Заводот за статистика на НРМ; 
Заменик: ТРАЈАНОСКИ ГЛИГОР, началник на 

Секретаријатот за просвета на НО на Скопска око-
лија; 

2) ЗАФИРОВСКИ ПЕРО, директор на Околис-
киот завод за социјално осигурување; 

Заменик: ОГНЕНОВСКИ ЛЕФКО, службеник 
од Скопје; 

3) АРСОВСКИ БОРО, началник на Секретари-
јатот за народно здравје на Скопска околија; 

Заменик: РАДОСАВЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, 
службеник од Скопје. 

V. ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА 

Претседател: ТУЛЕВСКИ КОЧО, претседател 
на Окружниот суд во Тетово; 

Заменик: СТОЈКОВСКИ МИЛИСАВ, судија на 
Окружниот суд во Тетово; 

Секретар: ЕФТИМОВСКИ ГАВРИЛ, службе-
ник од Тетово'; 

Заменик: СТЕФАНОВСКИ ЖИВКО^ службе-
ник од Тетово; 

Членови: 
1) ИДРИЗИ ИДРИЗ, директор на Осмолетката 

„с Шри ја" во Тетово'; 
Заменик: ЌЕФ ЈАНИ АБЕДИН, училиштен ин-

сп^х:Јр од Тетово; 
2) ОТУЊСКА ЖИВКА, службеник од Тетово; 

Заменик: ИЛИЕВСКИ ИЛИЈА, службеник од 
Тетово; 

3) МИТРУ ШЕВ СКИ БЛАГОЈА, службеник од 
Тетово; 

Заменик: МИЛОСАВЉЕВСКИ ТРИШО, служ-
беник од Тетово. 

VI. ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 

Претседател: ДЕ Л ИЛИНКОВ СОТИР, претсе-
дател на Окружниот суд во Титов Велес; 

Заменик: КОСТОВСКИ ДИМИТАР, судија на 
Окружниот суд во Титов Велес; 

Секретар: БАБУНСКИ ЉУБОМИР, секретар 
на Народниот одбор на Титоввелешка околија; 

Заменик: ЃОРЃИЕВ ПЕТРЕ, службеник во На-
родниот одбор на Титоввел етика околија. 

Членови: 
1) ПЕТРОВСКИ БОРО, претседател на Околи-

скиот синдикален совет во Титов Велес; 
Заменик: ОРГАНЏИЕВ ОРЦЕ, претседател на 

Општинскиот синдикален совет во Титов Велес; 
2) КАРТЕЛОВ СТРАХИЛ, службеник од Ти-

тов Велес; 
Заменик: АЛЧЕВ ЈОРДАН, референт во На-

родниот одбор иа Титоввелешка околија; 
3) ПЕТРОВ КОЉО, директор на Заводот за 

план на Народниот одбор на Титоввелешка око-
лија; 

Заменик: ТАСЕВ ЃОРЕ, директор на филијала 
на Народната банка во Титов Велес. 

VII. ШТИПСКА ОКОЛИЈА 

Претседател: КОШЕВАЛИСКИ СОЛТИР, прет-
седател на Окружниот суд во Штип; 

Заменик: ПЕТРОВСКИ СЛАВЕ, судија на 
Окружниот суд во Штип; 

Секретар: ДРАКАЛСКИ ГАВРИЛ, началник на 
Секретаријатот за општа управа на НО на Штип-
ска околија; 

Заменик: ПИЛАТОВА МИЛКА, службеник од 
Штип; 

Членови: 
1) ПЕТКОВСКИ ПЕТАР, судија при Стопан-

скиот суд во Штип; 
Заменик: НЕТКОВ МИХАЈЛО, службеник при 

Фабриката „Македонка"; 
2) ДЕНКОВ АЛЕКСАНДАР, правник при На-

родниот одбор на Штипска околија; 
Заменик: ГУРКОВ АТАНАС, пом. окружен ја-

вен обвинител во Штип; 
3) ДОНЕВ АЛЕКСАНДАР, директор на Заводот 

за -социјално осигурување во Штип; 
Заменик: ФИЛИПОВ ИЛИЈА, околиски јавен 

обвинител во Штип. 

Број 1 
21 август 1957 годиш 

Скопје 

Републичка изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
П. Д. Корабар, с. р. А. Групче, с. р. 
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По (извршеното сравнување со оригиналниот 
текст утврдено е дека во отпечатениот текст на За-
конот за избор и отповикување одборници на народ-
ните одбори објавен во „Службен весник: на НРМ" 
бр. 20/57, се допуштени долу наведените 1решки по-
ради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ 

ОДБОРНИЦИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

1) Во член 53 став 3 стои „одбие", треба „от-
фрли". г 

2) Во член 61 став 2 стои „од денот", треба 
„пред денот". 

3) Во член 96 став 2 стои „стопанските прет-
пријатија" треба „стопанските организации". 

4) Во член 98 став 4 и 5 стои „општинска коми-
сија за избирачки списоци", треба „околиска коми-
сија за избирачки списоци", 

5) Во член 104 став 2 стои „ги донесат", треба 
— „го донесат". 

6) Во член 125 став 1 стои „соборот на произ-
водителите", треба „соборите на производителите". 

7) Во член 151 став 1 стои „ги објави", треба 
„го објави". 

8) Во член 157 став 1 стои „по кој", треба „во 
кој". 

9) Во член 161 став 1 по зборот „можат", тре-
ба да се (додадат зборовите „да предложат". 

Од Извршниот совет ИС број 127 од З-УШ-1957 
година. ' — 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 12868 од 17 јуни 1957 го-
дина ја одобри промената на личното име на Салиев 
Али, роден на ден 20 мај 1923 година во село Не-
горци — Титоввелешко, од татко Салиев Скендер и 
мајка Зела, така да во иднина личн,ото име ќе му 
гласи Стојановски Борис, 

Промената на фами,лијарното име се протегнува 
и на малолетните му деца: 1. Салиевски Лазо, роден) 
на 22-1-1951 година во гр. Скопје; и 2. Салиевски 
Љубомир, роден на 23-Х1-1952 година во гр. Скопје. 

(68) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бјр. 12626 од 20 јуни 1957 го-
дина ј:а одобри промената на фамилијарното име 
на Спасов Јован, роден на ден 4 октомври 1928 го-
дина во град Скопје, од татко Спасов Столе и мај,ка 
Паца, така да во иднина фамилијарното име ќе му 
гласи Дојчиновски. (69) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 16007/1 од 16-11-̂ 1957 година 
ја одобри промената на фамилијарното име на Сто-
јановски Трајко, роден на ден 13-1Х-1929 година во 

село Стари Град - Титоввелешко, од татко Кодев-
ски Ѓоше и мајка Коцевска, род. Т!рајкава Евка, 
така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Кочевски. 

Промената на фамилијарното име се протегнува 
и на малолетните му деца: Летка, родена на ден 
8-Ш-1954 год. во Титов Велес и Зорица, родена на 
23-УП-1955 год, во с. Чашка. (70) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО 

При овој суд се води спор за сопственост на 
нед. имот против тужениот Елмаз Е, Серани, од 
село Врановци — Тетовска околија, сега со непоз-
нато местожителство. 

Се поканува именованиот Елмаз Серани да се 
јави во судот во срок од еден месец од денот на 
објавуваното на огласот во „Службен весник на 
НРМ" или пак одреди полномошник кој ќе го зас-
тапува во спорот. Во противно, спорот ќе биде рас-
правен во негово отсуство со застапникот што ќе 
му го определи судот. 

Од Окружниот суд во Тетово, Г. бр. 540/56. (66) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ШТИП 

П/О предлог на Василев Монев Лазо, службеник 
од гр. Штип, при овој суд е покрената постапка за 
'поништување барираниот чек бр. 877.670 на сума од 
40.000 динари, издаден од Комуналната банка во 
Штип на ден 19-У1-1957 година, 

Се пока,нува секој што зна,е нешто за чекот или 
го има најдено да јави на корисникот или, на судот 
во срок од еден месец сметано од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на НРМ". 
Во противно истиот ќе биде прогласен за неважен. 

Од Околискиот суд во Штип, Р. бр. 580/57. (67) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1-1957 година под рег. бр. 27, страна 87 е запи-
шано следното: со решението на НО на Скопска 
околија, бјр. 25302 од 28-ХП-1956 година Угостител-
скиот дуќан при Домот на ЈНА — Скопје е ставен 
во редовна ликвидација. 

За ликвидатор на дуќанот е назначен Славко 
Јовановски, кој е овластен дуќанот да го потпишу-
ва од 11-1-1957 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 28/57. (119) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Одделението за стопан-
ство на Народниот одбор на општината „Кисела Во-
да", во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање на (страна 5, под бр. 5 е запишана нас-
танатата измена при Заводот за овоштарство на 
НРМ — Скопје, која се состои во следното: Заводот 
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за овоштарство ќе го застапуваа,т и потпишуваат 
инж, Тома Димитровски и ; Крум Матев. 

Бр. 5968/57 од НО на општината „Кисела Вода" 
- Скопје. (483) 

На основа решението на Одделението за стопан-
ство на Народниот одбор на општината „Кисела Во-
да" - Скопје во регистарот на установите со само-
стојно ф и н а н с и р а н а н а стра,на 1, рег. бр. 1 е запи-
шано следното: Заводот за урбанизам: и станбено 
комунална техника ќе го застапуваат и потпишу-
ваат инж. арх. Златко Фурј аниќ, ' директор на За-
водот и сметководителот Захарија Шамбуров. 

Бр. 6389/57 од НО на општината „Кисела Вода" 
- Скопје. (4 7 6) 

На основа решението на Одделението за општа 
управа на НО на општината — Гевгелија, бр. 3227 
од 29-ПМ957 год. е запишан во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање под рег. бр. 8 
установата под назив: Планински дом „Кожув", со 
седиште во Висока Чука — Гевгелија. Предмет на 
школувањето на установата е: да прифаќа и смес-
тува во домот планинари, смучари, туристи и др., 
да врши пропаганда за унапредува,ње на планинар-
ството и туризмот на планината Кож,ув. 

установата е основана со решението на Плани-
нарскиот сојуз на Македонија, бр. 376 од 21-Х-1954 
година. 

Со установата управува управителот Ристо Ан-
гелов Петровски. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Планинарскиот сојуз на Македонија. 

Бр. 3227/57 од Одделението за општа управа на 
НО на општината — Гевгелија. (477) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината — Џумајлија бр. 719 од 22-11-1956 год, е 
запишана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 1, под рег. бр. 1 установата 
под назив: Ветеринарна станица, со седиште во с. 
Џумајлија. Предмет на поодувањето на установата 
е: сузбивање на заразни болести к а ј добитокот, ле-
кување од истите, примена на вештачко осемену-
вање и д р у ш ветеринарно-санитарни работи. 

Установата е основана со решението на НО на 
општината — Џумајлија, бр. 719 од 20-П-1956 год. 

Со установата управува управителот Доневски 
Томислав. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Советот за стопанство на НО на општи-
ната во с. Џумајлија '— Штипско. 

Бр. 719/57 на НО на општината - Џумајлија. 
(1551) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината — Џумајлија, бр. 2247 од 12-1У-1^57 год. 
е запишана во регистарот на установите: со само-
стојно финансирање на страна 1, под рег. бр. 2 
установата под назив: Установа за вршење на ко -
мунални услуги, со седиште во с. Џумајлија. Пред-
мет на поодувањето на установата е: вршење на 
комунални услуги. 

Установата е основана со решението на НО 
на општината - Џумајлија, бр. 2247 од 12-1У-1957 
год. 

Со установата управува управителот Ибро Ју-
нус. 

Орган надлежен за работата и задачите на уста-
новата е Советот за стопанство и комуналии работи 
на НО на општината — Џумајлија. 

Бр. 2247/57 од НО на општината Џумајлија -
Штипско. (552) 

ИСПРАВКА 

Во „Службен весник на НРМ" број 13 на страна 
225 во огласот под број 151 во називот на установата 
место „Установа" треба да стои „Управа", а во ог- . 
ласот под број 152 називот на установата треба да 
гласи: „Управа за на општа, буици и пошумување". 

Од Редакцијата 

МАЛИ ОГЛАСИ 

СЕ ОГЛАСУВААТ ЗА НЕВАЖНИ СЛЕДНИТЕ 
ЗАГУБЕНИ ДОКУМЕНТИ: 

Лична карта рег. бр. 21043, серија бр. 0717653, 
издадена од СВР - Гостивар на Таипа А. Амзаи, 
с. Дебреште — Гостивар. (1796) 

Лична карта рег. бр. 3634, серија бр. 0307516, 
издадена од СВР — Штип на Риза Омера Мустафа, 
с. Селце — Штипско'. (1797) 

Лична карта рег. бр. 4151, серија бр. 0227961, 
издадена од СВР - Охрид на Соколе Арсев Пат-
никоски, с, Врбјани - Охрид, (1798) 

Лична карта рег. бр. 15163, серија бр. 0047874, 
издадена од СВР - Охрид на Владе Филипов Ге-
роски, с. Јабланица — Струга, (1799) 

Лична карта рег. бр. 4755, серија бр. 0037466. 
издадена од СВР - Охрид на Михаило Владета До-
невски, с. Ташмаруништа — Охрид,ско. (1800) 

Лична карта рег. бр. 12246, серија бр. 0044957, 
издадена од СВР - Струга на Славе Митрев Га-
галески, с. Мислешево — Струга. (1801) 

Лична карта рег. бр. 11, серија бр. 020638 из-
дадена од СВР — Охрид на Божинова Боринка ; ул. 
„Дамјан Груев" бр. 99 — Битола. (1802) 

Лична карта рег. бр. 727, серија бр. 0111062, из-
дадена од СВР — Битола на Пашо Осма,н Абилов-
ски, с. Доленци — Битола. (1803) 

Лична карта рег. бр. 14602, серија бр. 0159430, 
издадена од СВР - Прилеп на Симон Наумов Ма-
левски , ул. „Илка Присаѓанка" бр. 46 — Прилеп. 

(1804) 
Лична карта рег. бр. 8587, серија бр. 0073553, 

издадена од СВР — Гевгелија на Диме Георгиев 
Стојчев, с. Николиќ — Гевгелија. (1705) 

Лична карта рег. бр. 12227, серија бр. 0130960, 
издадена од ОВР — Гевгелија на Елеонора Благо-
ева Ицева, Нови Дојран — Гевгелија. (1806) 

Лична карта рег. бр. 4184, серија бр. 417151, 
издадена од СВР - Радовиш на Асан Абдулов 
Амедов, с. Ораовица - Радовиш. (1807) 
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Лична карта рег. бр. 12314, серија бр. 0388924, 
издадена од СВР — Кочани на Поликсена Миленко 
(Петровска) Лигоска е. Виница — Кочани. (1808) 

Лична карта рег. бр. 8180, серија бр. 0384790, 
издадена од СВР — Кочани на Методи Никифоров 
Давчев, с. Виница — Кочани. (1809) 

Лична карта рег. бр. 15122, серија бр. 0195403, 
издадена од СВР — Прилеп на Живко Христов 
Глигороски, ул. „Егејска" бр. 27 — Прилеп. (1810) 

Лична карта рег. бр. 20081, серија бр. 0733415, 
издадена од СВР - Кичево на Илија Петров Или-
оски, с. Добреноец — Кичево. (1811) 

Лична карта рег. бр. 13898, серија бр. 0757864, 
издадена од СВР — Кичево' на Абдија Џели лов Ре-
џепоски, с. Долно Страгомиште — Кичево, (1812) 

Лична карта рег. бр, 39291, серија бр. 0694544 
издадена од СВР — Тетово на Муртезан Мустафа 
Фаризи, с. Ново Село П — Тетовско. (1813) 

Лична карта рег. бр. 26232, серија бр. 0723142, 
издадена од СВР — Гостивар на Јакуп Сали Алили 
с Ѓурѓевиште — Гостивар. (1844) 

Лична карта рег ,бр. 4139, серија бр. 0292752, 
издадена од СВР — Штип на Димитар Ристов Ми-
лев, ул. „В. Догандаски" бр. 32 — Штип. (1815) 

Лична карта рег. бр. 4338, серија бр. 022747, из-
дадена од СВР — Охрид на Трајан Лазаров Лаза-
рови , учител во с. Враништа — Охридско. (1816) 

Лична карта рег. бр. 7249, серија бр. 0039960, 
издадена од ПВР Струга на Енвер Д. Асаноски, ул. 
„ЈНА" бр. 44 - Струга. (1817) 

Лична карта рег. бр. 13311, серија бр. 0009569, 
издадена од СВР — Битола на Коста ,Крсте Геор-
гиевски, с. Бач — Битола. (1818) 

Лична карта рег. бр. 11013, издадена од СВР — 
Прилеп на Боше Цветанов Петрески, с. Чумово — 
Прилеп. „ (1819) 

Лична карта рег. бр. 15394, издадена од СВР — 
Прилеп на Никола Стеванов Димески, ул. „Битол-
ска" бр. 24 - Прилеп. (1820) 

Лична карта рег. бр. 15339, серија бр. 0335757. 
издадена од СВР — Титов Велес на Ангел Ристов 
Масинов, ул. ,,Јовче Чучук" бр. 38 — Титов Велес. 

(1821) 
Лична карта рег. бр. 1763, серија бр. 0378273, 

издадена од СВР — Кочани на Славчо Јованов Кр-
стев, ул. „Илинденска" бр. 20 — Кочани. (1822) 

Лична карта рег. бр. 4661, серија бр. 0057372, из-
дадена од СВР — Берово на ѓорѓи Илија Пулков, 
ул. „Веселина Маслеса", бр. 68 - Берово. (1823) 

Лична карта рег. бр. 2143, серија бр. 0261754, 
издадена од СВР - Демир Хисар на Соколе Арсов 
Давидовски, с. Прибилци — Битола. (1824) 

Лична карта рег. бр, 6796 издадена од СВР — 
Прилеп на Сребре Николов Груески, с. Сенокос — 
Битола. (1825) 

Уверење за отпус од државјанството на ФНРЈ 
бр. 2569, издадено од СВР — Скопје на Магбуле 
Азем Бекирова — Скопје. (669) 

Лична карта рег. бр. 10312, серија бр. 0233516, 
издадена од СВР - Охрид на ѓурѓица Марко Сер-
тиќ , ул. „М. ТИТО" бр. 25 — Охрид. (1826) 

Лична карта рег. бр. 15061, серија бр. 0119771, 
издадена од СВР — Дебар на Трпко Богев Секуло-
ски, ул. „Павле Џековски" бр. 128 - Дебар. (1827) 

Лична карта рег. бр. 3688, серија бр. 0280409, 
издадена од СВР - Ресен на Александар Пандев 
Тасевски, с. Соооцко — Ресен. (1828) 

Лична карта рег. бр. 3171, серија бр. 0075078, 
издадена од СВР - Битола на Рефик Џемал Ибра-
имов, ул. „Породин" бр. 4 - Битола. (1908) 

Лична карта рег. бр. 18399, серија бр. 0336817, 
издадена од СВР - Титов Велес на Димче Миланов 
Ончев, ул. „Белградска" бр. 74 Титов Велес. (1909) 

Лична карта рег. бр. 6161, серија бр. 0527316, 
издадена од СВР — Куманово на Амет А. Бислими, 
ул. ,,Бел ановска" бр. 92 - Куманово. (1910) 

Лична карта рег. бр. 12676, серија бр. 0552705, 
издадена од СВР — Куманово на Стојко Никола 
Ангеловски, с. Бељаковце — Кумановско. (1911) 

Лична карта рег. бр. 10715, серија бр. 0528050, 
издаедна од СВР — Куманово на Етем Р. Шерифов-
ски, ул. „Јане Сандански" бр. 11 - Куманово. 

(1912) 
Лична карта рег. бр. 1739, серија бр. 0634240, 

издадена од СВР - Кр. Паланка на Стевка И. Си-
моновска, с. Гулинци — Куманово. (1913) 

Лична карта рег. бр. 2533, серија бр. 008051, из-
дадена од СВР — Струмица на Стојан Китанов Ту-
шевски, с. Огиниќ — Струмица. (1914) 

Лична карта рег. бр. 8633, серија бр. 0013465, 
издадена од, СВР — Битола на Марко Котевски, с. 
Белушино — Битола. (1915) 

Лична карта рег. бр. 6303, серија бр. 0111013, 
издадена од СВР — Дебар на Емина Феризова Де-
мировска, с. Бајрамовци — Дебар. (1916) 

Лична карта рег. бр. 6667, серија бр. 0751186, 
издадена од СВР — Кичево на Блаже Ицков Ки-
тановски, с. Прострање — Кичево. (1917) 

Лична карта рег. бр. 323, серија бр. 0340833, из-
дадена од СВР — Титов Велес на Коце Тодоров 
Марковски, е. Новачани — Титоввелешко. (1918) 

Лична карта рег. бр. 5962, серија бр. 0309036, 
издадена од СВР - - Штип на Добре Трајанов Рис-
тов, ул. „Никола Карев" бр. 62 — Штип. (1919) 

Лична карта рег. бр. 12619, серија бр. 0461263, 
издадена од СВР — Струмица на Миле Благоев 
Атанасов, Радовиш. (1920) 

Лична карта рег. бр. 24220, серија бр. 0122177, 
издадена од СВР — Битола на Борис Васил Јанку-
ловски, ул. ,Д. X. Димче" бр. 10 — Битола. (1921) 

Лична карта рег. бр. 5062, серија бр. 0637572. 
(издадена од СВР — Кр. Паланка на Ристо Сара-
фил Давидовски, с. Опаје — Кумановско. (1922) 

Лична карта рег. бр. 9197, серија бр. 0551244, 
издадена од СВР — Куманово на Ангел Т. Станков-
ски, с. Жегљане — Кумановско. (1923) 

Лична карта рег. бр. 1440, серија бр. 0640851, 
издадена од, СВР — Куманово на Савка А. Стан-
ковска, с. Жегљане — Кумановско. (1924) 

Лична карта рег. бр. 5628, серија бр. 0638138, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Љубомир 
Данилов Павловски, с. Радибуш — Кр. Паланка. 

(1925) 
Лична карта рег. бр. 2765, серија бр. 0095475, 

издадена од СВР — Кр. Паланка на Ангелко Тасков 
Пешовски, с. Узем — Кр. Паланка. (1926) 

Лична карта рег. бр. 5251, серија бр. 0637761, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Петруш Ма-
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наслов Димитриевски, с. Криви Камен — Кр. Па-
ланка. (1927) 

Лична карта рег. бр. 2511, серија бр, 0647018, 
издадена од ОВР - Кратово на Милчо Димков Ата-
насовски, с. Опила — Кр. Паланка. (1928) 

Лична карта рег. бр. 11510, серија бр. 0076264, 
издадена од ОВР - Гевгелија на Лазар Иванов Ве-
лески, Гевгелија. (1929) 

Лична карта рег. бр. 6146, серија бр. 038258, из-
дадена од ОВР — Кочани на Илинка Нојева На-
кова, ул. „Мирче Ацев" бр. ЗЗа - Штип. (1930) 

Лична карта рег. бр. 9596, серија бр. 0793904, 
издадена од ОВР — Тетово на Гарип Абдураим Ре-
цепи ул. „Вардарска" бр. 12 - Тетово. (1931) 

Лична карта рег. бјр. 1250, серија бр. 0697760, 
издадена од ОВР — Гостивар на Веби Нурдинсв 
Мифтаре, с. Равен — Гостивар. (1932) 

Лична карта рег. бр. 8845, серија бр. 0073293, 
издадена од ОВР — Гевгелија на Благој Томев Ста-
мев, с. Богданци — Гевгелија. (1933) 

Лична карта рег. бр. 381081, серија бр. 394485, 
издадена ОВР — Белград на Лазар Ристо. Пупоски, 
с. Долна—Белица —1 Струга. (1934) 

Лична карта рег. бр. 12130, серија бр. 0044841, 
издадена од ОВР — Охрид на Богоја Леунов Пау-
новски, с. Ржаново — Охрид. (19350! 

Лична карта рег. бр. 3430, серија бр. 0111933, 
издадена од СВР —. Битола на Александар Вело 
Кочалевски, с. Брусник — Битола. (1936) 

Лична карта рег. бр. 6975, ,серија (бр. 0112527, 
(издадена од СВР — Битола на Димко Блаже До-
левски, с. Путурце — Битола. (1937) 

Лична карта рег. бр. 24515, серија бр. 0095433, 
на Панде Стеван Ѓоргиевски с. Свиниште — Битола 

(1938) 
Лична карта рег. бр. 1617, серија бр. 0007097, 

издадена од СВР — Битола на Парле Васил Гичев-
ски, с. Бач — Битола. (1939) 

Лична карта рег. бр. 6690, серија бр. 0266410, 
издадена од СВР — Битола на Петар Михајло Дам-
јановски, с. Вашарејца — Битола. (1940) 

Лична карта рег. бр. 4445, серија бр. 0228369, 
издадена од СВР — Охрид на Борис Димов Мир-
чески, с. Мраморец — Охрид. (1941) 

Лична карта рег. бр. 1478, ,серија бр. 0021988, 
издадена од СјВР — Охрид на Трајан Ангелов Р а -
мановски, с. Велестово — Охрид. (1942) 

Лична карта рег. бр. 4465, серија бр. 0109175, 
(издадена од СВР — Дебар на Тодор Боризов Авра-
мовски, с. Горенци — Дебар. (1943) 

Лична карта рег. бр. 14036, серија бр. 0354451, 
издадена од СВР — Ти,тов. Велес на Димко Шетав 
Стојанов,, с. Кр. Круша — Титовле лешко. (1944) 

Лична карта рег. бр. 12814, серија ,бр. 0672300, 
издадена од СВР — Тетово на Нафил Берзата Ба ј -
рами, с. Шипковица — Тетовско'. (1945) 

Лична карта рег. бр. 4220, серија бр. 0409696, 
издадена од СВР — Штип на Вера Глигор Цвет-
кова, ул, „Картелова" бр. 1 — Штип. (1946) 

Лична карта рег. бр. 6314, серија бр. 0059025, 
(издадена од ОВР — Берово на Даут Јашаров Ари-
фовски — Берово. (1947) 

Лична карта рег. бр. 6421, серија бјр. 0029555, 
издадена од СВР — Ресен на Скендер Мислим Ша-
бановски, с. Грнчари — Ресен. (1948) 

Лична карта рег. бр. 17112, серија бр. 0886260, 
издадена од СВР - Делница на Весел Шаипа Зе-
ќири, с. Пирок — Гостивар. (1949) 

Лична карта рег. бр. 295998, серија бр. 312237, 
(издадена.од СВР - Белград на Софија Маурер, ул. 
„Генерал Темпо" бр. 19 - Битола. (1950) 

Лична карта. рег. бр. 4979, серија бр. 0230668, 
издадена /од СВР - Охрид на Спаса Васил (Тасес-
ка) Гиноска, ул. „С, Планина" бр. 15 - Охрид, 

(1951) 
Лична ,карта рег. бр. 24785, серија бр, 0218970, 

издадена од СВР - Охрид на Петре Најденков 
Богданоски, с. Оздолени - Охрид; (1952) 

Лична карта рег. бр. 9784, , серија бр. 0493869, 
издадена од СВР - Кавадарци на Димо Ѓорев Ѓе-
лев, с. Трстеник — Кавадарци. (1953) 

Лична карта рег. бр. 4065, серија фр. 0492376, 
издадена од СВР - Кавадарци на Петар Панев Ми-
нов, ул. „Дим. Мирчев" бр. 15 - Кавадарци. (1954) 

Лична ка,рта рег. бр. 2048, серија бр. ,0490926, 
издадена од СВР - Кавадарци на Мара Недева 
(Ставрова) Пешкова, ул. „Ст. Пинџур" бр. 8 - Ка-
вадарци. ( 1 9 5 5 ) 

Лична карта рег. бр. 26062, серија бр. 0682794, 
(издадена од СВР - Тетово на Сулејман Џеваир 
Беќири, с. Желино — Т-етовско. 

Лична карта рег. бр. 4340, серија бр. 0700850, 
издадена од СВР - Гостивар на Васил Павлов Пе-
трески, с. Балиндол - Гостивар. (1957) 

Лична карта рег. бр. 6763, серија бр. 0547310, 
издадена од СВР - Куманово на Јован Трајко Ве-
личковски, с. Карабичане - Куманово. (1987) 

Лична карта рег. бр. 4158, серија, бр. 0184668, 
издадена од ОВР - Прилеп на Цветко Лазар Бо-
жиновски, е. Врбјани - Охрид, (1988) 

Лична карта рег. бр. 19956, ^серија бр. 0716566, 
издадена од СВР — Гостивар на Тетра Ми,нир Руж-
ди, с. Чегране,— Гостивар. (1989) 

Лична карта рег. бр. 15246, серија бр. 0047957, 
издадена од СВР — Охрид на Авнија Кадри Кир-
риш Ејуп, ул. „7 ноември" бр. 194 —; Охрид, (1990) 

Лична карта рег. бр. 50972, серија бр. 0036219, 
(издадена од ОВР — Скопје на Никола Анастас Ди-
митровски, ул. „Булевар 1 мај" бр. 106 — Битола. 

(1991) 
Лична карта рег. бр. 10912, серија бр. 0012118, 

издадена од СВР — Битола на Трајан Т. Жежов-
ски, с. Тетовци — Битола. (1992) 

Лична карта рег. бр. 13245, издадена од СВР -
Прилеп на Јован Михајлов Митрески, с. Кадино 
- Прилеп. (1 9 9 3) 

Лична карта рег. бр. 37036, серија бр. 0080801, 
издадена од СВР - Скопје на Љубица Петрова 
Младеновска, ул. „Иво Рибар Лола" - Куманово. 

(1994) 
Лична карта рег. бр. 2627, серија бр. 0699137, 

мздадера Од СВР — Гостивар на Амет Реџеп Алии, 
с. Форино — Гостивар. (1995) 

Лична карта рег. бр. 63404, серија бр. 0069105, 
издадена од СВР — Скопје на Адем Муарем Ра-
мадан:, ул. „163" бр. 33 — Скопје. (974) 

Лична карта рег. бр. 65464, серија бр. 0072483, 
издадена од СВР — Скопје на Ристо Стојан Којов, 
Скопје. (Ј1002) 
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Лична карта рег. бр. 1443, серија бр. 0614320, 
издадена од ОВР — Ѓ. Петров на Кадрија Елмаз 
Незир, с. Крушопек — Скопје. (1294) 

Лична карта рег. бр. 18650, серија бр. 0594770, 
издадена од СВР — Скопје на Демиша Емин Баки, 
- Скопје. (1627) 

Лична карта рег. бр. 80766, серија бр. 0056987, 
издадена од СВР — Скопје на Марица Киро Сто-
јанова, — Скопје. (1628) 

Лична карта рег. бр. 4974, серија бр. 0020103, 
издадена од СВР — Скопје на Младен Тод,ор Жив-
ков — Скопје. (1629) 

Лична карта рег. бр. 16981, серија бр. 0067169, 
издадена од СВР — Битола на Глигор Спасе Пал-
чевски — Скопје. (1630) 

Лична карта рег. бр. 47825, серија бр. 0605309, 
издадена од СВР — 'Скопје на Ајет Реџеп Марина 
- Скопје. (11632;) 

Лична карта рег. бр. 13271, серија бр. 2490816, 
издадена од СВР — Бујановац на Младена Трајко 
Стојановиќ — Скопје. (1633) 

Лична карта рег. бр. 4040, "серија бр. 0580048, 
издадена од СВР — Скопје на Шериф Демир Кам,-
бер - Скопје. (1634) 

Лична карта рег. бр. 67203, серија бр, 0658406, 
издадена од СВР — Скопје на Сали Демир Мемед — 
Скопје. (1635) 

Лична карта рег. бр. 52826, серија бр. 0037555, 
издадена од ОВР — Скопје на Александра Трајко 
(Василевски) Јовановска — Скопје. (1636) 

Лична карта рег. бр. 4009, серија бр. 0579832. 
издад,ена од СВР — Скопје Јна Злата Милутин, Ко-
руноска - Скопје. (1637) 

Лична карта рег. бр. 10622, серија бр. 0011617, 
издадена од ОВР — Скопје на Олга Јордан (јСте-
фановска) Димитровска — Скопје. (1638) 

Лична карта рег. бр. 2114, серија бр. 0002537: 

издадена од СВР — Скопје на Иван Глигор Гли-
горовски, ул. „335" бр. 26 — Скопје. (1639) 

Лична карта рег. бр. 18723, серија бр. 0064909, 
издадена од СВР — Скопје на Загорка Мито (Тр-
пева) Календарова — Скопје. (1640) 

Лична (карта рег. бр. 12505, серија бр. 0588515, 
изд,адена од ОВР — Скопје на Фета М. Асановски 
- Скопје. (1641) 

Лична карта рег. бр. 7479, серија бр. 0547989, 
издадена од СВР — Урошевац на Мемед Демир; 
Сума - Скопје. (1642) 

Лична карта ,рег. бр. 2337, серија бр. 0594847, 
издадена од СВР — Скопје на Петра Стевко Јо-
вановска — Скопје. (Ј1643) 

Лична карта рег. бр. 2121, серија бр. 1499231, 
издадена од СВР — Тупти на Хадо Хамид, Мурсе-
ЈБоеиќ — Скопје. (1644) 

Лична карта рег. бр. 21613, серија бр. 0655516, 
издадена од СВР — Скопје на Панд,ора Цветан Та-
невска — Скопје. (1645) 

Лична карта рег. бр. 70605, серија бр. 0621656, 
издадена од СВР — Скопје на Петар Младен Пе-
шевски - г Скопје. (1646; 

Лична карта рег. бр. 59703, серија бр. 0047021,, 
издадена од СВР — Скопје на Метуш Амди Бе-
ќир — Скопје. (1647) 

Лична карта рег. бр. 78294, серија бр. 0051789, 
издадена од СВР - Скопје на Ѓулсум Ракип Ме-
медова Заир — Скопје. (1648) 

Лична карта рег. бр. 61263, серија бр. 0050134, 
издадена од ОВР - Скопје на Шабан Иса Мак-
с у т - Скопје. (1649) 

Лична карта рег. бр. 3998, серија бр. 0003152^ 
издадена од СВР - Скопје на Рамиза Кадри (Ра-
шид) Демирова - Скопје. (1650) 

Лична карта рег. бр. 15528, серија бр. 0335946, 
издадена од СВР — Титов Велес на Злата Петрова 
Танева, ул. „354" бр. 15 - Скопје. (1651) 

Лична карта рег. бр. 57512, серија бр. 0043228, 
издадена од СВР — Скопје на Анамша Демир Ша-
бан Ибраим — Скопје. (1652) 

Лична карта рег. бр. 6987, серија бр. 0618182, 
издадена од СВР — 'Скопје на Алим Ферат Саити 
- Скопје. (1653) 

Лична карта рег. бр. 76175, серија бр. 0051219. 
издадена од СВР — Скопје на Абдул Ибраим Су-
лејман — Скопје. (1654) 

Лична карта рег. бр. 86251, серија бр. 0063432, 
издадена од СВР — Скопје на Абдул Хасан Јахја 
- Скопје. (1655) 

Лична карта рег. бр. 19546, серија бр. 0595667, 
издадена од СВР — Скопје на Спасо Тоде Стојков-
ски — Скопје. (1656) 

Лична ка,рта рег. бр. 8754, серија бр. 0585264, 
(издадена од СВР — Скопје на Богданка Крсте Ја -
нева Настевска - Скопје. (1657) 

Лична карта рег. бр. 16121, серија бр. 0592641. 
издадена од ОВР — Скопје на Невена Петре (То-
тевска) Ивановска — Скопје. (1658) 

Лична карта рег. бр. 24244, серија бр. 0540062, 
издадена од СВР - Куманово на Кирјана Трајков-
ска —̂ Скопје. (1659) 

Лична карта рег. бр. 4888, серија бр. 0577752, 
издадена од СВР — Скопје на Милан Цветко Или-
евски — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 352144, серија бр. 345400, 
издадена од СВР - Белград на Ацо Велко Мила-
нов - Скопје. (1661) 

Лична карта рег. бр. 86756, серија бр. 0601401, 
издадена од СВР - Скопје на Салих Махмуд Ле-
ковиќ - Скопје. 41662) 

Лична карта рег. бр. 77231, серија бр. 0053599, 
издадена од СВР - Скопје на Стоилко Стевко Крс-
тевски Скопје. (1663) 

Лична карта рег. бр. 59286, серија бр. 0046337, 
издадена од СВР - Скопје на Казим Таир Бајрам 
- Скопје. (1 6 6 4) 

Лична карта рег. бр. 30910, серија бр. 025048, 
издадена од СВР - Скопје На Ката Мелко Ружиќ 
Михаиловска - Скопје. (1665) 

Лична 'карта рег. бр. 63892, серија бр. 0069986, 
издадена од СВР — Скопје на Шабедин Бекир Ба-
лиќ — Скопје. (1666) 

Лична карта рег, бр. 79872, серија бр. 0061023, 
издадена од СВР — Скопје н,а Мирко Ѓорѓе Ива-
новски — Ско-пје. (1667) 

Лична карта рег. бр, 78184, серија бр. 0052285, 
издадена од СВР — Скопје на Стојна Павле Видо-
евска — Скопје. (1668; 
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