
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОШГЈАЛиСТиЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 31 декември 1964 
С к о п ј е 

Број 44 Год. X X 

Претплата за 1964 год. изнесува 
2.200 дин. Овој број чини 64 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-691 

254. 
На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-
СТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСТАПКАТА ЗА ПОПРАВКА НА ОБЈЕКТИ 
ОД ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД ОШТЕТЕНИ ОД 

ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за престанок на ва-
жењето на Законот за постапката за поправка на 
објекти од општествен стандард оштетени од земјо-
тресот во Скопје, што го усвои Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на заед-
ничката седница на Републичкиот собор и Стопан-
скиот собор, одржана на 17 декември 1964 година. 

У бр. 28 
17 декември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОПРАВКА НА ОБЈЕКТИ 
ОД ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД ОШТЕТЕНИ ОД 

ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Законот за поправка на објекти од општествен 

стандард оштетени од земјотресот во Скопје („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 31/63) престанува да 

, уј :' ј 
важи. 

Член 2 
Започнатите објекти од општествен стандард 

ќе се довршат по одредбите од претходниот член. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

255. 
На основа член 49 став 2 од Законот за бу-

џетите и финансирањето на самостојните уста-
нови („Службен лист на ФНРЈ" бр 52/59), Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничката седница на Републичкиот собор 
и на Организационо-политичкиот собор одржана 
на 22 декември 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕ-
БИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАРТ 

1965 ГОДИНА 

I 
Финансирањето на потребите на Социјалис-

тичка Република Македонија за период јануари— 
март 1965 година ќе се врши привремено. 

II 
Финансирањето на потребите во периодот ја-

нуари—март ќе се врши според општите одредби 
на Законот за буџетот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за 1964 година со тоа што 
вкупниот износ на расходите да не ја надмине 
и четвртината од вкупниот износ на расходите 
одобрени со тој Закон. 

III 
Општинскиот данок на промет кој по Законот 

за буџетите и финансирањето на самостојните ус-
танови е заеднички приход на сите општествено-
политички заедници ќе се распоредува во периодот 
на временото финансирање и тоа: 

а) во полза на Републичкиот буџет 40% и 
б) во полза на буџетите на општините 60%. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1965 година. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 68 
23 декември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. џ 
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256. 
На основа член 32 од Законот за избор на 

пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 22 декември 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
За спроведувале га изборите за избор на пра-

теници на Со5ран.:ето на Социј »листичка Републи-
ка Македонија се именува Републичка изборна 
комисија во следниот состав: 

1. За претседател — Киро Никовски, судија 
на Врховниот суд на Македонија 

за заменик — Љупчо Ефремов, судија на Вр-
ховниот суд на Македонија 

2. За секретар — Никола Јанев, секретар на 
Уставниот суд на Македонија 

за замгник — Владо Црвенковски, началник 
во Републичкиот секретаријат за законодавство и 
организација 

3. За член — Перо Липковски, судија на Ви-
шиот стопански суд во Скопје 

за заменик — Доне Илиевски, помошник се-
кретар во Извршниот совет 

4. За член — Стојче Поповски, судија на Ок-
ружниот суд во Скопје 

за заменик — Атанас Трајковски, судија на 
Врховниот суд на Македонија 

5. За член — Зоге Груевски, член на Изврш-
ниот одбор на Главниот одбор на ССРНМ 

за заменик — Перо Џундов, политички ра-
ботник во Главниот одбор на ССРНМ 

6. За член — Крлиу Нуши, член на Претсе-
дателството на Републичкиот совет на Сојузот на 
синдикатите на Македонија 

за заменик — Милисав Настевски, политички 
работник во Претседателството на Републичкиот 
совет на Сојузот на синдикатите на Македонија 

7. За член — Киро Зрмановски, член на Прет-
седателството на ЦК на СММ 

за заменик — Славе Паунов, член на Прет-
седателството на Ц К на СММ. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 69 
23 декември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

иа Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

257. 

На основа член 31 од Законот за избор на 
одборници на општинските собранија, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 22 декември 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ОДБОР-

НИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 

I 
За спроведување на изборите за избор на од-

борници на општинските собранија се именува 
Републичка изборна комисија во следниот состав: 

1. За претседател — Киро Никовски, судија 
н:: Врховниот суд на Македонија 

за заменик — Љупчо Ефремов, судија на Вр-
ховниот суд на Македонија 

2. За секретар — Никола Јанев, секретар на 
Уставниот суд на Македонија 

за заменик — Владо Црвенковски, началник 
во Републичкиот секретаријат за законодавство и 
организација 

3. За член — Перо Липковски, судија на Ви-
шиот стопански суд во Скопје 

за заменик — Доне Илиевски, помошник се-
кретар во Извршниот совет 

4. За член — Стојче Поповски, судија на 
Окружниот суд во Скопје 

за заменик — Атанас Трајковски, судија на 
Врховниот суд на Македонија 

5. За член — Зоге Груевски, член на Извр-
шниот одбор на Главниот одбор на ССРНМ 

за заменик — Перо Џундов, политички работ-
ник во Главниот одбор на ССРНМ 

6. За член — Нуши Крлиу, член на Претсе-
дателството на Републичкиот совет на Сојузот на 
синдикатите на Македонија 

за заменик — Милисав Настевски, политички 
работник во Цретсе дате л ств ото на Републичкиот 
совет на Сојузот на синдикатите на Македонија 

7. За член — Киро Зрмановски, член на Прет-
седателството на Ц К СММ 

за заменик — Славе Паунов, член на Прет-
седателството на Ц К СММ. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

Број 70 
23 декември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Стр. 746 — Бр. 44 
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258. 
Иа основа член 142 став 2 и 154 од Уставот н^ 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, не 
заедничката седница на Републичкиот собор и Сто-
панскиот собор одржана на 16 и 17 декември 1964 
година донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1964—1970 ГОДИНА 

I 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА РАЗВОЈОТ ВО 

1964—1970 ГОДИНА 
Тргнувајќи од основните долгорочни цели за 

развојот на општествено-економските односи во 
СФРЈ, кои се содржани во Резолуцијата на УШ 
конгрес на СКЈ, во резолуциите за усовршување 
на стопанскиот систем и за насоките при изгот-
вувањето на општествениот план на СФРЈ за пе-
риодот од 1964—1970 година, донесени од Сојузната 
скупштина, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија ги поставува следните основни 
цели и задачи во стопанскиот и општествениот 
развој на СР Македонија во периодот од 1964—1970 
година: 

— Брз и рамномерен пораст на производството 
кое ќе овозможи натамошен забрзан развиток на 
СР Македонија и подигање на општествената про-
дуктивност на трудот. Општа ориентација во ос-
тварувањето на оваа цел треба да биде интензи-
фикацијата на производството. Виден акцент тре-
ба да има полното користење и поинтензивната 
реконструкција и модернизација на постојните ка-
пацитети. Натамошниот брз развиток истовремено 
ќе значи и проширување на производниот потен-
цијал, по пат на изградба на нови објекти и про-
мена на економската структура на населението; 

— зголемувањето на личните доходи и опш-
тествениот стандард воопшто, треба да претставува 
основа при утврдувањето политиката на идниот 
општествен и стопански развиток во СР Маке-
донија; 

— зголемувањето на извозот и поинтензивното 
вклучување на стопанството во меѓународната по-
делба на трудот. Тоа треба да се постигне и 
преку проширување на производната кооперација 
со домашни и странски производители и преку 
подобрување на технологијата и организацијата 
на производството со специјализација, со цел тоа 
да се подигне на едно оптимално ниво; 

— натамошен развиток на дејностите на опш-
тествениот стандард. Посебно треба да се зајакне 
материјалната основа на тие дејности и да се кон-
солидира, за да се овозможи нивната поширока 
и поефикасна функција; 

— изведувањето на обновата и изградбата на 
Скопје треба да претставува посебна грижа во 
склопот на целата наша политика на развиток во 
1964—1970 година. 

Во конкретизирање™ на можните решенија и 
насоки во поблиската ориентација и развитокот, 
Собранието на СРМ смета дека треба да се поо-
дува од овие основни цели и задачи при изготву-
вањето на плановите за развиток во периодот од 
1964—1970 година. 

И. 

РАЗВИТОКОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ВО 
ДОСЕГАШНИОТ ПЕРИОД 

Во изминатиот период се остварени крупни ре-
зултати во развитокот на производните сили, во 
создавањето на материјалната основа и во развито-
кот на социјалистичките производни односи. 

Постигнатите резултати се дотолку позначајни, 
што појдовната основа на развиеноста на произ-
водните сили беше сосем ниска, карактеристична за 
стопански неразвиено заостанато подрачје, со изра-
зито неповолна структура на стопанството и непо-
волна економска социјална структура на населе-
нието, со релативно поголема аграрна пренаселе-
ност и слаба сопствена акумулативна моќ на сто-
паството. 

Во таа смисла беше нужно во целиот повоен 
период да се вложуваат посебни напори за акти-
вирање на стопанството на ова подрачје, односно 
за неговото вклучување во остварувањата стопан-
ска активност во земјата, во општите напори што 
се правени во земјата, за забрзување на развитокот 
на производните сили и продукционите односи, за 
индустријализација и електрификација на земјата 
и премавнување на затечената заостанатост. 

Постигнатите резултати, земени во целина во 
повоениот развиток, зборува за тоа дека е мината 
една крупна етапа во развојот на производните 
сили и општествените односи и дека е создадена 
материјална основа за продолжување на започна-
тите процеси на развиток на едно повисоко ниво. 

Меѓутоа, и покрај постигнатите резултати треба 
да се одбележи дека и натаму постојат разлики 
помеѓу достигнатиот степен на развиеност к а ј нас. 
во однос на остварувањата во Југославија, иако е 
тоа на едно повисоко ниво на развиеност на про-
изводните сили и општествените односи. 

Остварениот степен на развиеност на произ -
водните сили недоволно адекватно создава можнос-
ти што ги даваат природните услови, истражените 
природни блага и човечкиот фактор. 

Постојат проблеми во смисла на недоволно бр-
зото сообразување на економско-техничката орга-
низација на производството, а во врска со тоа не-
доволно е и искористувањето на постојните мате-
ријални услови — проблеми кои нормално се при-
сутни во услови на остварување на еден интензи-
вен и непрекинат процес на воведување нови ка-
пацитети. Во релативно голем број производни еди-
ници искористувањето на капацитетите е недовол-
но. Понатаму, постојат релативно голем број произ-
водни единици со мали производни капацитети, не-
доволна консолидираност, отсуство на услови за 
брзо прилагодување на промените и со слаба при-
мена на современите технички достигнувања. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 31 декември 1964 
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Се чувствува и проблемот на квалификацио-
ната структура на запослените каде што и покрај 
значајните резултати во создавањето на потребните 
стручни кадри, се уште има потреба од нивно обез-
бедување и стручно оспособување. 

Во рамките на производната ориентација, л 
покрај остварениот квалитетен скок, постојат про-
блеми на недоволна развиеност на некои важни 
гранки од кои посебно се истакнуваат: енергети-
ката, базичната индустрија, за кои постоеле по-
волни услови за развој, потоа земјоделството, соо-
браќајот и врските. Освен тоа треба да се истакне 
и недоволното учество на производството за извоз. 

Сето ова наметнува потреба, во рамките на оп-
штата ориентација и правците на идниот развој ди 
се изнајдат такви решенија, кои ќе водат сметка за 
решавањето на проблемите на постојното стопан-
ство, односно за интензификацијата на сите започ-
нати процеси и забрзување на темпото на стопан-
скиот развиток на поширока основа. 

И покрај остварениот интензитет на стопанска-
та активност во повоениот период, и натаму има 
голем број незапослени. Овој проблем е таков што 
изискува подолгорочни напори за неговото реша-
вање. 

Определени проблеми постојат и во секторот на 
животните услови, општествениот стандард, особе-
но во некои сектори кои недоволно го следеле раз-
витокот на производните сили. Тука, во прв ред, 
доаѓа проблемот на релативно се уште ниските 
лични доходи на запослените, проблемите на стан-

бената и комуналната изградба недоволната мате-
ријална основа на општествените служби, неопходна 

, за нивната полна консолидација и нивната редов-
на функција. 

III. 

ПРОИЗВОДНАТА И ИНВЕСТИЦИОНАТА 
ПОЛИТИКА 

1. Тргнувајќи од создадената база, од општите 
насоки во развојот на стопанството во земјата и 
од основните насоки во развитокот на СР Македо-
нија, во ориентацијата на развојот на производ-
ството треба да бидат истакнати следниве посебни 
задачи: 

— да се остварува динамика и интензитет на 
порастот на стопата на производството, која ќе би-
де повисока од општата стопа на развиток на про-
изводството во целата земја; 

— индустријата и натаму треба да биде носител 
во формирањето на општата стопа на развојот на 
производството; 

— натамошно јакнење на производството од 
социјалистичкото стопанство, особено во областа на 
зем ј од ел ството; 

— да се оствари интензивно и економично про-
изводство со оптимално искористување на постој-

т е капацитети во стопанството, значителниот по-
" на нивото на продуктивноста на трудот, зголе-

^ на приносите од земјоделството и постиг-
а а поголеми резултати и општа ефикас-

твестиционите вложувања. 

Остварувањето на набележаните основни зада-
чи и насоки за развој на производството во идните 
години, треба да поаѓа од претпоставката на бла-
говремено и целосно овозможување довршувањето 
на инвестиционата програма започната од порано. 

Во идниот развој акцентот да биде на поголе-
мото искористување на постојните капацитети и мо-
дернизацијата на постојното производство. Патот за 
остварување на економската, техничката и органи-
зационата недоизграденост треба да се бара, од една 
страна, во ориентацијата на поинтензивна модер-
низација, а од друга страна, во се поголемиот ста-
пен на интеграција. 

Натамошниот развиток истовремено треба ха 
значи и проширување на производниот потенцијал 
по пат на изградба на нови објекти во стопан-
ството. 

2 Во индустријата треба да дојде до поради-
кални промени во структурата на производството. 
Правците во развојот на производството треба да 
бидат со претежна ориентација на ширење на про-
изводството од групата на основните метали, произ-
водството на опрема и кра јни потрошни добра, хе-
миската индустрија и развојот на електроенергети-
ката. На развојот на енергетската база во наредни-
те седум години ќе треба да му се даде позначајно 
место. 

Производството од групата на основните метали 
треба да претставува основна компонента на про-
изводната ориентација и носител на општата стопа 
на пораст. Во оваа област на производство треба да 
се оствари пошироко искористување на природните 
ресурси на црните и обоените метали и воведување 
на производство со повисок степен на доработка. 

3. Во идниот период треба да се постигне поза-
брзан развој и да се обезбеди зголемено земјоделско 
производство. Пресуден фактор во остварувањето 
ка порастот треба да биде интензификацијата на 
производството преку зголемување приносите, за 
кое постојат мошне широки можности. Интензи-
фикацијата на земјоделското производство треба да 
се постигне и со натамошното подобрување струк-
турата на производството преку позасилено про-
ширување на подоходните култури — индустриски 
култури, како и преку поголеми напори за зголе-
мување на сточарското производство. 

Во сточар еко то производство ќе треба да се обрне 
посебно внимание на бројното и квалитетно подо-
брување на продуктивниот добиток, проширување 
на сточарското производство и во индивидуалниот 
сектор преку кооперација, обезбедување на крмна 
база и ел. 

За остварувањето целите во оваа област по-
требно е да се создадат поповолни економски ус-
лови. Институцијата на гарантираните цени треб • 
да се прошири и на специфичните производи на 
подрачјето на Македонија. 

За поголема стабилност на земјоделското про-
изводство треба да се создаде порамномерен развој 
на прометот и преработката на земјоделските про-
изводи. 

За поправилен натамошен развој на земјодел-
ството потребно е осовременување на организацијата 
и технологијата, окрупнување на земјоделските сто-
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панства и задругите, специјализација на про-
изводството, неговото поопштествување, кадров-
ско опремување и зголемување продуктивноста ча 
трудот. Во идната политика големо внимание и на-
таму треба да се обрнува на развојот на општестве-
ниот сектор на земјоделството. Проширувањето на 
земјишниот фонд во општествена сопственост треба 
да се оствари онаму каде што постојат услови за 
развивање на модерното интензивно производство. 

На индивидуалниот производител во земјодел-
ството треба да му се овозможи соработка со соци-
јалистичкиот сектор на поширок план отколку што 
е тоа сторено досега, а врз основа на заемна еко-
номска заинтересираност, со внесување на нови на-
чини и форми за неговото стимулирање и изнаоѓа-
ње на други мерки што ќе придонесат индивиду-
алните производители да го унапредуваат своето 
земјоделско производство. 

4. Во условите на натамошниот брз пораст на 
производството и општиот подем во развојот л 
пред другите стопански области се поставуваат 
мошне крупни и обемни задачи. Во овој поглед тоа 
особено треба да се очекува во градежништвото, 
сообраќајот и прометот. 

К а ј градежната оператива ќе се јави потреба 
од извршување на околу два пати поголем обем 
на градежни работи, чие успешно извршување мо-
же да се оствари преку максимално механизирањс-
процесот на самото градење, преку усовршување и 
унапредување организацијата на сите работни мес-
та и воведување индустриски методи во градбата. 

ѕ Сообраќајот во идните години мора да биде та-
ка димензиониран, што да може да го следи раз-
витокот на стопанството и порастот на животниот 
стандард. Битниот фактор и предуслов за извршу-
вање на задачите во сообраќајот лежи во зголему-
вањето на транспортната моќ и општата рациона-
лизација на сообраќајот. 

Потребата и можностите повеќе и првенствено 
упатуваат на ориентација на довршување на објек-
тите чија изградба е во тек и проширување и модер-
низација на постојните. 

Во таа смисла потребно е да се изврши пр-
венствено реконструкција и модернизација на глав-
ните железнички пруги, модернизација и рекон-
струкција на постојната патна мрежа, набавка на 
неопходен број возила за превоз на стока и патни-
ци во железничкиот и друмскиот сообраќај, како а 
да се обезбеди проширување и модернизација на 
поштенско-телеграфските врски. 

Развојот на сообраќајните услуги треба да се 
темели врз поширока ориентација на подобро ис-
користување на постојните капацитетни можности 
порамномерно извршување на превозот преку цела 
година, постигање поголема брзина во превозот, 
утоварот, истоварот и слично. 

Трговијата, угостителството и туризмот треба 
да се оспособат за извршување на поголем обем на 
промет и услуги, поефикасна реализација на про-
изведената стока и подобрено снабдување на по-
трошувачите воопшто. 

Со цел за подобрување на снабдувањето по-
требно е да се продолжи со развивањето и усовр-
шувањето системот на договарање за производство 

и испорака на стоки, јакнење на фондовите за ри-
зици, проширување системот на гарантирани цени, 
создавање на материјални резерви, подобрување на 
транспортните услуги и проширување на м а л ц и н -
скиот и други простор и др. 

Развојот на туризмот отвара широки можности 
за проширување на размената со странство, за по-
добрување животниот стандард и др. Оттаму тој 
треба да биде поттикнуван со побрз и покомплексен 
развој на соодветни мерки за усовршување органи-
зацијата на делувањето. 

Во областа на занаетчиството и другите услуж-
ни дејности треба да се оствари позабрзан развој, 
кој да го следи натамошниот пораст на личната по-
трошувачка, нараснатите потреби на стопанството и 
забележаната промена во структурата на потро-
шувачката во правец на се поголемо учество на из-
датоците за трајни потрошни добра и други видови 
услуги. 

5. Инвестиционата политика треба да биде на-
сочена во остварувањето на набележаните основни 
цели и задачи во областа на производството и ж и -
вотниот стандард. 

Измените во расподелбата на средствата за ин-
вестиции по носители на средства и промените во 
системот на финансирањето на проширената репро-
дукција ќе има знатно влијание врз обемот и 
правците на инвестиционите вложувања. Со ова 
работните организации се повеќе стануваат основни 
носители на одлуките за проширената репродук-
ција, што несомнено ќе придонесе за побрза и по-
ефикасна реализација на целите и задачите утвр-
дени со оваа резолуција. 

Во системот на проширената репродукција зна-
чајно место добиваат и банките, кои треба поши-
роко да го развиваат процесот на мобилизацијата 
на слободните средства на работните организации ч 
на другите носители на средства и средствата 
ги насочуваат во правец на порентабилни вложу-
вања и за намени утврдени со општествените пл 1-
нови. 

Инвестициите од средствата на работните орга-
низации треба да имаат посебно место и значење 
во вкупните вложувања. Врз ваквите средства вд 
најголема мера треба да се оствари политиката на 
реконструкција и модернизација на постојните ка -
пацитети. 

За рационално користење на вложените средства 
во идните години треба да се оствари максимално 
скратување на актимизациониот период на изград-
бата. Скратувањето на роковите за изградба и по-
брзото уходување на новите капацитети, заедно со 
политиката на модернизацијата и реконструкцијата 
на постојните капацитети, треба да овозможи и ре-
конструкција на постојните капацитети, треба да 
овозможи знатно подобрување ефикасноста на ин-
вестиционите вложувања. Повисоката ефикасност 
на инвестиционите вложувања треба да претста-
вува појдовна основа како во зголемувањето на 
производството така и во висината на инвестицио-
ните вложувања. 
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IV. 

ОСНОВИ НА ПОЛИТИКАТА НА ЛИЧНАТА 
ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕНИОТ 

СТАНДАРД 

Паралелно со брзиот развиток на материјалното 
производство во 1964—1970 година нужно треба да 
се остварува и брз пораст на личната потрошувачка 
и општествениот стандард. 

Личната и општествената потрошувачка треба 
да бидат остварени со општа ориентација за побрз 
пораст на животниот стандард во целина и со по-
литика на побрз развој на личната односно опште-
ствената потрошувачка. 

Личната потрошувачка треба да се одвива во 
рамките на веќе започнатите измени во стопанскиот 
систем, со кој се врши понатамошна децентрали-
зација на средствата како и во согласност со на-
соките на економската по шгика за поголемо учество 
на личната потрошувачка во националниот доход. 

Напоредно со преминот на интензивно стопа-
нисување и со измените на условите за стопани-
сување, соодветно внимание треба да им се по-
свети на личните ниски доходи и, во склопот на 
порастот на производството и продуктивноста на 
трудот тие да се подигнат на ниво на реалните 
постигања и ефектите на стопанисувањето. 

Личната потрошувачка и животниот стандард 
во денешните услови не се формираат само од 
личните доходи остварени на работното место, ту-
ку и од приходи надвор од редовниот работен 
однос како и од субвенционирање™ од различни 
видови. Таквата српу аци ја не овозможува доследно 
применување принципот на расподелба според тру-
дот. Високите индиректни примања и субвенции 
нереално го прикажуваат учеството на личните 
доходи во трошоците на работењето. Затоа во 
идниот развиток треба да се оди кон поцврсто 
поврзување на личните доходи СО остварените ре-
зултати во работните организации. Потоа треба да 
се испитаат сите облици на субвенционирање и 
тие да се сведат на соодветни рамки или да се 
укинат, доколку не одговараат на достигнатиот 
степен на развиток, а соодветниот ефект да се 
искаже преку зголемување на личните доходи. 

Во идниот развиток станбената изградба и стан-
дардот на станувањето се од посебна важност. Ова 
дотолку повеќе што со решавањето на станбе-
ното прашање истовремено директно се остварува 
политиката на подобрување на животниот стан-
дард во целина. Да се настојува со усовршувањето 
на системот на финансирање на станбената изград -

ба да се воведуваат нормални економски Односи, 
како во самата изградба, така и во стопанисува-
њето со станбениот фонд. Оваа ориентација исто-
времено треба да значи и поголема мобилизација 
на дополнителни средства за станбена изградба. 
Повидни резултати треба да се постигнат и во 
начинот на градбата, каде посебно треба да дојде 
до израз индустрискиот начин на градба и воопшто 
доусосршена организација на градбата. 
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ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ 

1. Зголемувањето продуктивноста на трудот 
како активна функција на човекот и средствата 
за работа во интензифицирањето на процесите на 
остварувањето на општествената репродукција тре-
ба да биде една од основните поставки на развојот 
на производните сили и општествените односи ес 
идниот период. 

Остварениот степен на развојот на производ-
ните сили и интензифицирањето на развојните 
процеси во идниот период, претпоставува потреба 
од порационално искористување на создадената ма-
теријална основа, осовременување на производните 
процеси, подигање техничката опременост и хиги-
енско-техничката заштита на трудот, со воведува-
ње на современа техника и технологија, економи-
сување на трудот и подигање на продуктивноста 
на трудот. 

Со усовршувањето на стопанскиот систем во 
правец на јакнење на материјалната основа на 
самоуправувањето, односно јакнењето на улогата 
на непосредните производители во одлучувањето 
и остварувањето на проширената репродукција и 
создавањето на услови за подоследна примена на 
расподелбата според трудот, се создаваат услови 
за непосредна заинтересираност на работните орга-
низации и непосредните производители за поцело-
сно искористување НУ постојните резерви и интен-
зифицирање на развојните процеси и подигање на 
продуктивноста на трудот. 

Постоењето на латентни резерви во земјодел-
ството и прирастот на работоспособното населе-
ние, претставува проблем што бара активен однос 
во остварувањето на политиката на активирање 
на населението т. е. запослувањето. 

Постојаното подобрување на економските усло-
ви во земјоделството, во склопот на настојувањата 
за изедначување условите за стопанисување и усло-
вите за развој на самоуправувањето, треба да се 
одвива во правец на интензификација и на земјо-
делското производство и смалување на притисокот 
на индивидуалниот производител за запослување 
во неземјоделските дејности. Во решавањето на 
овој проблем треба да се настојува во поголема 
мера да се искористат можностите што се созда-
дени за усовршување на комуналното стопанство и 
услужните дејности воопшто. 

Стопанскиот и општиот развиток се повеќе ги 
истакнува барањата за современо и технолошки 
посовршено производство, во кое да се оствари 
висока продуктивност и автоматизиран процес. 
Успешното остварување на оваа важна задача во 
идниот развиток бара натамошни напори за подо-
брување ни општата квалификациона структура 
и стручниот состав на запослените. 

VI. 
НАДВОРЕШНАТА ТРГОВСКА РАЗМЕНА 
Понатамошниот развиток на стопанството не-

миновно условува тоа да биде поинтензивно по-
врзано со меѓународниот пазар. За таа цел напо-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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рите на сите соодветни органи ќе треба да бидат 
насочени кон остварувањето на оваа цел. 

Стопанските организации ќе треба да насто-
јуваат да го зголемуваат производството за надво-
решниот пазар. Тие треба да остварат подобру-
вање на квалитетот и асортиманот, прилагодува-
ње на производството за надворешниот пазар и што 
поголемо учество во меѓународната поделба на 
трудот воопшто. На овој начин се создаваат услови 
да се постигне подобро користење на капацитетите, 
нивното подобро опремување, механизирање и ав-
томатизирана. 

Низ разни форми на остварување на врски со 
надворешните партнери ќе треба да се создаде 
крајна и стабилна размена со странство. За таа цел 
ќе придонесат и мерките што се преземаат во оп-
штојугословенски размери. Стопанските органи-
зации ќе треба да настојуваат што порационална 
да ги ползуваат условите што се создаваат со но-
вите мерки. 

За остварувањето на оваа задача од значење е 
и унапредувањето на односите помеѓу производни-
те и надворешно-трговските стопански организации. 
Треба да се настојува на воспоставување на по-
долгорочни меѓусебни односи. 

Во остварувањето на оваа задача стопанските 
организации во СРМ треба во поголема мера да ги 
користат можностите што ги дава кооперацијата со 
другите стопански организации во земјата и стран-
ство. 

Во идниот период, исто така, треба да се вло-
жуваат напори за истражувања и проширување 
можностите за зголемување на ^стоковниот извоз. 
Од особена важност се можностите за развиток на 
туризмот и туристичкиот сообраќај. 

VII 

ОПШТЕСТВЕНИ СЛУЖБИ 

1. Движењето на обемот на општата потрошу-
вачка во идниот период, како од аспектот на 
оспособувањето на капацитетите и мрежата на 
установите, така и од аспектот на организационо!© 
и кадровското јакнење на тие служби, треба да се 
оспособува што повеќе за вршење на услуги на 
населението и за реалното подигање на неговиот 
животен стандард. Исто така, нивното оспособу-
вање се наложува како битен усјЛ>в за функцио-
нирањето на стопанството. 

Развитокот на овие служби истовремено тре-
ба што повеќе да се усогласи со стопанскиот рас-
теж и економската сила на населението и да биде 
проследен со усовршувањето на нивната органи-
зација, условите за работа и системот на финан-
сирањето на работните организации од озаа област. 

За правилното функционирање на општестве-
ните служби во областа на просветата и култу-
рата научноистражувачката дејност, здравјето и 
социјалната заштита, физичката и техничката 
култура на народот, потребно е да се обезбедат 
средства кои ќе бидат директно поврзани со по-

растот на расположивите општествени средства и 
нараснатите потреби во сообразност со функцијата 
и улогата што ја имаат овие служби во општес-
твениот живот. 

2. Понатамошниот напредок во развитокот на 
стопанството, зголемувањето на ефикасноста во 
стопанисувањето, подоброто користење на произ-
водните фактори, пошироката примена на научно-
истражувачката работа, зголемувањето продуктив-
носта на трудот во голема мера се условени од 
благовременото задоволување на потребите од 
стручни и квалификувани кадри во стопанството. 
Заради тоа, на обој проблем треба да му се посЕеш 
соодветно внимание, преку проширувањето мре-
жата на образовните институции и нивните капа-
цитети, во согласност со економскиот развиток на 
заедницата, зголемувањето на средствата за фи-
нансирање на образованието, со што би се создале 
поповолни материјални услови за развиток, на 
образовните институции, како и за стимулирање 
на наставничкиот кадар за остварување начелото 
на расподелба според вложениот труд. 

Во перспективниот општествен развиток обра-
зованието на кадрите на сите нивои треба да се 
третира како битен, составен дел на проширената 
репродукција. 

Со основното школство треба да се обезбеди 
целосно опфаќање на генерациите од соодветната 
возраст. 

Посебен проблем во областа на основното об-
разование претставува образованието на возрас-
ните, како еден од условите за подигање обра-
зозно-културното ниво на населението, што ќе 
придонесе за поголемо вклучување на кадрите 
во производството. За таа цел нужно е поголемо 
ангажирање на општествено-политичките и ра-
ботните заедници во создавањето на соодветна ма-
теријална база за основно образование на возрас-
ните. Развитокот на школство™ од втора степен 
во идниот период треба да се усогласи со потре-
бите од кадри за стопанството и јавните служби. 

Работните организации и општествено-поли-
тичките заедници, при распределбата на располо-
живите средства во своите програми и планови 
треба да создаваат соодветни можности за подо-
брување на материјалната основа на образовните 
институции. 

3. Во идниот период треба да му се посвети 
поголемо внимание на развојот на научноистра-
жувачката дејност. Програмската ориентација тре-
ба да се сообрази со потребите на стопанскиот и 
општествениот развиток. Исто така ќе биде нужно 
да се настојува да се стимулира ликвидирањето 
на постојната иситнетссг на научно-истражувин-
ките капацитети за да се постигне порационално 
користење на постојниот кадровски потенцијал, 
потесна поделба на трудот и специјализација, а 
со тоа и нивното оспособување да даваат ком-
плексни научни решенија за актуелните проблеми. 

Финансирањето на научно-истражувачката ра-
бота треба постојано да се усовршува и да се 
усогласува со потребите на стопанството и општес-
твените служби. 
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4. Насоките во областа на културата, врз база 
на потребите, треба да овозможат развој на 
културните институции во нивните разновидни 
облици и манифестации. Општествено-политички-
те заедници, стопанските организации и култур-
ните установи треба да дадат соодветна подршка 
и да обезбедат соодветни средства за создавање 
на поширока материјална основа за развитокот 
на културните институции и дејности. 

Посебна грижа да се посветува на заштитата 
на спомениците на културата, радио-телевизијата, 
книгата и кинофикацијата. 

Основната ориентација во развитокот на физич-
ката култура во идниот период треба да биде на-
сочена кон масовното опфаќање на граѓаните во 
фискултурните активности. Физичката култура; 
треба да стане постојана грижа на работните ко-
лективи и општествено-политичките заедници, при 
што училиштата треба да бидат главни носители. 

Брзиот развиток на науката, техниката и се 
пошироката примена на научните достигања во 
процесот на современото производство, наложу-
ваат посистемно подигање на техничката култура, 
како интегрален дел на општото образование и 
општата култура. 

5. Во областа на здравствената заштита во 
идниот период треба да дојде до јакнење на мате-
ријалната основа за позабрзано развивање мре-
жата на здравствените установи, нивното опре-
мување, зголемување на стручните здравствени 
кадри од сите профили, со цел здравствената за-
штита да се подигне на повисоко стручно ниво и 
да се обезбеди покомплексна здравствена заштита 
на граѓаните. 

Во идниот развоен период треба да се анга-
жираат сите фактори, а особено здравствените 
служби, во намалувањето смртноста на доенчи-
њата, општата смртност к а ј населението, сузби-
вање на заразните заболувања, првенствено ТБЦ, 
и подобрување на општите хигиенски услови на 
населението. 

Потребно е да се преземат мерки за развива-
ње на амбулантно-поликлиничката и диспанзер-
ската здравствена служба, како и нивното посовре-
мено опремување со опрема и кадар. 

6. Во сообразност со развојот на стопанството 
и нараснатите материјални можности на заедни-
цата, во рамките на општата грижа за работниот 
човек и неговото семејство, соодветно место треба 
да и се даде и на социјалната заштита. Затоа во 
идниот развој треба да се обрне посебно внимание 
на проширување мрежата и капацитетите на уста-
новите во кои се обезбедува социјална заштита на 
определени категории граѓани, како и на инсти-
туциите што се занимаваат со следењето, проучу-
вањето и третирањето на социјалните проблеми. 
Натамошниот развој на социјалната заштита пр-
венствено треба да се темели врз постојаните изво-
ри на финансирање на оваа дејност. 

Во рамките на комплексната грижа и зашти-
тата на децата и младината особено се истакнува 
потребата од позабрзано темпо на проширување 

мрежата и капацитетот на установите за згрижу-
вање на децата на запослените граѓани како што 
се детските јасли, градинките, објектите за одмор, 
за рекреација и друго. 

За обезбедување на материјално необезбеде-
ните граѓани, деца без родители, деца со психо-
физички недостатоци и други социјални категории, 
постојните установи и користените средства не . 
овозможуваат достатна заштита. Со цел за ната-
мошно унапредување заштитата на овие категории 
граѓани во идниот период треба да се инсистира 
на проширување капацитетите на установите од 
овој вид со нагласена ориентација кон создавање 
и проширување мрежата на институции за зашти-
та на стари и ментално недоволно развиени деца 
и младинци. 

ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ 

Обновата и изградбата на Скопје претставува 
крупна задача која треба да се оствари до 1970 
година. 

Успешното извршување на задачите на обно-
вата и изградбата на Скопје претпоставува изго-
твување на целосна и реална програма За из-
градбата и обновата и изготвување на перспектив-
вен генерален регулациони план на градот. 

Целокупната општествена заедница учествува 
во обновата и изградбата на Скопје со значителни 
средства. 

Рационалниот распоред и употребата на овие 
средства се основен услов за извршување на 
крупните задачи на обновата и изградбата во пред-
видениот рок. 

Доведувањето системот на финансирање на од-
делните дејности и намени во согласност со про-
грамата за обнова и изградба, како и во соглас-
ност со потребата од ефикасна и брза изградба, се 
неопходен услов кој ќе придонесе основните проб-
леми на стопанството и на граѓаните на Скопје да 
бидат решени на начин кој ќе создаде услови за 
нормален развој на Скопје по 1970 година. 

* * 

* 

Собранието на СРМ смета дека општествено-
политичките заедници и работните организации во 
областа на стопанството, во општествените деј-
ности и другите организации и институции, при 
изготвувањето на своите планови да ги имаат пред-
вид целите и насоките на оваа Резолуција. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2656 
18 декември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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259. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија на седниците на Републичкиот и Сто-
панскиот собор, одржани на 17 декември 1964 го-
дина, откако го разгледаа Извештајог за резулта-
тите од примената на Законот за искористување 
на пасиштата, доставен од Извршниот совет и Из-
вештајот од групата пратеници на одборите за 
земјоделство на Републичкиот и Стопанскиот со-
бор за испитување резултатите од примената на 
овој Закон, донесува 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОРАЦИОНАЛНО ИСКОРИСТУВАЊЕ 

НА ПАСИШТАТА 

Во изминатите неколку години во Републиката 
се забележува тенденција на опаѓање на добиточ-
ниот фонд и посебно на фондот на овците во 
индивидуалниот сектор. Покрај опаѓањето на фон-
дот на овците, се констатира дека и продукцијата 
на сточарството не е на задоволувачко ниво. 

Причината за опаѓањето на добиточниот фонд 
иако во 1964 година се јавува тенденција на изве-
сен пораст, покрај другото, е во тоа што на од-
делни подрачја се јавува зафаќање на пасиштата 
со шумска вегетација или нивното претворање во 
ораници, а едновремено не се преземени соодветни 
мерки за менување начинот на сточарење и обез-
бедување исхрана за добитокот и од други извори. 

Миграционите движења на населението од село 
во град, исто така влијаат за опаѓањето на доби-
точниот фонд воопшто, а посебно на фондот на 
овците. 

Некои општински собранија не воделе сметка 
за правилната распсделба на пасиштата, ^така 
што одделни е.олански организации располагаат 
со одвишок на летни пасишта, а немаат доволно 
зимски и обратно, што е причина таквите стопан-
ски организации да не можат да го одржуваат и 
зголемуваат постојниот фонд на овци. 

За намалувањето бројот на овците влијае и 
високиот износ на надоместокот за користење на 
пасиштата, што стопанските организации, кои 
управуваат со пасиштата, го наплатуваат од инди-
видуалните стопан и и од други стопански органи-

' зации. Во изминатиот период не се преземеш/ 
мерки за планско и интензивно стопанисување со 
пасиштата. Општинските собранија, согласно по-
стојните законски прописи, не донеле и акти за 
примена на минимум агротехнички мерки за па-
сиштата. Стопанските организации кои управуваат 
со пасишхата немаат основи и планови за нивното 
користење, а наплатените износи за надоместокот 
не се употребувани за унапредувањето на паси-
штата. Заради тоа не се согледани и решавани 
проблемите на унапредувањето и интензивното 
користење на пасиштата. Органите на управата, 
од своја страна, не през ама ле поенергични мерки 
за приманата на овие одредби од законот. 

Во Републиката постојат објективни услови за 
зголемување фондот ка овците и добиточниот фонд, 
како во социјалистичкиот така и во индивидуал-
ниот сектор, кои од изнесените причини не се 

доволно искористени. Ова* во прв ред, се одне-
сува на ^искористувањето на капацитетите на 
пасиштата и на можноста да се обезбедат пасишта 
за фондот на овци во социјалистичкиот сектор. За 
зголемувањето бројот на овците влијае и подобру-
вањето на општествено-економските услови 'за 
развитокот на овчарството и правилната примена 
на Законот за искористување на пасиштата како 
и на другите позитивни прописи. 

Имајќи го предвид ова, а со цел да се подобри 
положбата во користењето на пасиштата, да се 
отстранат наведените недостатоци и да се зголеми 
сточарско™ производство, врз основа на матери-
јалите и претресот по нив, Републичкиот собор и 
Стопанскиот собор на Собранието на СРМ 

П Р Е П О Р А Ч У В А А Т 

1. Стопанските организации што управуваат со 
пасиштата и оние што располагаат со овци и друг 
добиток проблемот на обезбедувањето на пасишта 
за добиточниот фонд во социјалистичкиот сектор 
треба да го решат по пат на долгорочна деловна 
соработка или да извршат трајна замена на свои-
те слободни капацитети од летни за зимски па-
сишта и обратно. 

Окрупнување™ на сточарските стопански ор-
ганизации може да придонесе овој проблем да 
биде решен побрзо, со што би се создале услови 
и за порационално стопанисување со пасиштата и 
зголемување на добиточниот фонд. 

2. Да се изменат одредбите на Законот за 
искористување на пасиштата во делот за опреде-
лување височината на надоместокот за искористу-
вањето на пасиштата. Републичкиот секретаријат 
за земјоделство и шумарство да се овласти да го 
определува максималниот износ на овој надоме-
сток и да се укине одредбата за внесување на тие 
средства во локалните инвестициони фондови. 
Средствата од надоместокот за искористување на 
пасиштата во целина да им се отстапуваат на сто-
панските организации што управуваат со нив. Се 
препорачува свие средства да се користат, пред се. 
за унапредување на пасиштата. 

3. Стопанските организации кои управуваат со 
пасиштата своите кооперативни односи со инди-
видуалните производители да ги поставуваат врз 
подолгорочна основа, за да можат и на тој начин 
да создадат сигурност к^ ј индивидуа линта произ-
водители и тие да го развиваат сточарството, би-
дејќи општествен интерес е пасиштата да се ко-, 
ристат рационално и да се зголемува фондот на 
добитокот и сточарското производство. 

Се препорачува работните организации од об-
ласта на шумарството да го подобрат односот кон 
корисниците на паша во шума онаму каде што 
објективните услови тоа го дозволуваат без штети 
по шумите. 

4. Врз зголемувањето на добиточниот фонд 
влијае и кредитната политика. Се препорачува 
банките да го кредитираат прирастом изградбата 
на објекти за сместување на основните стада од 
сопствениот подмладок на работните организации, 
да ги зголемат средствата за- гоење на ситен и 
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крупен добиток, како и да се кредитира корпора-
цијата со индивидуалните производители во сто-
чарството. 

Во организацијата на гоењето треба да се 
вклучат и кланиците и организациите што се за-
нимаваат со снабдување на пазарот со сточарски 
производи. 

5. Општинските собранија да пропишат мини-
мум агротехнички мерки, а стопанските организа-
ции да донесат основни планови за искористување 
нд пасиштата, согласно Законот за искористување 
на пасиштата. 

6. Органите на управата треба да бидат до-
следни во спроведувањето на законските прописи. 
Секаквото отстапување од тие прописи може да 
цредизвика штетни последици. При разорувањето 
на пасиштата и нивното преориентирање и Други 
култури треба да се спазуваат законските прописи 
Разорувањето треба да има економско оправдание 
и паралелно да се преземат мерки за обезбеду-
вање исхрана на добитокот. 

7. Стручните служби и стопанските организа-
ции треба да преземат постојани> мерки за подо-
брувале технологијата на стопанисувањето на сто-
чарството, за мелиорирање на пасиштата, за по-
добрување на расниот состав на добитокот и зго-
лемувањето на продукцијата. За таа цел нужно е 
да се обезбедат средства за научна работа во 
областа на сточарството. 

8. Да се БОДИ поголема грижа за подобрува-
њето квалификационата структура на кадрите во 
сточарството, така што во оваа гранка да се вклу-
чува и висококвалификуван кадар. 

Стопанските организации треба да преземат 
постојани мерки за подобрување условите за ра-
бота на кадарот што работи во сточарството и 
мерки за зголемување на личните доходи врз база 
на подобри деловни резултати. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 1420 

17 декември 1964 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

260. 
Организацисно-политичкиот собор на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 декември 1964 година, 
откако ја разгледа состојбата во врска со крими-
налитетот ка ј малолетниците, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА ВОСПИТ-
НАТА ЗАПУШТЕНОСТ НА ДЕЦАТА И МЛАДИ-

НАТА И СУЗБИВАЊЕ НА МАЛОЛЕТНИОТ 
КРИМИНАЛ 

Соборот констатира дека во борбата против 
воспитната запуштеност на децата и младината и 
во сузбивањето на малолетничката деликвенција, 
се постигнати позитивни резултати. За отстрану-

вањето на причините за појавата на малолетнич-
ката воспитна запуштеност вложени се доста на-
пори од страна на собранијата, социјалните служби 
училиштата и општествените организации, а исто 
така и за оживотворувањето на основните прин-
ципи воведени со новелираниот Кривичен зако-
ник и Законикот за кривичната постапка, во однос 
на третманот на малолетниот деликвент. Со вло-
жените напори од страна на судовите, органите на 
прогонот и социјалните служби во основа се обез-
бедуваше правилен третман на малолетниот де-
линквент и се преземени низа мерки за неговата 
ресоцијализација. Општествената заедница вложи 
доста материјални средства за организирање на 
посебни стручни установи за ресоцијализација на 
малолетниците, а посебно за формирање на по-
себни стручни социјални служби — центри за со-
цијална работа, кои имаат значаен удел во бор-
бата против воспитната запуштеност и посебно во 
сузбивањето на малолетничката деликвенција. 

Меѓутоа, Соборот, констатира дека се уште 
постојат сериозни проблеми на планот на сузби-
вањето на воспитната запуштеност на децата и 
младината, а посебно на малолетничката делик-
венција. 

Во Социјалистичка Република Македонија, 
воспитната запуштеност на децата и младината, 
а посебно малолетничката деликвенција, покажу-
ваат постојана тенденција на пораст. Се уште не 
се во доволна мера научно проучени факторите 
што влијаат врз појавата на воспитната запуште-
ност на децата и младината, ниту се појасно утвр-
дени и определени мерките за борба против оваа 
општествено-негативна појава. 

Постојат проблеми и во доследната цримена 
на одредбите на Кривичниот законик и Законикот 
за кривичната постапка, поради непостоење на 
извесни воспитни установи, како и поради недо-
волната организираност на социјалните служби, 
пред се старателските органи, посебно поради не-
доволно преземените мерки за формирање на по-
себни стручни социјални служби — центри за со-
цијална работа. Некои општински собранија не 
обезбедуваат потребни финансиски средства за 
извршување на судски одлуки, за упатување на 
малолетниците во воспитни установи и тие не мо-
жат да бидат спроведени во живот. 

На планот на превентивната борба против пек 
јавите на воспитната запуштеност, посебно мало-
летничката делинквенција, постојат низа отворени 
проблеми. Не постои доволна синхронизирано^ и 
адекватна ангажираност на низа општествени 
фактори во сузбивањето на оваа општествено 
негативна појава. Има створени проблеми и во 
поглед обезбедувањето на повеќе услови за се-
страно развивање на творечките сили и ангажи-
рање на младинецот во сите животни процеси, 
потоа на планот на укажување повеќе помош на 
семејството и др. 

Со оглед на изложеното, за поуспешно сузби-
вање појавите на воспитната запуштеност на де-
цата и младината, посебно на малолетничката де1-
линквеција, Организационо-политичкиот собор на 
Собранието донесува 
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П Р Е П О Р А К А 

Им се препорачува на општинските собранија 
и неговите органи и служби, органите на прогонот 
и судовите, училиштата, семе сЈзата, спште т в ш к е 
организации и другите фактори што работат на 
воспитувањето на децата и младината посистемно 
да се занимаваат со проблемите на воспитната за-
пуштеност на децата и младината и п:;јавите на 
малолетнички криминал и да преземат мерки за 
негово спречување и сузбивање. Во таа смисла 
особено е погребно: 

— да се работи на развивање мрежата на 
установи и инсти уции ед културно-забавен и тех-
ничко-воспитен карактер, за унапредување содр-
жината на работата на спортските, пион ерска та и 
другите општествени организации, како фактори 
за посестрано воспитување на децата и младината 
и НИВ1-0 о ангажирање со* разновидни дејности што 
придонесуваат за развивање на творечки навики. 
Посебно треба да јакне улогата на училиштето во 
организирањето на воспитниот процес и во ука-
жување помош на учениците, особено на оние ка ј 
кои се манифестираат појави на воспитна запу-
штеност, како и за обезбедување повеќе матери-
јални услови за развивање на слободните актив-
ности на учениците. Неопходно е да се испитаат 
можностите за обезбедување услови за школување 
на позастарени ученици — младинци, нивно оква-
лификување и запослување; 

— органите на прогонот и судовите постојано 
да ги следат појавите и проблемите на малолет-
ничката делинквенција и да соработуваат со за-
интересираните општествени фактори за сузбивање 
на оваа штетна општествена појава. Тие треба да 
работат на отстранувањето на согледаните слабости 
во постапката, како и да работат на подоследна 
примена на основните принципи на Кривичниот 
законик и Законот за кривична постапка, при кое 
да настојуваат поквалитетно и побрзо да се води 
постапката, за да биде интервенцијата на опште-
ството поефикасна. Органите на прогонот и судо-
вите да одржуваат што потесна врска со воспитно-
поправните домови и установи, со цел да го сле-
дат извршувањето на изречените мерки и да се 
постигне целосна ресоцијација. Во тој правец треба 
да се настојува судиите за малолетници да бидат 
што помалку оптоварувани со задолженија надвор 
од судот, за да можат што повеќе да придонесу-
ваат за сузбивање на малолетничката делинквен-
ција; 

— за посистемна работа во превентивата за 
сузбивање на малолетничката делинквенција и за 
обезбедување доследна примена на изречените 
мерки против малолетните деликвенти, нужно се 
налага натамошно развивање и јакнење на ста-
рате леќите органи при општинските собранија. 
Исто така треба да им се посвети поголемо вни-
мание и на социјалните установи. Треба да се вло-
жуваат поголеми напори за укажување помош на 
семејството во извршувањето на неговата основна 
функција — воспитување на децата и младината; 

— неопходно е да се обезбедуваат потребните 
финансиски средства за извршување на судските 
одлуки, со кои се предвидува упатување на мало-
летници во воспитни ус.анови. За што поуспешна 
работа на озне установи како и на воспитно-
поправниот дом треба да се настојува тие кадров-
ски да јакнат, во прв ред со привлекување на 
стручни социјални работници, педагози, психолози, 
како и да се организираат позеќе центри за соци-
јална работа; 

— се налага потреба од организирање на дис-
циплински центри, за да може да се обезбеди 
примената на воспитната мерка упатување во дис-
циплински центар, како и преиспитување на мож-
ностите за отворање на уште некои воспитни уста-
нови, со што би се обезбедила поадекватна при-
мена на воспитната мерка — упатување во вос-
питна установа; 

— општинските собранија и другите самоуп-
равни органи и организации во општините треба 
да преземаат потребни мерки за прифаќање на 
малолетните делинквенти по издржаната воспитна 
мерка, за нивното запослување и вклучување во 
општествениот живот, со што ќе се придонесе да 
се спречува повторното вршење на кривични дела. 

Бр. 2613 
23 декември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Организационо-политичкиот собор, 
Фируз Демир, е. р. 

261. 
На основа став 2 забелешка 4) во тарифниот 

број 138 од Уредбата за Тарифата на данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ" бр. 25/62, 29/62, 
31/62, 40/62, 42/62, 46/62, 51/62, 53/62 и 12/63 година 
и „Службен лист на СФРЈ" бр. 18/63, 20/63, 23/63, 
30/63, 44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 10/64, 13/64, 24/64, 29/64 
и 30/64), Извршниот совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ СО-
БРАНИЈА ДА ГИ ПРОПИШУВААТ КОЛИЧИ-
НИТЕ НА РАКИЈА КОИ СЕ ОСЛОБОДУВААТ 

ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

1. Се овластуваат општинските собранија да ги 
пропишуваат количините на ракија кои, според 
ставот 1 од забелешката 4) во Тар. бр. 138 од Та-
рифата за данокот на промет, се ослободуваат од 
плаќање данок на промет. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-2417/1 
4 декември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличкоз, е. р. 
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262. 
На основа член 78 од Законот за високото 

школство во Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 30/61), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УКИ-
НУВАЊЕ НА ВИШИТЕ ЕКОНОМСКИ ШКОЛИ 

ВО ТЕТОВО И КУМАНОВО 

1. Во Решението за укинување на вишите еко-
номски школи во Тетово и Куманово („Службен 
весник на НРМ" бр. 25/62) во ставот 2 на точката 3 
зборовите „учебната 1963/64 година" се заменуваат 
со: „месец февруари 1965 година". 

2. Ставот 2 на точката 4 се менува и гласи: 
Републичкиот секретар за просвета во сагласност 
со Републичкиот секретар за буџет и организација 
на управата ќе одлучи за натамошното управу-
вање со ^распределениот инвентар и друмот имот 
на школата. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
дѕнот на неговото објавување во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 09-2353/1 
4 декември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

263. 
На основа член 22 став 2 од Законот за Инсти-

тутот за национална историја во Скопје („Службен 
весник на НРМ" број 15/56), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и назначување директор на 

Институтот за национална историја во 
Скопје 

1. Се разрешува од должноста директор на Ин-
статутот за национална историја во Скопје д-р 
Александар Христов, по негово барање. 

2. Се назначува за директор на Институтот за 
национална историја во Скопје Михаило Апостол-
ски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-2616/1 
4 декември 1964 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кемал Сејфула, е. р. 

264. 
На основа член 35 од Законот за организацијата 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување на директорот на Институ-

тот за фолклор во Скопје 

1. Се разрешува од должноста директор на Ин-
ститутот за фолклор во Скопје Драгослав Ортаков, 
по негово барање. 

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

Број 17-2616/2 
4 декември 1964 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кемал Сејфула, е. ,>. 

265. 
На основа член 35 од Законот за организацијата 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за назначување вршител на должноста директор 

на Институтот за фолклор во Скопје 

1. Се назначува за вршител на должноста ди-
ректор на Институтот за фолклор во Скопје д-р 
КИРИЛ КАМИЛОВ, научен соработник на Инсти-
тутот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Број 17-2616/3 
4 декември 1964 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кемал Сејфула, е. р. 

266. 
На основа член 137 од Законот за здравства-

ната заштита и организација на здравствената 
служба („Службен весник на НРМ" бр. 17/61), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување на управителот на Специјалната 
болница за белодробна туберкулоза во е. Јасеново, 
Титоввелешка околија и за назначување вршител 

на должноста управител 

1. Се разрешува од должноста управител на 
Специјалната болница за белодробна туберкулоза 
во е. Јасеново, Титоввелешка околија д-р Боривоје 
Цериќ, по негово барање. 

2. Се назначува за вршител на должноста уп-
правител на Специјалната болница за белодробни 
туберкулоза во е. Јасеново, Титоввелешка околија 
д-р ДИМИТАР СОКОЛОВ, лекар во Болницата. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 
Број 17-2616/4 
4 декември 1964 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет. 
Кемал Сејфула, е. р. 

267. 

На основа член 95 став 2 од Општиот закон за 
организацијата на здравствената служба („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 45/60, 9/61 и 22/61), Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е а И Е 
за разрешување и именување член на Републич-

ката арбитражна комисија 

I. Се разрешува* членот на Републичката арби-
тражна комисија д-р Сотир Сотировски, началник 
на Одделението за здравство на Републичкиот се-
кретаријат за народно здравје и социјална политика. 

II. Се именува за член на Републичката ар-
битражна комисија д-р КИРИЛ ЈАНЕВ, стручен ре-
ферент во Одделението за здравство на Републич-
киот секретаријат за народно здравје и социјална 
политика. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 
Број 17-2616/6 
4 декември 1964 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кемал Сејфула, е. р. 

268. 
На основа член 5 од Уредбата за основање Ре-

публичка комисија за преглед на филмови („Служ-
бен весник на НРМ" број 25/59), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување претседател и членови на Репуб-

личката комисија за преглед на филмови 

I. Се разрешуваат досегашните членови на Ре-
публичката комисија за преглед на филмови. 

И. Се именуваат во Републичката комисија за 
преглед на филмови: 

а) за претседател 
— БОРЧЕ АТАНАСОВСКИ, политички работ-

ник во ЦК СКМ, 
б) за членови 
— БЛАГОЈА АТАНАСОВ СКИ, уредник на Ра-

дио-телевизија — Скопје; 
— МИХАИЛО БАНДЕ, член на ЦК СКМ на 

Скопје; 
— ЈОВАН БОШКОВСКИ, уредник во Издавач-

кото претпријатие „Култура" во Скопје; 

— ТАШКО ГЕОРГИЕВСКИ, писател; 
— ВУКАН ДИНЕВСКИ, артист на Народниот 

театар во Скопје; 
— КАМЕНЧО ГОРГОВ, секретар на ЦК СКМ; 
— ДИМЧЕ ЈАНЕВСКИ, главен уредник на 

„Млад Борец"; 
— РИСТО КАЛЧЕВСКИ, академски сликар; 
— МИШО САМОИЛОВСКИ, филмски снимател; 
— АЛЕКСАНДАР ЏАМБАЗОВ, композитор. 
Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
Број 12-2616/5 
4 декември 1964 годиш 

Скопје 
Џотпретседател 

на Извршниот девет, 
Немал Сејфула, е. р 

269. 

На основа член 22 во врска со член 12 од За-
конот за насочување и употреба на средствата ва 
Републиката („Службен весник на СРМ" бр. 2/64). 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД 
ЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ 
КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА 
ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛЕН 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

НА РЕПУБЛИКАТА 

1. Во Одлуката за условите и начинот под кеш 
ќе се даваат кредити од средствата предвидени 
во член 10 од Законот за насочување и употреба 
на средствата на Републиката („Службен весник 
на СРМ" бр. 10/64) во точка 1 под а) цифрата 
„1.300" се заменува со цифрата „1.380*. 

Во истата точка под а) се додава нова четврта 
алинеа која гласи: 

„— за решавање на граничниот премин кај е. 
Богородица „Гевгелија" — — 80 милиони дин." 

Точката в) се менува и гласи: 
„во железничкиот сообраќај 

за учество во изградбата на же-
лезничкиот јазел Скопје — — 700 милиони дин." 

По точка в) се додава нова точка г) која гласи: 
„— за изготвување на тех-

ничката документација за ре-
конструкција на аеродромот 
„Охрид" 20 милиони дин." 

2. Во точката 2 став 2 зборовите: „за учество 
во набавка на железнички товарни вагони" се за-
менуваат со зборовите: „за изготвување на тех-
ничка документација за реконструкција на аеро-
дромот „Охрид". 

3. Во точката 3 алинеа петта се менува и гла-
си: 

„— за изготвување на техничка документација 
за реконструкција на аеродромот „Охрид" — Оп-
штината Охрид". 
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4. Во точка 4 став 1 алинеа прва се брише. 
Во став 2 по зборот „патишта" се додаваат 

зборовите: „и за изготвување на техничката до-
кументација зар еконструкција на аеродромог „Ох-
рид". 

5. Во точка 5 алинеа петта се менува и гласи* 
„— за кредитот за изготвување на техничка 

документација за реконструкција на аеродромот 
„Охрид" — 1%. 

6. Во точка 6 алинеа петта се менува и гласи* 

„— 50 години за кредитот за изготвување на 

техничка документација за реконструкција на 
аеродромот „Охрид". 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 03-2632/1 
26. декември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р 

О масен дел 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 

на СРМ, со решението број 20-9941/1 од 2 јуни 1961 
година, ја одобри промената на личното има на Сте-
вовски Божидар, роден на 22 ноември 1925 година 
во село Отуње, Тетовска околија, од татко Гоко и 
мајка Сирма, така што во иднина личното име ќе 
му гласи Стефановски Бошко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
БО „Службен весник на СРМ". (565) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението број 19499 од 11 ноември 1964 
година, ја одобри промената на личното име на Ко-
цева Горинка, родена на ден 3 ноември 1933 година 
во село Мечкуевци, Штипска околија, од татко Пано 
и мајка Кона, така што во иднина личното име ќе 
и гласи Атанасова Борјанка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (566» 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението број 20-19988 од 17 ноември 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Јолевски Леван, роден на ден 4 јули 1925 го-
дина во село Граиште, Битолска околија, од роди-
тели: татко Никола и мајка Јованка, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Кимовсктѕ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (567) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје, т у ж и т е л о т ^ 
Зорка Џуклевска, од Скопје, ул. „658" бр. 9а, населил 
„Црниче", поднесе тужба за развод на бракот против 
тужениот Вангел Џуклевски, сега со непознато мес-
то на живеење на територијата на СФРЈ. 

Се повикува тужениот Вангел Џуклевски, во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ", да ја соопшти на судот сво-
јата сегашна адреса или да се јави лично. Во про-
тивен случај ќе му се определи привремен стара-
тел, кој на расправата ќе го застапува на негов 
трошок. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 646/64. 
(568) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Штип објаву ЗЈ 

дека во регистарот на стопанските организации нз 
страна 229, ред. бр. 12 е запишано следното: Руд-
никот „Македонија азбест" од Богословец, Св. Ни-
коле, е ставен во редовна ликвидација. 

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Велко 
Стојчев, претседател, Димче Петров, Крум Стефа-
нов, Ванчо Бетувски и Велин Јакимовски, членови. 

За ликвидатор на рудникот назначен Велин Ј а -
кимовски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
158/64. (1721) 

Со решението бр. 06-813/1 од 24-Ш-1964 година 
на Собранието на општината Крушево, Земјодел-
ската задруга „Нико Доаѓа" од село Житоше, оп-
штина Крушево, Битолска околија, е ставена зо 
редовна ликвидација. 

Се повикуваат сите поверители и должници во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на ов ЗЈ 
оглас да ги пријават своите побарувања, односно 
да ги измират своите долгови. По овој рок ќе 
земе за исправна состојбата по книгите на Ликви-
дационата управа на задругата. 

Од Ликвидационата комисија (1728) 

Се заклучува постапката за присилна ликви-
дација над Книговодогненото биро „Рентабилност1 

— Битола. 
По правосилноста на решението се наложи во 

бришење од регистарот на Окружниот стопански 
суд во Битола. 

Се разрешува од должноста Ликвидационеч 
управник Мишко Милев, на основа не член 80 став 
2 од Уредбата за престанок на претпријатија и ду-
ќани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ј1. бр. 
4/62. (1734) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 25, 
страна 63 е запишано следното: Земјоделската за-
друга „Леонид Јанков" од село Гавато, со ргшенп-
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ето на Собранието на општината Богданци броз 
4552/1 од 28 септември 1964 година е ставена под 
редовна ликвидација. 

За ликвидатор на задругата е назначен со ре-
шението на Ликвидационата комисија број 4810;1 
од 21-X-1964 година Олумчев Ефтим. Тој задругата 
под редовна ликвидација ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето, 
сметано од 12-Х1-1964 година. 

На досегашните потписници на задругата и тоа: 
Бејков Горѓи, управник, Ристо Трајков Мурџев ; 

раководител на погонот трговија, и Томе А. Попов, 
книговодител, им престанува правото за потпишу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
633/64. (1736) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под ред. број 188, страна 497 е запишано следното* 
Покрај досегашните потписници на Претпријатието 
„Макотекс" увоз-извоз Скопје и тоа: Бранко Ста-
мески, Атанас Атанасиевски, Васо Настевски. Киро 
Апостолов, Перо Адамовски, Нада Франгова, Киро 
Тодоров Зенделски, заменик директор, Андреа 
Алексов Михаилов, ш е ф на сметководството, и Ва-
сил Георгиев Вацев, ш е ф на пословница за девизни 
работи, Татјана Симеонова Михаилова, пом. рако-
водител на И економска единица, и Александар 
Живков Стаматовски, пом. раководител на III еко-
номска единица, претпријатието ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат и новоназначените 
потписници и тоа: Перовиќ Лазар, ш е ф на одде-
лението кожа, крзно и производи од кожа, Тодо-
ровски Драгољуб, Јакимовски Ангеле, Мисовски 
Киро и Јашмак Горѓи, во границите на овластува-
њето, сметано од 13-VII-1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 476/63. (961) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под ред. број 776, страна 531, книга Ш е запишано 
следното: Согласно со решението на Окружниот 
стопански суд во Нови Сад Фи бр. 1117/62 од 13-У1-
1963 година фирмата на Деловната единица во 
Скопје, улица „27 март" бр. 10 на Претпријатието 
за застапување на странски фирми, посредување и 
комисион „Југокомерција" — Нови Сад во иднини 
се менува и ќе гласи: „Југокомерција" — претпри-
јатие за застапување, посредување и комисион — 
Нови Сад — Деловна единица — Скопје, улица „27 
март" број 10. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
676/63. (132; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 234, страна 617 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Претпријатието 
за промет и извоз на лековити билки и афион 
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„Билка" — Скопје и тоа: Илија Велков, директор. 
Петар Николов Митров, ш е ф на стопанско-сметко-
всдниот сектор, и Николина Горевска, референт по 
извоз, претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат и новоназначените потпис-
ници: Горѓи Муратовски, помошник директор, Леф-
ко Ставровски, ш е ф на афионското одделение, Ко-
чо Костовски, ш е ф на општиот сектор и Благоја 
Темов, самостоен книговодител, сметано од 6. ХП. 
1963 година. Пајковска Павлина нема да биде веќе 
п отпи СНИК. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 730/63. (1530) 

Окружниот стопански суд ве Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 63, страна 179 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Електричното претпријатие „Електродистри-
буција" — Скопје, бидејќи со решението на Извр-
шниот совет на СРМ — Скопје број ОС-1325/1 од 
18. VI. 1963 година е споено во новоформираното 
Претпријатие за дистрибуција на електрична енер-
гија На територијата на СР Македонија „Електро 
Македонија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 723/63. (1531) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 229, страна 623 е запишано следното: 
Горѓи Тодоров Зарезанков, досегашен потписник 
на Занаетчиското ќурчиско-крзнарско претприја-
тие „Димко Митрев" — Титов Велес, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес број 11604/1 од 12. XI. 1963 година Варна-
лиев Владо, кој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 4. ХП. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 727/63. (1534) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 275, страна 1005, книга I е запишано 
следното: Покрај досегашните потписници на Ме-
х а н и ч к о ^ услужно претпријатие „Агроремонт" — 
Тетово и тоа: Митровски Вукадин, книговодител, 
и Миле Наумовски, директор, претпри ј ати ето ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува и нозона-
значенист потписник Симовски Георги, сметано од 
5. ХП. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 726/63. (1536) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, 
страна 67 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Општинското собрание Богданци бр. 6349/1 
од 26. XI. 1963 година дејноста на Земјоделската 
задруга „Изворски" од село Богданци се п р о т и -
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рува и со: набавка и продажба на големо на сите 
видови прехранбени производи вклучувајќи ги и 
агрумите (јужно овошје). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 742/63. (1570) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 196, страна 535 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Електричната централа во Гостивар, бидејќи 
со решението на Извршниот совет на СРМ Скопје 
број 09-1325/1 од 18. VI. 1963 година е споена во 
новоформираното претпријатие за дистрибуција на 
електрична енергија на територијата на СР Маке-
донија „Електро Македонија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 739/63. (1573) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 182, страна 4-81 е запишано следното: 
Сп*"тчртТО со пеш°нт1ето на Народниот одбор на 
општината Кавадарци број 03-2017 од 6. Ш. 1963 го-
дина Угостител окото претпријатие „Балкан" од 
Кавадарци е ставено под принудна управа. 

За принуден управник на претпријатието е на-
значен со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци број 01-3114 од 3. X. 1963 го-
дина Гоко Поп Ангелов. Т-.ј претпријатието ќе го 
потшишува, задолжува и раздолжува со новоназна-
ченпте потписници: Горѓи Т. Јанчевски, книгово-
дител, и Рајрха Г. Шемова, благајнпк, сметано од 
7. ХП. 1Г63 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 731/03. (1575) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека БО регистарот .па претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 783, страна 583, книга Ш е запишано 
следното: Досегашниот раководител на продавни-
цата број 1 во Скопје, на улица „Цветан Димов" 
бр. 6 на Фабриката за намештај, тапета риј а и дрв-
на галантерија „Нова будуќност" од Суботица Сли-
јепчевпќ Остоја, раководител, е разрешен од долж-
ност. За раководител на продавницата е назначен 
Ахмед Адем Муњура, кој нема да биде потписник, 
сметано од 12. ХП. 1963 година. 

Се дополнува решението на овој суд Фи бр. 
300/63 од 13. V. 1963 година со тоа што дејноста 
Продавницата број 1 со складиштето ќе ја обавува 
на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 736/63. (1580) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
псд рег. бр. 335, страна 893 е запишано следното: 
Ристо Симеонов Колев, досегашен потписник на 
Претпријатието за превоз на патници и стока 
„Пролетер" — Скопје, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За ш е ф на сметководството на претпријатието 
е назначена Гуковиќ Драгутин Драгица. Таа прет-
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пријатното ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува со стариот регистриран потписник Горе Цвет-
ковски, директор, сметано од 20. XI. 1963 година, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 389/63. (1581) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. VI. 1963 година под рег. бр. 2/60, книга I е за-
пишано следното: Ѓорѓиевски Александар, досега-
шен потписник на Земјоделската задруга „Прогрес" 
од село Подмол, Битолска околија, е разрешен од 
должност. За потписник е овластено лицето Тра ј -
ковски Александар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 229/63. (1190) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. VII. 1963 година под рег. бр. 40/55, книга I е за-
пишано следното: Ѓорѓиевски Коста, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Светлост" од 
село Породин, Битолска околија, е разрешен од 
должност. За потписник се овластува лицето Тра ј -
ковски Пецо. 

Ол Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 248/63. (1191) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27 Ут1.1963 година под рег. бр. 5/55, книга I е за-
пишано следното: Илија Дамевски и Крсте Тан-
чески, досегашни потписници на Земјоделската за-
друга „Чагор" од село Лопатица, се разрешени од 
должност. За потписници се овластуваат Иванов-
ски Васил, управник и Михајловски Видан, бла-
гајник. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 257/63. (1192) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. X. 1963 година, под рег. бр. 7/58, книга I е запи-
шано следното: Ѓорѓиевски Никола и Стојановски 
Трајан, досегашни потписници на Земјоделската 
задруга „Пелагонија" од село Горно Агларци, Би-
толска околија, се разрешени од должност. За пот-
писници се овластуваат Петковски Благоја, управ-
ник, и Милошевски Трајан, благајник. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 
бр. 335/63. (1193) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 18240 на име 
Усеин Ибраимов Демиров, Виница, Кочани. (3575) 

Здравствена легитимација бр. 18241 на име На-
дире Демирова, Виница, Кочани. (3576) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 13846 
на име Камче Славчов Илиев, е. Ораовица, Радо-
виш. (3577) 
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Здравствена легитимација бр. 557 на име Томе 
Груески, ул. „Томе Никле" бр. 85, Крушево. (3578) 

Здравствена легитимација бр. 26999 на име 
Снежана К. Попоска, ул. „М. Пијаде" бр. 16, При-
леп. (3573) 

Здравствена легитимација на име Зухра Зеки-
роска, ул. „Тризла" бр. 109, Прилеп. (3580) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Мука Лазимова, ул. „Наум Божи-
носки" бр. 5, Ресен. (3581) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Илмие Муратова, ул. „Милош Ду-
ков" бр. 9, Ресен. - (3582) 

Здравствена легитимација на име Сабри Аса-
ни, ул. „Јане Сандански" бр. 54, Кичево. (3583) 

Свидетелство на име Слободан К. Паунков, е. 
Богданци, Гевгелија. (3584) 

Воена книшка на име Синан Шабана Сина-
носки, е. Криволака, Кавадарци. (3585) 

Здравствена легитимација бр. 5778 на име 
Богдана Ваневска, Тетово. (3586) 

Работна книшка бр. 16964 на име Рамиз Ав-
дија е. Лисец, Тетовско. (3587) 

Работна книшка бр. 214 на име Јетула Лика, 
ул. „Ленин" бр. 97, Тетово. (3588) 

Свидетелство бр. 157/12. VI. 1964 година, изда-
дено од Училиштето за стопанство „Гоце Стојчев-
ски" — Тетово на име Драгољуб Апостолоски, ул. 
„Велешка" бр. 2 — Тетово. (3589) 

Здравствена легитимација бр. 3274 на име Ра -
да Донева, е Видовиште, Кочани. (3590) 

Полиса за лично осигурување бо. 212725, изда-
дена од ДОЗ во Куманово на име Шабан И. Осма-
новиќ, ул. „Христијан Карпош" бр. 82, ^мансхво. 

Здравствена легитимација на име Јованка Јо-
вановска, е. Сович, Битолско. (3592) 

Здравствена легитимација бр. 148012 на име 
Фруса В. Ристова, е. Манастирец, Кавадарци. (3593) 

Здравствена легитимација бр. 4804 на име Пе-
дал Шефкет Азири. е. Чифлик. Тетовско. (3594) 

Здравствена легитимација бр. 5529/1866 на име 
Васо Самој лов Герасимовски, е. Сиричино, Тетов-
ско. (3595) 

Свидетелство бо. 16л/2 за I клас учителска 
школа на име Бериша Сулејман, е. Горанци, Те-
товско. (3596) 

Здравствена легитимација бр. 29376 на име На-
сер Неби Иљази, ул. „Ново Село" бр. 15, Тетово. 

Здравствена легитимација бо. 6474 на име 
Славјанка Јованска Лазарова, е. Тркање, Кочани. 

(3598) 
Здравствена легитимација бр. 73459 на име 

Стеван Стојчевски, е. Вратница, Тетовско. (3599) 
Здравствена легитимација бр. 970740 на име 

Александар Бржогиќ, Скопје. (3600) 
Дозвола за оружје издадена од СВР — Скопје 

на име Рамадан Етем Ајдини, е. Драчево, Скопско. 
(3601) 

Здравстврна легитимација бр. 38369 на име 
Петре Серафимов Младеновски, е. Речани, Кочани. 

(3602) 
Здравствена легитимација бр. 1003 на име Бла -

га Јорданова Мицеска, е. Загорани, Битолско. 
Здравствена легитимација бр. 82845 на име 

Правда Јагуримоска, е. П. Рувци, Битолско. (3604) 
Здравствена легитимација бр. 76292 на име 

Владо Јагуриноски, е. П. Рувци, Битолско. (3605) 
Здравствена легитимација бр. 3182 на име Пер-

са Арсоска, е. Долно Житоше, Крушево. (3606) 
Работна книшка рег. бр. 3471, серија бр. .236363 

на име Милан Јовески, е. Кадино, Прилеп. (3607) 
Здравствена легитимација бр. 22765 на име 

Трајана Милева Велиновска, е. Дихово, Битолско. 
(3608) 

Работна книшка рег. бр. 3628, серија бр. 113305 
на име Верка (Ацеска) Томеска, ул. „Блага Ру-
жето" бр. 2. Прилеп. (3609) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Циме В. Крстевски, е. Пезово, 
Кумановско. (3610) 

Здравствена легитимација бр. 364432 издадена 
од ЗСО — Призрен на име Томислав Оврдлан, ул. 
„Дурмиш Арслани" бр. 34, Призрен. (3611) 

Здравствена легитимација бр. 37252 на име 
Илмиј а Садиков Латифоски, е. Пласница, Кичево. 

(3612) 
Свидетелство бр. 23/49, издадено од Основното 

училиште во село Непроштено на име Исмет Ша-
сивари, Тетово. (3613) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4187 
на име Јанчо К. Лазаров, е. Ново Село, Штипско. 

(3614) 
Здравствена легитимација бр. 12108 на име 

Гуна Златанова Камчева, е. Горна Враштица, 
Радовиш. (3615) 

Работна книшка бр. 1029 на име Асип Казим 
Сулеманов, Скопје. (3616) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи Матевски, Скопје. (3617) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Муафет В. Рецепи, Скопје. (3618) 

Свидетелство за положен матурски испит, из-
дадено от Гимназијата „Орце Николов" — Скопје 
на име Борјана С. Шеровиќ, Скопје. (3619) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скот'е на име Сеј фула А. Сејфула, Скопје. (3620) 

Здравствена легитимација бр. 248232 на име 
Драгица Јанчева, Скопје. (3621) 

Диплома за завршен дактилографски курс през 
1961/62 година на име Милка Н. Ангелова, Скопје. 

(3622) 
Работна книшка бр. 483/61 на име Екрем Ф. 

Али, Скопје. (3623) 
Работна книшка бр. 27304 на име Алија Б а ј -

рам, Скопје. (3624) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек — 

Скопје на име Сакип Асановски, Скопје. (3625) 
Здравствена легитимација бр. 4884/75 на име 

Тешко Л. Делоски, Скопје. (3626) 
Работна книшка бр. 297805/2631 на име Никола 

Костовски, Скопје. (3627) 
Индекс бр. 2540, издаден од Техничкиот ф а -

култет — Скопје на име Даница Бојаџиева, Скопје. 
(3629) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коле С. Божиновски, Скопје. (3631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободанка Јашарова, Скопје. 

(3632) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зулфиќар Еминов, Скопје. (3633) 
Работна книшка издадена од Бирото за посре-

дување на трудот — Скопје на име Милан Стеф-
ановски, Скопје, (3635) 

Воена книшка издадена од ВП 1029 — Скопје 
на име Драгутин Атанасовски, Скопје. (3636) 

Здравствена легитимација бр. 5526 на име До-
брила К. Танева, е. Прдејци, Гевгелија. (3637) 

Здравствена легитимација бр. 5524 на име 
Киро Танев, е. Прдејци, Гевгелија. (3638) 

Здравствена легитимација бр. 5525 на име 
Сава Танева, е. Прдејци, Гевгелија. (3639) 

Воена книшка издадена од ВП во Титово 
Ужице на име Џезо Назима Јонузоски, ул. „Чуб-
рина" бр. 1, Белград. (3641) 

Здравствена легитимација на име Сание Поло-
жани, е. Ливада, Струга. (3642) 

Здравствена легитимација бр. 14739 на име Ми-
но Митрев Стојанов, е. Росоман, Титоввелешко. 

(3643) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 7211 

на име Ѓорѓија Делов, е. Согле, Титоввелешка 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 7219 

на име Ката Делова, е. Согле, Титоввелешко. (3645) 
Здравствена легитимација бр. 23334 на име 

Неда Костадиноска, ул. „Железничка" бр. 8, Гев-
гелија. (3646) 
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Здравствена легитимација бр. 23708 на име Иб-
раима Осман Османи, е. Врапчиште, Гостивар. 

(3647) 
Здравствена легитимација бр. 33310 на име 

Иље Дончо Папазов, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 107, 
Штип. (3648) 

Свидетелство за завршено IV одделение през 
1954/55 година на име Крсте Р. Б р ч к о с к и , е. За-
горани, Прилеп. (3649) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ристо Маркоски, ул. „11 октомври" 
бр. 102, Прилеп. (3650) 

Свидетелство за завршен IV клас економско 
училиште, издадено од Економското училиште 
„Кузман Јосифовски — Питу" — Прилеп на име 
Димитар Николовски, е. Годивје, Прилеп. (3651) 

Свидетелство бр. 105 на име Борислав А. Или-
евски, ул. „Страшко Симов" бр. 32, Куманово. (3652) 

Свидетелство за завршено VП одделение, из-
дадено од Осумгодишното училиште „Кирил и 
Методи" с. Крилатица на име Стојчо Санде Си-
монов, с. Опила, Кратово. (3653) 

Воена книшка издадена од ВП 5640 — Тузла 
на име Сефет Бајрамов Зенкоски, Кичево. (3654) 

Свидетелство издадено од Училиштето „Кирил 
и Методи" на име Даринка Андонова, ул. „Мирче 
Ацев" бр. 46, Титов Велес. (3655) 

Свидетелство за завршен Ш клас стопанско 
училиште, издадено од Стопанското училиште „Ко-
ле Неделковски" — Титов Велес на име Дине 
Шпетков, населба „Превалец", Титов Велес. (3656) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес на име Февзија Муратова, е, Бузал-
ково, Титовве лешко. (3657) 

Здравствена легитимација бр. 29871 на име 
Агим Гази Зеќири, е. Форино, Гостивар. (3658) 

Здравствена легитимација бр. 29870 на име 
Гази Миљаима Зеќири, е. Форино, Гостивар. (3659) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 477 
на име Гирахије Адиљ Садики, е. Неготино, Те-
товско. (3660) 

Свидетелство на име Амети Мемет, е. Челопек, 
Тетовско. (3661) 

Здравствена легитимација на име Вела Ангел-
коска, е. Лешок, Тетовско. (3662) 

Здравствена легитимација бр. 49785 на име 
Јанко М. Змејковски, ул. „ЈНА" — Тетово. (3663) 

Работна книшка бр. 1243 на име Ферат Ну-
хи ја, ул. „18 ноември" бр. 103, Гостивар. (3664) 

Здравствена легитимација бр. 5820 на име Бо-
рис Богатинов Пешов е. Пресека, Кочани. (3666) 

Здравствена легитимација бр. 3109 на име Ва-
сил Серафимов Митев, е. Виница, Кочани. (3665) 

Здравствена легитимација на име Ратка Пав-
лова, ул. „355" бр. 15, Скопје. (3667) 

Ученичка книшка бр. 10, издадена од Цен-
тралното училиште „Кочо Рацин" — Кратово на 
име Милан Славев Донев, е. Железница, Кратово. 

(3668) 
Свидетелство за завршено IV одделение, изда-

дено од Основното училиште „Кирил и Методи" е. 
Крилатица на име Симеон Ангелов Стоилков, е. 
Талашманци, Кратово. (3669) 

Свидетелство бр. 464 за I година, издадено од 
Хемиското училиште „Борис Кидрич" — Титов 
Велес на име Донка Мишо Мишева, ул. уПарти-
занска" бр. 20, Неготино. (3670) 

Здравствена легитимација бр. 3802 на име 
Фердо В. Петровски, е. Цера, Кочани. (3671) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 23482 
на име Спасе Пауновски, е. Челопек, Тетовско. 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 21618 
на име Шанаси Таири, е. Милетино, Тетовско. 

Свидетелство за VIII одделение на име Иван 
Трајанов Костадинов, е. МОЈЗОДВИС, Кочани. (3674) 

Здравствена легитимација бр. 8751 на име Ј а -
года Благој Горѓи јоска, е. Мегленци, Битола. (3675) 

Возачка дозвола бр. 1671, издадена од СВР — 
Битола на име Петар Станисављевиќ, ул. ^Ленин" 
бр. 200, Прилеп. (3676) 
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Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште во село Пезово на 
име Александар Гирев Божиновски, е. Кутлибек, 
Куманово. (3677) 

Здравствена легитимација бр. 5/92 на име Са-
фије Јегени, Дебар. (3678) 

Здравствена легитимација бр. 22269 на име 
Горѓи Д. Давчев, ул. „Јовче Чучук" бр. 6, Титов 
Велес. ~ (3679) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес на име Владе Гравчев, ул. „Горе Ор-
ганџиев" бр. 23, Титов Велес. (3680) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ефтим Глигоров, Скопје. (3681) 

Свидетелство за завршено VШ одделение на 
име Љубица Н. Р а ј ковска, Скопје. (3682) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Скопје на име Нада Ристиќ, Ско-
пје. (3683) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Цена Јоневска, 
Скопје. (3684) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Александар Николовски. Скопје. 

(3685) 
Работна книшка бр. 745713 на име Рудолф Че-

мер, Скопје. (3686) 
Воена книшка издадена во Сарајево на име 

Владислав Николовски, Скопје (3687) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име (Кочко) Петре Богданов, Скопје. 
(3688) 

Работна книшка бр. 276463/25780, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Бања Лука на 
име Благоје Настовски, Скопје. (3689) 

Свидетелство за завршена IV година учител-
ска школа, издадено од Учителската школа „Ни-
кола Карев" — Скопје на име Јован Петровски. 
Скопје. (3690) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анифа А. Ибраимова, Скопје. (3691) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 216135 
на име Зелбие Јусуфи, Скопје. (3692) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Менка Вељановска, Скопје. (3693) 

Воена книшка на име Велко П. Петревски, 
Скопје. (3694) 

Оружен лист бр. 359, издаден од СВР — Охрид 
на име Јордан Никола Мошарески, е. Велмевци, 
Кичево,. (3695) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Менка Јосифова, е. Брусник, Ресен. 

(3696) 
Свидетелство бр. 224/64 за завршено осумго-

дишно училиште за возрасни на име Власто Стој-
ков Петровски, ул. „11 октомври" бр. 44, Куманово. 

(3697) 
Свидетелство бр. 19 за завршено осумгодишно 

училиште през 1962/63 година на име Зекир ја 
Ибраим Куртиши, е. Лопате, Куманово. (3698) 

Здравствена легитимација бр. 9927 на име То-
дор Николов Стаменков, е. Зрновци, Кочани. (3699) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Милорад Ѓорѓиев Панов, е. Че-
шинсво, Кочани. (3700) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Скопје на име Доста В. Тенов, е. 
Кучевиште, Скопје. (3701) 

Здравствена легитимација бр. 353 на име Ли-
лјана Стојчева Пајческа, е. Добрушево, Битола. 

Здравствена легитимација бр. 74469 на име 
Станој оска Цветанка, нова населба Бонче ј ца, При-
леп. С3703) 

Ученичка книшка бр. 11 за завршено VП од-
деление, през учебната 1962/63 година, издадена 
од Централното училиште „К. Рацин" — Кратово 
на име Ацо Македон Игнатов, е. Шлегово, Кра -
тев еко. (3704) 

Здравствена легитимација на име Вера А. 
Горгијевска, е. Бедиње, Кумановско. (3705) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Васка М. Спасовска, е. Беља-
ковце, Кумановско. (3706) 

Воена книшка на име Ампе Митев Нацевски, 
е. Шлегово, Кратово. (3707) 

Работна книшка бр. 8340 на име Кирил Нико-
лов Вангелов, ул. „Христо Ботев" бр. 4, Титов 
Велес. (3708) 

Здравствена легитимација бр. 3394 на име Да-
ница Куптинова,, ул. „Рајко Жинзифов" бр. 18, 
Титоз Велес. (3709) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Фадил Јашаревић Г. П. „Ратко 
Митровиќ", Титов Белее. (3710) 

Здравствена легитимација на име Зора Лалко-
ва, ул. „Вардарска" бр. 19, Кавадарци. (3711) 

Свидетелство бр. 8, издадено од е. Саракино на 
име Лилјана Горѓијева Јанчевска, е. Саракино, 
Тетовско. (3712) 

Работна книшка бр. 4565, издадена од Тетово 
на име Беќири Рахман, е. Новаке, Тетовско. (3713) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Силвана Стојановска, ул. „Охрид-
ска" бр. 31а, Скопје. (3714) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 706, 
издадена од ЗСО — Битола на име Васа Савева 
Арџснковска, е. Гор. Оризари, Битола. (3715) 

Свидетелство бр. 14 за IV одделение, издадено 
од Кратово през 1035/36 г. на име Димитар Колев 
Стојчевски, ул. „Трајче Асов" бр. 20, Кратово. 

Здравствена легитимација бр. 4471/428, издаде-
на од ЗСО — испостава — Брод на име Цвета 
Трајкова Ѓуроска, е. Рамне, Кичево. (3717) 

Работна книшка бр. 709, издадена од НОО — 
Гостивар на име Видоја Р. Адамоски, е. Леуново, 
Гостивар. (3718) 

Здравствена легитимација бр. 2389 на име Бла-
же Зафироски, ул. „Прохор Пчински" бр. 45, Те-
тово. (3719) 

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште во е. Вратница през 1958/59 год. на име Ма-
ринко Марковски, е. Зубовце, Гостивар. (3720) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Крстана К. Петкова, 
Скопје. (3721) 

Ученичка книшка за завршено VП одделение, 
издадена од Училиштето „Кирил Пејчинович" — 
Скопје на име Томе Блажевски, Скопје. (3722) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душан Г. Спасовски, е. Раштак, 
Скопје. (3723) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Цаповски, нас. „Бутел" I, 
Скопје. (3724) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Бранко Ста-
матовски, Скопје. (3725) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Амза и Камила Сулејманови, Ско-
пје. (3726) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ружа Марковска, Скопје. (3727) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемо Мемедов, Скопје. (3728) 

Оружен лист издадена од СВР — Скопје на 
име Иван Симони јан, Скопје. (3729) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кузман Ветеров, Скопје. (3730) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — 
Скопје на име Павле А. Јовановски, Скопје. (3731) 

Оружен лист бр. 119, издаден од Тополчани 
на име Реџеп Џемаилов Реџепоски, е. Древеник, 
Битола. (3732) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ахманке Имероска, ул. „Тризла" 
бр. 215, Прилеп. (3733) 

Свидетелство за завршено IV одделение, главна 
книга бр. 69, издадено од Народното основно учи-
лиште е. Жегљано на име Владе Трајков Пешев-
ски, е. Жегљане, Кумановско. (3734) 

Здравствена легитимација бр. 1426, издадена од 
ЗСО — Струга на име Наталија Попоска, ул. „8 
ноември" бр. 14, Струга. (3735) 

Работна книшка бр. 87 на име Томислав Бо-
рисов Атанасов, е. Паликура, Титов Велес. (3736) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7350, 
издадена од КЗСО — Гевгелија на име Јордана 
Кркољашеза, е. Богданци, Гевгелија. (3737) 

Воена книшка на име Илија Јорданов, ул. 
„Д. Влахов" бр. 133, Титов Велес. (3738) 

Работна книшка бр. 1310 на име Салаедин 
Аталко, ул. „ЈНА" бр. 70, Гостивар. (3739) 

Работна книшка бр. 184/59 на име Живорад 
Јован Нанчевски, е. Чајле, Гостиварско. (3740) 

Здравствена легитимација бр. 4942/765, изда-
дена сд КЗСО — Гостивар на име Јусуф Велија 
Мустафа, е. Дсбридол, Гостивар. (3741) 

Здравствена легитимација бр. 1020, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Костадинка Андонова Апо-
столова, ул. „Д. Груев" бр. 3, Кочани. (3742) 

Здравствена легитимација бр. 2039, издадена * 
сд КЗСО — Филијала — Кочани на име Хајда 
Николова, е. Лепопелци, Кочани. (3743) 

Здравствена легитимација бр. 36099, издадена 
од КЗСО — Кочани на име Глигор Петров Јова-
нов, е. Виница, Кочани. (3744) 

Здравствена легитимација бр 76423, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Исмаил Хасиб Салиу, 
ул. „Вера Циривири" бр. 1, Тетово. (3745) 

Здравствена легитимација бр. 17819, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Менка Јовановска^, е. 
Радиовце, Тетовско. (3746) 

Здравствена легитимација на име Киро Спа-
совски, ул. „470" б. б., Скопје. (3747) 

Здравствена легитимација бр. 8346, издадена 
сд ЗСО — Прилеп на име Александар Костов 
Гајтановски, е. Бешиште, Битолско. (3748) 

Свидетелство бр. 55/6, издадено од Основното 
училиште од е. Десово на име Верка Спирова 
Бошкоска, е. Десово, Прилеп. (3749) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4228, 
издадена од е. Бистрица на име Миле Наци Ми-
левски, е. Оптичари, Битола. (3750) 

Работна книшка бр. 240 на име Борис Којчев, 
ул. „Питу Гули" бр. 34, Битола. (3751) 

Работна книшка рег. бјр. 21650, серија бр. 
332259 на име Борис Јаневски, ул. „Н. Тесла" бр. 
25, Битола. (3752) 

Работна книшка рег. бр. 15760, серија бр. 235884 
издадена во Битола на име Гани Б. Мемедовски. 
ул. „Караџова" бр. бб, Битола. (3753) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1567 
на име Вангел Петровски, е. Одевени. Битолско. 

(3754) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 1568 

на име Велика Петрова е. Олевени, Битолско. 
(3755) 

Свидетелство за завршено VI одделение, из-
дадено од Основното училиште „Кочо Рацин" во 
Кратово през учебната 1959/60 г. на име Илија 
Борев Колев, ул. „Љубљанска" бр. 5, Кратово. 

(3756) 
Оружен лист бр. 6, издаден од СВР — Охрид 

на име Велимир Анастасов Сиљаноски, ул. „Сто-
јан Божиноски" бр. 29/6, Кичево. (3757) 

Здравствена легитимација додадена од ЗСО — 
Филијала — Ресен на име Јане Темелков, е. Д. В. 
Црква, Ресен. (3758) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3757 
издадена од ЗСО — Струга на име Кадруша Чола-
ку, е. Радолиште, Струга. ' _(3759) 

Оружен лист бр. 258, издаден од СВР — Ти-
тов Велес на име Владо Темелков Дончевски, е. 
Раштани, Титов Велес. (3760) 

Здравствена легитимација бр. 18533, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Мустафа Садиков 
Шпиртовски, е. Мелница, Т. Велес. (3761) 

Здравствена легитимација бр. 24006, издадена 
сд ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Љубо-
мир Вангел Митевски, е. Шлегово, Кочани. (3762) 
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Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште во с. Шоп Рудари 
на име Драган Досев Бојков, е. Шоп Рудари, Кра-
тово. (3764) 

Работна книшка рег. бр. 936, серија бр. 261915 
на име Томислав Јордан Јовановски, е. Трновац, 
Кратово. (3765) 

Здравствена легитимација бр. 30234 на име 
Ифтим Р. Попов, ул. „Тодор Мајсторите" бр. 1, Ка -
вадарци. (3766) 

Здравствена легитимација бр. 1390/228, изда-
дена од К З СО — Гостивар на име Рувенде Џела-
дини, е. Врапчиште, Гостиварско. (3767) 

Работна книшка рег. бр. 6735, серија бр. 129242 
на име Калош Садики Џемаили, ул. „Борче Јова-
носки" бр. 14, Гостивар. (3768) 

Работна книшка бр. 20129 на име Зора (Хегкез) 
Љубенова Белазелкоска, ул. „Б. Кидрич" бр. 42, 
Гостивар. (3769) 

Здравствена легитимација бр. 46740 на и м е ' 
Тиро Феми ул. „Шуматоска" бр. 30, Гостивар. 

(3770) 
Здравствена легитимација бр. 3235, на име 

Миланко С. Тошев, ул. „Железничка станица" бр. 
32, Штип. (3771) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петранка Ц. Стаматовска, Скопје. 

(3772) 
Воена книшка издадена од В. П. 6523/37 — 

Никшиќ на име Илија ѓорѓиевски. Скопје. (3773) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Левент Абдула, Скопје. (3774) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Благоја Марковски, Скопје. (3775) 
Работна книшка издадена од Бирото за посре-

дување на трудот — Скопје на име Борис Стре-
зовски, Скопје. (3776) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Костадинка Чопова, Скопје. (3777) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
7921/61 на име Цветан Митрев Паскоски, е. Па-
шино Рувци, Битолско. (3778) 

Здравствена легитимација на име Милојко Ко-
руноски, е. Ропотово, Битолско. (3779) 

Работна книшка на име Горѓи Петров, Гевге-
лија. (3780) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Свети Николе на име Стојан Ѓуров 
Митров, е. Црнилиште, Св. Николе. (3781) 

Здравствена легитимација издадена од ОЗ СО 
— Скопје на име Нијази Неџипов, ул. „Радански 
пат", 3 барака, 5 стан, Штип. (3782) 

Здравствена легитимација бр. 10878, издадена 
од ЗСО — Филијала — Делчево на име Методи 
Киров Андонов, ул. „Методи Митевски" бр. -2, 
Делчево. (3783) 

Здравствена легитимација бр. 24144 на име 
Гордана Димо Атанасова, ул. „Б. Кидрич" бр. 14, 
Виница, Кочани. (3784) 

Воена книшка на име Нијаз Неџипов, ул. „Ра-
данска", Ш/5, Штип. (3785) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12031 
издадена од ЗСО — Св. Николе на име Горка Б. 
Костова, е. Ерџелија, Св. Николе. (3786) 

Свидетелство бр. 616 за завршено основно 
осумгодишно училиште, издадено од Основното 
осумгодишно училиште во е. Новаци на име Цве-
тан Новев Ристевски, е. Рибарци, Битола. (3787) 

Свидетелство за завршен IV клас, през учеб-
ната 1945/46 г., издадено од Гимназијата „Ј. Б. 
Тито" на име ѓорѓи Хр. Михајловски, ул. „Дра-
гор" бр. 18. Битола. (3788) 

Работна книшка бр. 11449 на име Марија Гру-
јева, ул. „Цв. Димов" бр. 104, Битола. (3789) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Ферит Исен Аме-
доски, е. Борино, Прилеп. (?790) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Љиљана Пајчева, е. Добрушево, Прилеп. (3791) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 658 
на име Ратка Томева Богатинова, е. Филиповци, 
Кратово. (3792) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Петра Стојчевска, ул. „Ѓ. Ѓако-
виќ" бр. 58, Куманово. (3793) 

Свидетелство бр. 16/246 за завршено осумго-
дишно училиште, издадено од Осумгодишно^ учи-
лиште „ѓорѓи Блажески" е. Слатино на име Стра-
илка Иванова Иваноска, е. Арбиново, Охридско. 

(3795) 
Ловечка дозвола бр. 50, издадена од СВР — 

Т. Велес на име Васил Никола Панчевски, е. Ро-
соман, Т. Велес. (3796) 

Здравствена легитимација бр. 77739 на име 
Злате Трајко Стојановски, е. Ореше, Титоввелети-
ко. (3797) 

Здравствена легитимација бр. 1892, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Никола Алагазов. е. 
Сујеклари, Титов Велес. (3798) 

Здравствена легитимација бп. 3929 на име Ме-
на Антоска, ул. „Борче Кочоски" бр. 50, Тетово. 

(3799) 
Диплома бр. 3439/20. ЛП1.58 г., издадена од 

ГПоиштг/гна на име Предраг Милорада Бацковм&, 
ул. ..Пролетерска" бр. 102, Приштина. (3800) 

Здравствена легитимација бр. 6027, из тг а дена 
од ЗСО — Тетово на име Рецеп Асани, е. Доброш-
те, Тетовско. (3801) 

Злрг» готвена легитимрттт/гт^ Лр. 21390 на име 
Арпон Пендеркали, ул. „Слоб. Пеноски" бр. 1. Го-
стивар. (3802) 

.^ттл^в^т^ена легитимните а на ргл̂ ге Слободанка 
А. Цоловиќ, ул. „Орце Николов" бр. 96, Ск^пе. 

(3803) 
Злпавстветга легитимација бр. 140192. издадена 

отт . ^ го — Скот*е на име Абдурауф Пруси. Vл. 
„374" бп. 8, Скопје. Ѓ3804) 

Зппавстве^а легитимација бр. 159319, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Александар Р и ^ м ќ , 
Скогг^р. т п 5 ) 

Работеа книшка бр. 116, на име (Стеван ^ л а -
зовски, Скоше. (3806) 

З д ^ ^ т в е н а легитимација бр. 3559267, изда де-
га од ЗСО — Скопје на име Рената Парлић. Ско-
пје. Ѓ3807) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скоп-ѓе на име Ферат Илиази, Смогне. (3808) 

Воена книшка издадена од В. П. 1170 — По-
стојка на име Цветко Стоиљковић, Скопје. Н809) 

Здравствени легитимитет/* ^^аттрчгд од ЗСО — 
С к о т е на име Аќим и Бахта Рамиќ. С к о т е . С3810) 

Здравствени леттт-тмапт'^ ич далипи од ЗСО — 
Скопје на име Мев ли да и Ќамил Џемаил ови, Ско-
пје. (3811} 

Злг>австве*та легитимација бр. ЗП17, издадена 
од К З СО — Крушево на име Абиба Ќамил Ѓоно-
виќ. е. Житоше, Кр^ттево. (3812) 

Здравствена легитимација бр. 2512. издадела од 
КЗСО — К о ш е в о на им«* Хпио^да Јосиф Нико-
лоска. уд. „Илинденска" бр. 3. К"^птево. (3813> 

Свидетелство за зав^ттоно УТИ од луленце. през 
1960/в1 год., издадено од Училиштето „Кочо Рацин« 
— Прилеп на име Киро Станкоски, е. Врб^*ти. 
Прилеп. (381 

Здравствена легитимација бп. 38487 на име 
Зафир Костадинов Христов, е. Пекљани, К о ^ а ^ . 

(381 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 1015 

на име Тодорка Каракотевска, е. Бистрица. Би-
тола. (3816) 

Воена исправа на име Александар Јована Та-
левски, ул. „Охридска" бр. 102, Битола. С3817) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Благоја Б. Ковил оски, е. Вранче, 
Прилеп. (3818) 

Здравствена легитимација на име Живко Пе-
тров Колев, е. Бохула, Кавадарци. (3819) 

Здравствена легитимација бр. 25477 на име 
Љиљана Атанасова, е. Криволак, Кавадарци. (3820) 
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Здравствена легитимација бр. 11200, издадена 
од ОЗСО — Штип на име Трајанчо Стојановски, 
ул. „Мирче Ацев" бр. 4, Штип. " (3821) 

Работна книшка бр. 15677, издадена во Тетово 
на име Минир С. Муртезани, е. Требош, Тетовско. 

(3822) 
Уверение бр. 33 за завршен курс по детски 

негователки на име Вера Данева Досева, ул. „М. 
Шелези" стан 16, Тетово. (3823) 

Здравствена легитимација бр. 7746 на име Љу-
бомир Тодоровски, е. Челопек, Тетовско. (3824) 

Воена книшка на име Фехим Хамиде Хоџиќ, 
е. Долно Коњари, Скопје. (3825) 

Здравствена легитимација бр. 77277, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Методија Ј. Станчески, 
е. Кривогаштани, Битола. (3826) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Грозда Јонческа, ул. „И. Б а р л е -
ски" бр. 6, Прилеп. (3827) 

Дозвола бр. Ј.71, за носење на ловечка пушка 
издадена од СВР — Куманово на име Воја Петков 
Младеновски, е. Деј ловце, Кумановско. (3828) 

Работна книшка бр. 10659*, Издадена од ГНО — 
Куманово на име Селвер Фазлија, ул. „Братство 
единство" бр. 16, Куманово. (3829) 

Воена книшка издадена од КВО — Нови Сад 
на име Расим Џемов Незировски, е. Шопско Ру-
дари, Кратово. (3830) 

Оружен лист бр. 2, издаден од СВР — Охрид 
на име Светислав Миленоски , е. Калуѓерец, Ки-
чево. (3831) 

Здравствена легитимација на име Арслан Риз-
ван Шеј, е. Велешта, Струга. (3832) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1125 
издадена од ЗСО — Т. Велес на име Сија Здра-
вева, е. Црешнево, Титов Велес. (3833) 

Здравствена легитимација бр. 12425, издадена 
Од ЗСО — Титов Велес на име Ангелина Којша-
рова, ул. „Костурска" бр. 45, Титов Велес. (3834) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес на име Слободан Стеваноски^ ул. 
„Камено Брдо" бр. 132, Титов Велес. (3835) 

Здравствена легитимација на име Методи Став-
рев, ул. „Пролетерска" бр. 7, Кавадарци. (3836) 

Здравствена легитимација на име Крсте Ст. 
Ѓорѓиев, е. Д. Дисан, Кавадарци. (3837) 

Здравствена легитимација бр. 24145 на име 
Фердо Трајков, ул. „Никола Петров" бр. 21, Него-
тино. (3838) 

Здравствена легитимација бр. 67755, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Џевит Беџети, ул. „Илин-
денска" бр. 128, Тетово. (3839) 

Работна книшка бр. 12204, издадена од Стојна 
Коческа, ул. „Вера Циривири" бр. 25, Тетово. 

(3840) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 4383 

на име Драгица Мисајлоска, е. Челопек, Тетово. 
(3841) 

Здравствена легитимација бр. 69660, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Имерзат Таир Рецепи, 
а Нераште, Тетовско. (3842) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2923 
на име Грозде Димитров, е. Стрмош, Кочани. (3843) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Анастасовски, населба Бу-
тел П, ул. „4" бр. 201, Скопје. (3844) 

Здравствена легитимација бр. 232467 на име 
Доне Кулевски, ул. „726" бр. 44, Скопје. (3845) 

Свидетелство за завршен матурски испит — 
гимназија, издадено од Гимназијата „Чеде Фи-
л и п о в и " — Гостивар на име Томислав Јелисија 
Матески, ул. „Чеде Филипоски" бр. 178, Гостивар. 

(3846) 
Свидетелство за завршен П клас, издадено од 

Учителската школа во Битола през 1962/63 год. 
на име Љубица Хр. Миладинова, ул. „Лсвчанска 
корија" бр. 15, Битола. (3847) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Славица Славковска, е. Агино, 
Кумановска (3848) 

Бр. 44 — Стр. 765 4 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Радојка Сламковска, е. Агино, 
Кумановско. (3849) 

Здравствена легитимација бр. 691 на име Нада 
Митушева, ул. „4 јули" бр. 19, Титов Велес. (3850) 

Здравствена легитимација бр. 7325 на име Тра-
јан Илиевски, ул. „Орце Мартинов" бр. 27, Титов 
Велес. (3851) 

Здравствена легитимација на име Драги Матев, 
ул. „М. Ацев" бр, 37, Титов Велес. (3852) 

Работна книшка бр. 9927, издадена од Заводот 
за запослување на работници — Гостивар на име 
Џемал Исмаилов Демири, ул. „Балиндолска" бр. 
19, Гостивар. (3853) 

Здравствена легитимација бр. 4418/1323 на име 
Абулмуталиб М. Алију, е. Д. Бањица, Гостивар. 

(3854) 
Здравствена легитимација бр. 4163 на име Јо-

ван Дутевски, е. Русиново, Берово. (3855) 
Здравствена легитимација бр. 8301, издадена 

од ЗСО — Берово на име Славчо Џингарски, е. Ру-
синово, Берово. (3856) 

Здравствена легитимација бр. 60960, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Саво Велков Јанковски, 
е. Прилубиште, Тетово. (3857) 

Работна книшка бр. 18373 на име Зора Дабев-
ска, ул. „Гоце Делчев" бр. 179, Тетово. (3858) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Небојша Митрески, ул. „Македон-
ска" бр. 4, Скопје. (3859) 

Здравствена легитимација на име Кебрасте Р. 
Садики, е. Глажња, Куманово. (3860) 

Здравствена легитимација бр. 2105, издадена 
од ОЗСО — Штип на име Цане Давитков, ул. 
„Трст" бр. 17, Штип. (3861) 

Здравствена легитимација, бр. 575, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Салтир Ди-
митров Ѓорѓиев, е. Облешево, Кочани. (3862) 

Здравствена легитимација бр. 7816, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Дане Постолов Арсов, ул. 
„Коста Рацин" бр. 92, Кочани. (3863) 

Здравствена легитимација бр. 579, издадена од 
ЗСО — Берово на име Стојна Димитрова Б а р л е в -
ска, е. Чифлик, Берово. (3864) 

Индекс бр. 11929, издаден од Филозофски ф а -
култет — Скопје на име Момир Борисов Христов-
ски, ул. „Гоце Делчев" бр. 37, Куманово. (3865) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес на име Родна Масевска, ул. „4 јули" 
бр. 70, Титов Велес. (3866) 

Работна книшка бр. 2195 на име Мехмет Усн-
иов Алимов, ул. „Горе Брушонски" бр. 22, Кава-
дарци. (3867) 

Дозвола за оружје бр. 318, издадена од СВР — 
Штип на име Панде Гонев Штрклев, е. Куклиш, 
Струмица. (3868) 

Здравствена легитимација бр. 41155, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Харун Биљал Рецепи, 
е. Одри, Тетовско. .(3869) 

Диплома за положен слаткарски испит на име 
Незир Беџети, е. Горна Речица, Тетовско. (3870) 

Здравствена легитимација бр. 13456, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Јакуп Алим, е. Теарце, 
Тетовско. (3871) 

Собраќај на книшка за теретна кола марка 
„Там 4500", рег. ознака бр. 2083, издадена од СВР 
— Битола на Градежното претпријатие „Приле-
пец", Прилеп. (3872) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Цвета Бошеска, ул. „Борка Тале-
ски" бр. 113, Прилеп. (38«73) 

Дозвола за носење оружје бр. П/99, издадена 
од Прилеп на име Благоја Јанкулоски, ул. „Борка 
Лопач" бр. 33, е. Варош, Прилеп. (3874) 

Ловечка карта издадена од Прилеп на име 
Благоја Јанкулоски, ул. „Борка Лопач" бр. 33, е. 
Варош, Прилеп. (3875) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Гулица Јашароска, ул. „Тризла" 
бр. 199/2, Прилеп. (3876) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Свидетелство за завршен I клас гимназија во 
Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име 
Трајко В. Андрески, ул. „Киро Фетак" бр. 25, Кру-
шево. (387 7) 

Здравствена легитимација на име Наџи Амди-
јов Шпиртовски, е. Мелница, Т. Велешко. (3878) 

Здравствена легитимација на име Февзи Ам-
ди јов Шпиртовски, е. Мелница, Т. Велешко. (3879) 

Здравствена легитимација бр. 16532, издадена 
од КЗСО — Штип на име Станка В. Накова, ул. 
„В. Поп Јорданова" бр. 48, Штип. (3830) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО 
— Штип на име Миливој Велков, нова населба 
„Аутокоманда", Штип. (3881) 

Здравствена легитимација бр. 13, издадена сд 
КЗ СО — Филијала — Кочани на име Дзнка Пет-
рушева Стоилова, е. Чешиново, Кочани. (3332) 

Здравствена легитимација бр. 13677, издадена 
од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Асан Усе-
ин св, с. Злеово, Радовиш. (3833) 

Воена книшка на име Петар Т. Петровски, ул. 
„Дебар" бр. 66, Битола. (3884) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9357 
на име Јусуф Мемед Боновски, е. Острец, Битола. 

(3835) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 4476 

на име Мемедали Дилафер Мамудов, е. Нижеполе, 
Битола. (3880) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2275 
на име Славица Лазе Митановска, е. Братин Дол, 
Битола. (3887) 

Работна книшка рег. бр. 3399, издадена од 
Прилеп на име Пецо Крстески, ул. „Кире Гаври-
ловски" бр. 3, Прилеп. (3888) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Сузана Митевска, е. Бедиње, 
Кумановско. (3889) 

Здравствена легитимација на име Бранко Ко-
стадинов, ул. „Треска" бр. 5, Куманово. (3893) 

Возачка исправа за трактор „Фергусон" на 
Факултетското шумско стопанство „Караорман" — 
Кичево. (3891) 

Возачка исправа за приколица од трактор 
„Фергусон" на Факултетското шумско стопанство 
„Караррман", Кичево. (3892) 

Здравствена легитимација на име Владимир С. 
Милески, е. Топлец, Кичево. (3893) 

Здравствена легитимација на име Добре Ми-
лошоски, ул. „Прилепска" бр. 11, Кичево. (3894) 

Здравствена легитимација бр. 4380, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Перо Коцев Мојсов, е. 
Г. Чичево, Т. Велес. (3895) 

Здравствена легитимација бр. 4352, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Невена П. Мој сова, е. 
Г. Чичево, Титов Велес. (3896) 

Здравствена легитимација бр. 4351, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Веса Перова Мој сова, 
е. Г. Чичево, Титов Велес. (3897) 

Здравствена легитимација бр. 1286, издадена 
од КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Марија 
Ристова, е. Гсрничет, Гевгелија. (3898) 

Здравствена легитимација на име Лазо Јанов 
Петров, ул. „Ресавска" бр. 9, Кавадарци. (3899) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од 
Училиштето во е. Каменица на име Миле Петре 
Ризовски, ул. „Благој Горев" бр. 20, Т. Велес. (3900) 

Здравствена легитимација бр. 69774, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Анка Генова, ул. „ЈНА" 
бр, 3, Тетово. (3901) 

Здравствена легитимација бр. 34626, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Николчо 
Киров Танев, ул. „Љупчо Сасов", Кочани. (3902) 

Здравствена легитимација бр. 161236, издадена 
од Београд на име Донча Ангелов Атанасов, е. 
Градец, Кочани. (3903) 

Здравствена легитимација бр. 509260, извадена 
од ЗСО — Београд на име Наталија Боршќан, ул. 
„Влашићка" бр. 16, Београд. (3904) 

Здравствена легитимација бр. 3487 на име Ри-
сто С. Стојчев, е. Кочи лари, Кочани. (3905) 

Здравствена легитимација бр. 7022, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Љупчо Ефтимов Арсоз, 
е. Оризари, Кочани. (3006) 

Земј еде лека здравствена легитимација на имз 
Руса Стој мирова Нацева, е. Д. Туѓинци, Свети Ни-
коле. (3337) 

Огласот за загубеното свидетелство за зрелост 
бр. 5° - а Олга I отепрго^п г ^ п ј е , о^л^се^ "о 
„Службен весник на СРМ" бр. 32/64, под бр. 3179, 
се поништува. (3640) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 34433 на име Даница Ста-
нојкивлќ, е. Јјогдапци, Гевгелија. (3520) 

Лична карта рег. бр. 123748, серија бр. 0435320 
издадена од СВР — Скопје на име Зулфије 
р и ф Агуши, Скопје. (3251) 

Лична карта рег. бр. 12711, серија бр. 053о721 
издадена од СВР — Скопје на име Али Меџит 

^КоПЈО. 
л^чна к л ј . а рег. бр. 84031, серија бр. 03619^3 

издадена од 1.ЛЗР — Скопје на име Стефанка Пе-
•:ар Бошкова, Скопје. (3253) 

лична карта рег. бр. 33633, серија бр. 0334633 
издадена од СВР — Скопје на име Трипун Јован 
Бошковски, Скопје. (3254) 

Лична карта рег. бр. 12665, серија бр. 0538373 
издадена од СВР — Скопје на име Јонуз Љатив 
Зекировски, Скопје. (3255) 

Лична карта рог. бр. 104763, серија бр. 0256576 
издадена од СВР — Скопје на име Зорица Ми-
хајло Илиевска, Скопје. (3253) 

Лична карта рег. бр. 1272, серија бр. 0549535 
издадена од СВР — Куманово на име Петар Ата-
нас Илијевски, Скопје. (3257) 

Лична карта рег. бр. 1991, сарија бр. 0542231 
издадена од СВР — Куманово на име Никифор 
Димко Јовановски, Скопје. (3258) 

Лична карта рег. бр. 123984, серија бр. 0436329 
издадена од СВР — Скопје на име Јованка Перо 
Камнекова, Скопје. (3259) 

Лична карта рег. бр. 162903, серија бр. 388417 
издадена од СВР — Загреб на име Душан Трајко 
Костовски, Скопје. (3263) 

Лична карта рег. бр. 98735, серија бр. 0203500 
издадена од СВР — Скопје на име Васка Косто 
Кежаровска, Скопје. (3261) 

Лична карта рег. бр. 26801, серија бр. 1374901 
издадена од СВР — Осијек на име Владимир Ан-
тун Лу стиг, Скопје. (3262) 

Лична карта рег. бр. 4236, серија бр. 0199971 
издадена од СВР — Скопје на име Митре Петре 
Менчев, Скопје. (3263) 

Лична карта рег. бр. 47697, серија бр. 0629934 
издадена од СВР — Скопје на име Зулфикор Мур-
теза Маликов, Скопје. (3264) 

Лична карта рег. бр. 52139, серија бр. 0036807 
издадена од СВР — Скопје на име Вено Лазар 
Муратовски, Скопје. (3265) 

Лична карта рег. бр. 1977, серија бр. 0580386 
издадена од СВР — Скопје на име Драган Илија 
Мутовиќ, Скопје. (3266) 

Лична карта рег. бр. 13705, серија бр. 0553815 
издадена од СВР — Урошевац на име Грозда Ду-
шан Мирчевиќ, Скопје. (3267) 

Лична карта рег. бр. 74625, серија бр. 0257259 
издадена од СВР — Скопје на име Мирјана Славе 
Стојчевска, Скопје. (3268) 

Лична карта рег. бр. 52001, серија бр. 0038354 
издадена од СВР — Скопје на име Абдула Ис-
маил Салиевски, Скопје. (3269) 

Лична карта рег. бр. 83309, серија бр. 00525Ѕ8 
издадена сд СВР — Скопје на име Борис Петар 
Сколовски, Скопје. (3270) 

Лична карта рег. бр. 114431,, серија бр. 0254087 
издадена од СВР — Скопје на име Иванка Коце 
Стефановска, Скопје. (3271) 
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Лична карта рег. бр. 13416, серија бр. 1067659 
издадена од СВР — Панчево на име Размо Димко 
Томовски, Скопје. (3272) 

Лична карта рег. бр. 67722, серија бр. 04888318 
издадена од СВР — Скопје на име Марија Никола 
Трајковска, Скопје. (3273) 

Лична карта рог. бр. 24656, серија бр. 0072283 
издадена од СВР — Скопје на име Јошка Петре 
Трајковска, Скопје. (3274) 

Лична карта рег. бр. 29443, серија бр. 1843269 
издадена сд СВР — Панчево на име Зејна Хабиб 
Хџик, Скопје. (3275) 

Лична карта рег. бр. 12410, серија бр. 0553384 
издадена од СВ}? — Куманово на име Симо Тра-
јан Арсовски, Скопје. (3476) 

Лична карта рег. бр. 119216, серија бр. 0515729 
издадени од СВР — Скопје на име Веселинка Ди-
митар Арсова, Скопје. (3477) 

Лична карта рег. бр. 72771, серија бр. 0826443 
издадена од СВР — Скопје на име Томислав Те-
мелко Божиновски, Скопје. (3478) 

Лична карта рег. бр. 129105, серија бр. 0518540 
издадена од СВР — Скопје на име Драгица Блажо 
Димитровска, Скопје. (3479) 

Лична карта рег. бр. 10417^ серија бр. 0624851 
издадена од СВР — Скопје на име Крсто Трпе 
Иванов, Скопје. (3483) 

Лична карта рег. бр. 5731, серија бр. 029790 
издадена сд СВР — Скопје на име Васил Доне 
Јаневски, Скопје. (3481) 

Лична карта рег. бр. 120421, серија бр. 0739679 
издадена од СВР —• Скопје на име Бранислава 
Александар Јовановиќ, Скопје. (3482) 

Лична карта рег. бр. 38310, серија бр. 0034155 
издадена сд СВР — Скопје на име Трајанка Перо 
Милошевска, Скопје. (3483) 

Лична карта рег. бр. 124570, серија бр. 0438887 
издадена од СВР — Скопје на име Оливера Анас-
тас Марковска, Скопје. (3484) 

Лична карта рег. бр. 316576, серија бр. 293295 
издадена од СВР — Београд на име Раде Чедомир 
Митиќ, Скопје. (3485) 

Лична карта рег. бр. 93603, серија бр. 0610950 
издадена од СВР — Скопје на име Атанас Марко 
Питропов, Скопје. (3486) 

Лична карта рег. бр. 47795, серија бр. 0604329 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Никола 
Павловски, Скопје. (3487) 

Лична карта рег. бр. 2215, серија бр. 0342725 
издадена од СВР — Т. Велес на име Даринка Бо-
гева Панчева, Скопје. (3488) 

Лична карта рег. бр. 6071. серија бр. 0589765 
издадена од СВР — Скопје на име Наско Зафир 
Панчевеки, Скопје. (3489) 

Лична карта рег. бр. 135984, серија бр. 0439141 
издадена од СВР — Скопје на име Димко Дојчин 
Петровски, Скопје. (3490) 

Лична карта рег. бр. 84108, серија бр. 0521431 
издадена од СВР — Скопје на име Февзије Рифат 
Рецеп, Скопје. (3491) 

Лична карта рег. бр. 21699, серија бр. 0537820 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Пане 
Слезенковски, Скопје. (3492) 

Лична карта рег. бр. 82319, серија бр. 0059123 
издадена од СВР — Скопје на име Миле Јован' 
Симоновски, Скопје. (3493) 

Лична карта рег. бр. 21, серија бр. 0572836 
издадена од СВР — Куманово на име Никола 
Илија Серафимсвски, Скопје. (3494) 

Лична карта рег. бр. 21839, серија бр. 0597959 
издадена од СВР — Скопје на име Сулејман Ај-
редин Сулејмани, Скопје. (3495) 

Лична карта рег. бр. 125429, серија бр. 0518872 
издадена од СВР — Скопје на име Панче Иван 
Таврајков, Скопје. (3496) 

Лична карта рег. бр. 2432, серија бр. 0746946 
издадена од СВР — Кичево на име Милан Со-
фроние Темеловски, Скопје. (3497) 

Лична карта рег. бр. 10134, серија бр. 0586144 
издадена од СВР — Скопје на име Цветко Спасе 
Трајковски, Скопје. (3498) 

Лична карта рег. бр. 72624, серија бр. 0627084 
издадена од С'ВР — Скопје на име Петар Љубе 
Филиповски, Скопје. (3499) 

Лична карта рег. бр. 5978, серија бр. 259099 
издадена од СВР — Тутин на име Хасима Суљо 
Шемсовкќ, Скопје. (3530) 

Лична карта рег. бр. 79302, серија бр. 0351977 
издадена од СВР — Скопје на име Борјанка Крум 
Аличевска, Скопје. (3601) 

Лична карта рег. бр. 106935, серија бр. 0251214 
издадена од СВР — Скопје на име Џавид Шакир 
Ахмед, Скопје. (3602) 

Лична карта рег. бр. 317557, серија бр. 224414 
издадена сд СВР — Београд на име Екатерина 
Трајко Галиќ, Скопје. (3603) 

Лична карта рег. бр. 130223, серија бр. 0520903 
издадена сд СВР — Скопје на име Дуда Мустафа 
Демир, Скопје. (3604) 

Лична карта рег. бр. 73916, серија бр. 0253007 
издадена од СЕР — Скопје на име' Лерка Фрањо 
Гешковиќ, Скопје. (3605) 

Лична карта рег. бр. 91977, серија бр. 0205173 
издадена сд СВР — Скопје на име Борис Трајан 
Живковски, Скопје. (3606) 

Лична карта рег. бр. 98945, серија бр. 0610929 
издадена сд СВР — Скопје на име Станислава 
Ангел Зефировска, Скопје. (3607) 

Лична карта рег. бр. 101520, серија бр. 0205740 
издадена од СВР — Скопје на име Олга Ристо 
Зотиќ, Скопје. (3608) 

Лична карта рег. бр. 17968, серија бр. 0594о88 
издадена од СВР — Скопје на име Селман Фидан 
Ибраим, Скопје. (3609) 

Лична карта рег. бр. 24530, серија бр. 0072045 
издадена од СВР — Скопје на име Мирјана Ефтим 
Илијевска, Скопје. (3610) 

Лична карта рег. бр. 126580, серија бр. 0521453 
издадена сд СВР — Скопје на име Цена Велко 
Евгениеза, Скопје. (3611) 

Лична карта рег. бр. 110161, серија бр. 0285217 
издадена од СЕР — Скопје на име Демир Елез 
ЈашареЕски, Скопје. (3612) 

Лична карта рег. бр. 12208, серија бр. 0076380 
издадена сд СВР — Скопје на име Јован Стојан 
Јсвчевски, Скопје. (3613) 

Лична карта рег. бр. 95633, серија бр. 0956313 
издадена од СЕР — Скопје на име Емина Ибраим 
Касули, Скопје. (3614) 

Лична карта рег. бр. 18681, серија бр. 0091224 
издадена од СВР — Битола на име Митра Наум 
Лазаревска, Скопје. (3615) 

Лична карта рег. бр. 6443, серија бр. 2599561 
издадена од СВР — Нови Пазар на име Зиљк-1 
Љато Омерсвиќ, Скопје. (3616) 

Лична карта рег. бр. 74847, серија бр. 0258845 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Ангеле 
Мојссски, Скопје. (3617) 

Лична карта рег. бр, 34523, серија бр. 0028415 
издадена сд СВР — Скопје на име Спасија Божин 
Наумова, Скопје. (3618) 

Лична карта рег. бр. 59296, серија бр. 0046362 
издадена сд СВР — Скопје на име Анамша Сулеј-
ман Рашит, Скопје. (3619) 

Лична карта рег. бр. 10104, серија бр. 0570561 
издадена од СВР — Скопје на име Момир Петар 
Стојаковић Скопје. (36'10) 

Лична карта рег. бр. 29144, серија бр. 0032078 
издадена од СВР — Скопје на име Милутин Ни-
кола Станојевић Скопје. (3621) 

Лична карта рег. бр. 2859, серија бр. 0003841 
издадена од СВР — Скопје на име Киро Димче 
Трајковски, Скопје. (3622) 

Лична карта рег. бр. 49288, серија бр. 0626735 
издадена сд СВР — Скопје на име Ѓулша Ќамил 
Казим, Скопје. (3623) 
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Лична карта рег. бр. 29822, серија бр. 1981922 
издадена од СВР — Нови Сад на име Евка Пе-
труш Ху бало, Скопје. (3624) 

Лична карта рег. бр. 33148, серија бр. 0031453 
издадена од СВР — Скопје на име Златко Богу-
мила Ханак, Скопје. (3625) 

Лична карта рег. бр. 2960, серија бр. 4419721 
издадена од СВР — Ниш на име Садија Мамут 
Алиловиќ, Скопје. (3626) 

Лична карта рег. бр. 143861, серија бр. 0450006 
издадена од СВР — Скопје на име Марија Петко 
Арсова, Скопје. (3627) 

Лична карта рег. бр. 117208, серија бр. 0436353 
издадена од СВР — Скопје на име Камил Метуш 
Бектеши, Скопје. (3628) 

Лична карта рег. бр. 132444, серија бр. 0467997 
издадена од СВР — Скопје на име Милка Анто-
није Газикаловиќ, Скопје. (3629) 

Лична карта рег. бр. 1497, серија бр. 0001249 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Перо 
Димитровски, Скопје. (3630) 

Лична карта рег. бр. 136615, издадена од СВР 
— Скопје на име Марија Петар Георгиева, Скопје. 

(3631) 
Лична карта рег. бр. 100223, серија бр. 0610467 

издадена од СВР — Скопје на име Гордана Страил 
Зафировић Скопје. (3632) 

Лична карта рег. бр. 1527, серија бр. 4539669 
издадена од СВР — Качаник на име Сами Мерган 
Жарки, Скопје. (3633) 

Лична карта рег. бр. 112265, серија бр. 0510207 
издадена од СВР — Скопје на име Петре Јордан 
Ивановски, Скопје. (3634) 

Лична карта рег. бр. 12136, серија бр. 0614886 
издадена од СВР — Скопје на име Иванка Нестор 
Јсвчевска, Скопје. (3635) 

Лична карта рег. бр. 16663, серија бр. 0049379 
издадена од СВР — Охрид на име Јован Васил 
Котески, Скопје. (3636) 

Лична карта рег. бр. 63152, серија бр. 0521746 
издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Ајдар 
Лиман, Скопје. (3637) 

Лична карта рег. бр. 2432, серија бр. 0784079 
издадена од СВР — Скопје на име Магда Ване 
Нанова, Скопје. (3638) 

Лична карта рег. бр. 137182, серија бр. 0774474 
издадена од СВР — Скопје на име Светозар Моша 
Милачић, Скопје. (3639) 

Лична карта рег. бр. 129731, серија бр. 0469941 
издадена од СВР — Скопје на име Марија Тодор 
Петкова, Скопје. (3640) 

Лична карта рег. бр. 12697, серија бр. 0588707 
издадена од СВР — Скопје на име Шемо Јонуз 
Рамадановски, Скопје. (3641) 

Лична карта рег. бр. 24794, серија бр. 0600914 
издадена од СВР — Скопје на име Шабан Ариф 
Селими, Скопје. (3642) 

Лична карта рег. бр. 21823, серија бр. 0537613 
издадена од СВР — Куманово на име Горги Смиле 
Тошевски, Скопје. (3613) 

Лична карта рег. бр. 11228, серија бр. 0587238 
издадена од СВР — Скопје на име Сафет Пајазит 
Каил овски, Скопје. ' (3644) 

Лична карта рег. бр. 10330, серија бр. 0586340 
издадена од СВР — Скопје на име Мемед Синан 
Мемед овски, Скопје. 1[3345) 

Лична карта рег. бр. 47404, серија бр. 0628541 
издадена од СВР — Скопје на име Васил Ѓорги 
Тасевски, Скопје. (3646) 

Лична карта рег. бр. 13309, серија бр. 0589319 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Илија 
Чанкулсв, Скопје. (361/) 

Лична карта рег. бр. 6912, серија бр. 0618264 
издадена од СВР — Скопје на име Шерифа Љ а -
тиф Џипи, Скопје. (3648) 

Лична карта рег. бр. 134066, серија бр. 0487363 
издадена од СВР — Скопје на име Душан Вељко 
Хиниќ, Скопје. (3649) 

Лична карта рег. бр. 48034, серија бр. 0604560 
издадена од СВР — Скопје на име Драгица Спасо 
Филова, Скопје. (3650) 

Лична карта рег. бр. 81639, серија бр. 0055571 
издадена од СВР — Скопје на име Аосмет Зекир 
Абдула, Скопје. (3651) 

Лична карта рег. бр. 19386, серија бр. 03207179 
издадена од СВР — Гњилане на име Јакоп Б а ј -
рона!, Скопје. ( 3 6 5 2 ) 

Лична карта рег. бр. 124932, серија бр. 0179678 
издадена од СВР — Скопје на име Сафет Ибраим 
Ганиќ, Скопје. (3653) 

Лична карта рег. бр. 103989, серија бр. 0205326 
издадена од СВР — Скопје на име Лица Милен 
Георгиевска, Скопје (3654) 

Лична карта рег. бр. 56347, серија бр. 0342826 
издадена од СВР — Скопје на име Тодор Димче 
Николовски, Скопје. (3655) 

Лична карта рег. бр. 108173, серија бр. 0469770 
издадена сд СВР — Скопје на име Стојмен Стеван 
Јакимовски, Скопје. (3653) 

Лична карта рег. бр. 6839, серија бр. 0284304 
издадена од СВР — Ресен на име Даница Профе 
З д р а в е в с к а , Скопје. (3657) 

Лична карта рег. бр. 31344, серија бр. 0023344 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Илија 
Златков, Скопје. (3658) 

Лична карта рег. бр. 126766, серија бр, 0522974 
издадена од СВР — Скопје на име Мичо Наце 
Јанчев, Скопје. (3659) 

Лична карта рег. бр. 14531, серија бр. 0011763 
издадена од СВР — Скопје на име Димитрије Ѓор-
ги Кутиновски, Скопје. (3663) 

Лична карта рег. бр. 892, серија бр. 0198902 
издадена од СВР — Скопје на име Цена Поле 
Несторова, Скопје. (3681) 

Лична карта рег. бр. 131536, серија бр. 0503541 
издадена од СВР — Скопје на име Бранислав 
Никче Павичевић Скопје. (3662) 

Лична карта рег. бр. 136485, серија бр. 0773763 
издадена од СВР — Скопје на име Милка Тодор 
Пројковска, Скопје. (3663) 

Лична карта рег. бр. 3880, серија бр. 0615807 
издадена од СВР — Скопје на име Ајет Шакир 
Рамадани, Скопје. (3664) 

Лична карта рег. бр. 137233, серија бр. 0152030 
издадена од СВР — Скопје на име Ружица Владо 
Ристиќ, Скопје. (3665) 

Лична карта рег. бр. 125732, серија бр. 0520411 
издадена од СВР — Скопје на име Гргур Станко . 
Мар јевиќ, Скопје. (3633) 

Лична карта рег. бр. 121415, серија бр. 0254228 
издадена од СВР — Скопје на име Воислав Димо 
Мазневски, Скопје. (3637) 

Лична карта рег. бр. 45560, серија бр. 0634259 
издадена од СВР — Скопје на име Мамуре Али 
Сулејман, Скопје. (3663) 

Лична карта рег. бр. 9458, серија бр. 0008306 
издадена сд СВР — Скопје на име Јордан Плчзо 
Стојанов, Скопје. (3639) 

Лична карта рег. бр. 20582, серија бр. 0034210 
издадена од СВР — Скопје на имо Серафим Гале 
Серафимовски, Скопје. (3670) 

Лична карта рег. бр. 13516, серија бр. 0511730 
издадена сд СВР — Скопје на име Драгица Владо 
Стојановска, Скопје. (3671) 

Лична карта рег. бр. 71674, серија бр. 0307753 
издадена од СВР — Скопје на име Злата Аритон 
Тортевска, Скопје. (3672) 

Лична карта рег. бр. 114496, серија бр. 0255516 
издадена од СВР — Скопје на име Милан Трајан 
Тошевски, Скопје. (3673) 

Лична карта рег. бр. 142439, серија бр. 0386Ј01 
издадена од СВР — Скопје на име Ќамил Шефки 
Хоџа, Скопје. (3674) 

Лична карта рег. бр. 98138, серија бр. 0202212 
издадена од СВР — Скопје на име Софка Душко 
Христова, Скопје. (3675) 
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Лична карта рег. бр. 17568, серија бр. 0593688 
издадена од СВР — Скопје на име Бектеш Имер 
Ибдиовски, Скопје. (3701) 

Лична карта рег. бр. 39569, серија бр. 0049824 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Боце 
Ангеловски, Скопје. (3702) 

Лична карта рег. бр. 19976, серија бр. 0435372 
издадена од СВР — Т. Велес на име Томе Доне 
Ангелов, Скопје. (3703) 

Лична карта рег. бр. 4037, серија бр. 0002517 
издадена од СВР — Скопје на име Ратко Јован 
Герасимовски, Скопје. (3704) 

Лична карта рег. бр. 119892, серија бр. 0439536 
издадена од СВР — Скопје на име Иванчо Петар 
Георгиев, Скопје. (3705) 

Лична карта рег. бр. 0517541, серија бр. 19254 
издадена од СВР — Скопје на име Донка Томе 
Здравковска, Скопје. (3706) 

Лична карта рег. бр. 14803, серија бр. 0018914 
издадена од СВР — Скопје на име Владислав Ми-
хајло Јовановски, Скопје. (3707) 

Лична карта рег. бр. 95800, серија бр. 0257529 
издадена од СВР — Скопје на име Исмет Мали 
Крирештарац, Скопје. (3708) 

Лична карта рег. бр. 15853, серија бр. 0013790 
издадена од СВР — Скопје на име Рафаел Бате 
Кајтази, Скопје. (3709) 

Лична карта рег. бр. 57998, серија бр. 0044353, 
издадена од СВР — Скопје на име Благуња Ефто 
Несторовска, Скопје. (3710) 

Лична карта рег. бр. 5458, серија бр. 0007678 
издадена од СВР — Скопје на име Радмила Стојан 
ГВоленаковић Скопје. (3711) 

Лична карта рег. бр. 420751, серија бр. 0621343 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Трпе 
Петрушевски, Скопје. (3712) 

Лична карта рег. бр. 48932, серија бр. 00611271 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Панче 
Ристовски, Скопје. (3713) 

Лична карта рег. бр. 37737, серија бр. 0030256 
издадена од СВР — Скопје на име Јордан Тодор 
Стојановски, Скопје. (3714) 

Лична карта рег. бр. 65544, серија бр. 0654656 
издадена од СВР — Скопје на име Асан Тефик 
Салиевски, Скопје. (3715) 

Лична карта рег. бр. 16940, серија бр. 0017911 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Славко 
Симоновски, Скопје. (3716) 

Личка карта рег. бр. 129799, серија бр. 0470498 
издадена од СВР — Скопје на име Душанка Стој-
мир Спирковска, Скопје. (3717) 

Лична карта рег. бр. 93250, серија бр. 609533 
издадена од СВР — Скопје на име Куртиш Синан 
Сулејман, Скопје. (3718) 

Лична карта рег. бр. 4371, серија бр. 019697 
издадена од СВР — Скопје на име Пидо Аргир 
Сурловски, Скопје. (3719) 

Лична карта рег. бр. 92703, серија бр. 0631785 
издадена од СВР — Скопје на име Божин Тоде 
Спасевски, Скопје. (3720) 

Лична карта рег. бр. 93721, серија бр. 0256919 
издадена од СВР — Скопје на име Нбадет Есат 
Садо, Скопје. (3721) 

Лична карта рег. бр. 4233. серија бр. 0006545 
издадена од СВР — Скопје на име Михајло Вла-
димир Мишченко, Скопје. (3722) 

Лична карта рег. бр. 73501, серија бр. 0203933 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Игњат 
Тодоровски, Скопје. (3723) 

Лична карта рег. бр. 140193, серија бр. 0435528 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Филе 
Костенчев, Скопје. (3724) 

Лична карта рег. бр. 75367, серија бр. 0057668 
издадена од СВР — Скопје на име Георги Тодор 
Христовски, Скопје. (3725) 

Лична карта рег. бр. 60536, серија бр. 0048314 
издадена од СВР — Скопје на име Авдул Џела-
дин .»Асанов, Скопје. . .. (3726) 

Лична карта рег. бр. 29243, серија бр. 0043606 
издадена од СВР — Скопје на име Крсте Јане 
Аирковски, Скопје. (3727) 

Лична карта рег. бр. 69655, серија бр. 0611681 
издадена од СВР — Скопје на име Сулејман Де-
мир Абаз, Скопје. (3728) 

Лична карта рег. бр. 78247, серија бр. 0052094 
издадена од СВР — Скопје на име Жарко Милан 
Аврамовић Скопје. (3729) 

Лична карта рег. бр. 26481, серија бр. 0021093 
издадена од СВР — Скопје на име Љупчо Кирил 
Групче, Скопје. (3730) 

Лична карта рег. бр. 28650, серија бр. 0605903 
издадена од СВР — Скопје на име Милена Тодор 
Ѓорѓиева, Скопје. (3731) 

Лична карта рег. бр. 137675, серија бр. 0521128 
издадена од СВР — Скопје на име Јаир Омет 
Јашари, Скопје. (3732) 

Лична карта рег. бр. 145003, серија бр. 0179807 
издадена сд СВР — Скопје на име Алејдин Кадри 
Јусуф, Скопје. (3733) 

Лична карта рег. бр. 64, серија бр. 0359808 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Киро 
Јакимовски, Скопје. (3734) 

Лична карта рег. бр. 52499, серија бр. 00455318 
издадена од СВР — Скопје на име Даница Димко 
Крстевска, Скопје. (3735) 

Лична карта рег. бр. 9145, серија бр. 0584655 
издадена од СВР — Скопје на име Мице Спасев 
Крстевски, Скопје (3736) 

Лична карта рег. бр. 6352, серија бр. 0265632 
издадена од СВР — Битола на име Владо Јордан 
Златановски, Скопје. (3737) 

Лична карта рег. бр. 23733, серија бр. 0438839 
издадена од СВР — Скопје на име Ремзија Сами 
Мамут, Скопје. (3738) 

Лична карта рег. бр. 52753, серија бр. 0038793 
издадена од СВР — Скопје на име Михаил Сте-
фан Манев, Скопје. (3739) 

Лична карта рег. бр. 130924, серија бр. 0485683 
издадена од СВР — Скопје на име Рамизе Зекир 
Реџепова, Скопје. (3740) 

Лична карта рег. бр. 5810, серија бр. 0764740 
издадена од СВР — Куманово на име Загорка 
Јане (Јорданова) Петровиќ, е. Табановце, Куманово. 

(4905) 
Лична карта рег. бр. 201, серија бр. 0562311 

издадена од СВР — Куманово на име Димитрија 
Тодора Петровиќ, е. Табановце, Кумановско. (4906) 

Лична карта бр. 10651, серија бр. 0551130 
издадена од СВР — Куманово на име Бранка 
Милана Мициќ, е. Табановце, Кумановско. (4907) 

Лична карта рег. бр. 6896, серија бр. 0230462 
издадена од СВР — Охрид на име Станоја П. По-
тески, е. Злести, Охридско. (4908) 

Лична карта рег. бр. 15860, серија бр. 050381 
издадена од СВР — Кавадарци на име Јордан 
Александар Каровски, Кавадарци. (4909) 

Лична карта рег. бр. 19994, серија бр. 0708564 
издадена од СВР — Гостивар на име Нефи Ја ј а 
Кадрии, е. Добридол, Гостиварско. (4910) 

Лична карта рег. бр. 11210, серија бр. 0707720 
издадена од СВР — Гостивар на име Меваип 
Абдураим Рецепи* е. Врапчиште, Гостиварско!. 

(4911) 
Лична карта рег. бр. 2402, серија бр. 0155628 

издадена од СВР — Делчево на име Димитрија 
Трифунов Маринков, е. Вирче, Делчево. (4912) 

Лична карта рег. бр. 198, серија бр. 0316708 
на име Васил Атанасов Атанасов, е. Ангелци, Стру-
мица. (4913) 

Лична карта рег. бр. 1017, серија бр. 0394527 
издадена од СВР — Пробиштип на име Тино Се-
рафимов Ефремов, е. Гујновци, Кочани. (4914) 

Лична карта рег. бр. 1795, серија бр. 0395305 
издадена од СВР — Пробиштип на име Јордан 
Савев Симонов, е. Г. Барбарево, Кочани. (4915) 

Лична карта рег. бр. 11684, серија бр. 0483652 
издадена од СВР — Радовиш на име Ќазим Демир 
Назифов, е. Јоргулица, Радовиш. (4916)-
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Лична карта рег. бр. 11147, серија бр. 0498891 
издадена од СВР — Кавадарци на име Милан Бо-
рисов Василов, с. Дебреште, Кавадарци. (4917) 

Лична карта рег. бр. 6613, серија бр. 0768025 
издадена од СВР — Тетово на име Јован Илија 
Цветановски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 101, Тетово. 

(4918) 
Лична карта рег. бр. 46907, серија бр. 0270140 

издадена од СВР — Тетово на име Феим К. Еш-
трефи, с. Вешало, Тетовско. (4919) 

Лична карта рег. бр. 151, серија бр. 0775060 
на име Никодин М. Заксимовски, е. Врбен, Тетов-
ско. (4920) 

Лична карта рег. бр. 6637, серија бр. 0406067 
издадена од СВР — Штип на име Демир Нуреди-
нов Сулиманов, ул. „Радански пат" бр. 9, Штип. 

(4921) 
Лична карта рег. бр. 8220, серија бр. 0348730 

издадена од СВР — Т. Велес на име Јованка Си-
лјан (Д ој ниновска) Мијовска, е. Стари Град, Т. 
Велес. (4922) 

Лична карта рег. бр. 437, серија бр. 0237971 
на име Ислам Азиз Азизоски, е. Стрелци, Кичево. 

(4923) 
Лична карта рег. бр. 14442, серија бр. 0759509 

издадена од СВР — Кичево на име Ванчо Димо 
Матески, е. Белица, Кичево. (4924) 

Лична карта рег. бр. 3465, серија бр. 0771557 
издадена од СВР — Кичево на име Абиб Мехмед 
Јусуфи, е. Туин, Кичево. (4925) 

Лична карта рег. бр. 20139, серија бр. 0735473 
издадена од СВР — Кичево на име Даут Даутоски, 
е. Гарани, Кичево. (4926) 

Лична карта рег. бр. 29784, серија бр. 0223982 
издадена од СВР — Кичево на име Цветан Ицко 
Чиплакоски, е. Цер, Кичево. (4927) 

Лична карта рег. бр. 3089, серија бр. 0747606 
издадена од СВР — Кичево на име Стефан Ацко 
Мирчески, е. Патец, Кичево. (4928) 

Лична карта рег. бр. 24305, серија бр. 0736489 
издадена од СВР — Кичево на име Амдин Муха-
рем Рушити, е. Стрелци, Кичево. (4929) 

Лична карта рег. бр. 1022, серија бр. 0286532 
издадена од СВР — Кичево на име Шемадин 
Исмаил Рахмани, е. Зајас,. Кичево. (4930) 

Лична карта рег. бр. 27310, серија бр. 0221498 
издадена од СВР — Кичево на име Верка ѓорѓија 
(Кочоска) Крстеска, е. Белица, Кичево. (4931) 

Лична карта рег. бр. 6824, издадена од СВР — 
Кичево на име Велика Серафил Лазареска, е. 
Ехловец, Кичево. ~ (4932) 

Лична карта рег. бр. 7063, серија бр. 0751584 
издадена од СВР — Кичево на име Тефик Емин 
Фејзоски, е. Јагол, Кичево. (4933) 

Лична карта рег. бр. 1155, серија бр. 0286636 
издадена од СВР — Кичево на име Ќамил Велија 
СеЈдини, е. Зајас, Кичево. ,14934) 

Лична карта рег. бр. 3006, серија бр. 0747523 
издадена од СВР — Кичево на име Генадија Ми-
лан Никодиноски, е. Патец, Кичево. (4935) 

Лична карта рег. бр. 22109, серија бр. 0217559 
издадена од СВР — Кичево на име Авзија Алија 
Абдиоски, е. Јагол, Кичево. (4936) 

Лична карта рег. бр. 26012, серија бр. 0220196 
издадена од СВР — Кичево на име Осман Изет 
Селимоски, е. Србица, Кичево, (4937) 

Лична карта рег. бр. 859, серија бр. 0243369 
издадена од СВР — Кичево на име Петре Бориз 
Спасеноски, е. Свињишта, Кичево. (4938) 

Лична карта рег. бр. 185, серија бр. 0242635 
издадена сд СВР — Кичево на име Драгица Фидан 
(Најдеска) Софрони јоска, е. Лавчани, Кичево. 

(4939) 
Лична карта рег. бр. 217, серија бр. 0301528 

издадена од СВР — Штип на име Трајан Монев 
Филов, е. Долани, Штип. (4940) 

Лична карта рег. бр. 1708, серија бр. 0395218 
издадена од СВР — Пробиштип на име Павле 
Иван Манаско«, е. Истражно, Кочани. (4941) 

Лична карта рег. бр. 7898, серија бр. 0079959 
издадена од СВР — Битола на име Методија Спи-
ро Зариевски, ул. „Хр. Ботев" бр. 45, Битола. 

(4942) 
Лична карта рег. бр. 474, серија бр. 0151785 

на име Јанко Иванов Пеовски, ул. „Таки Даскалот" 
бр .6, Битола. (4943) 

Лична карта рег. бр. 2684, серија бр. 0738694 
издадена од СВР — Кичево на име Злате Темелко 
Секуловски, ул. „Ѓорги Наумов" бр. 17, Битола. 

(4944) 
Лична карта рег. бр. 9271, серија бр. 257838388 

издадена од СВР — Краљево на име Ранко Трајко 
Војновиќ, ул. „К. Пе јчиновић бр. 36, Битола. 

(4945) 
Личка карта рег. бр. 2013, серија бр. 0740523 

издадена од СВР — Охрид на име Елена Благоја 
Чипанова, ул. „ К л и м е в с к а " бр. 65, Охрид. (4946) 

Лична карта рег. бр. 3791, серија бр. 0748310 
издадена од СВР — Кичево на име Муадин Алија 
Алијоски, е. Стагомеште, Кичево. (4947) 

Лична карта рег. бр. 1066, серија бр. 0725515 
издадена од СВР — Македонски Брод на име 
Здраве Здравески, е. Модриште, Кичево. (4948) 

Лична карта рег. бр. 5772, серија бр. 0729762 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Сте-
ванка Здравеска, е. Модриште, Кичево. (4949) 

, Лична карта рег. бр. 3642, серија бр. 0748159 
издадена од СВР —. Кичево на име Мустафа Бе-
ќир Арифоски, е. Бериково, Кичево. (4950) 

Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0440315 
издадена од СВР — Кавадарци на име Симон Ни-
колов Стојанов, Кавадарци. (4951) 

Лична карта рег. бр. 37460, серија бр. 0692727 
издадена од СВР — Тетово на име Ристо Ацо Си-
надиноски, е. Доброште, Тетовско. (4952) 

Лична карта рег. бр. 1868, серија бр. 0168580 
на име Јованка Стоимирова Матеска, е. Јегуновце, 
Тетовско. (4953) 

Лична карта рег. бр. 46440, серија бр. 0269671 
издадена од СВР — Тетово на име Наталија Гав-
рил Тодоровски, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 255, Те-
тово. (4954) 

Лична карта рег. бр. 2089, серија бр. 0326737 
издадена од СВР — Ресен на име Владе Алексо 
Петровски, е. Љубојно, Ресен. (4955) 

Лична карта рег. бр. 28420, серија бр. 0636424 
издадена од СВР — Тетово на име Ристо Станков 
Бојчевски, населба „Југохром", е. Јегуновце, Те-
товско. (4956) 

Лична карта рег. бр. 9826, серија бр. 0549635 
издадена од СВР — Куманово на име Нефаил Ис-
маила Садики, е. Матејче, Кумановско. (4957) 

Лична карта рег. бр. 14076, серија бр. 0556490 
издадена од СВР — Куманово на име Љубомир 
Јозчтев Златановски, е. Думановце, Куманово. (4958) 

Лична карта рег. бр. 331, серија бр. 0574841 
на име Назим Ејупа Љатифи, е. Стража, Кума-
новско. (4959) 

Лична карта рег. бр. 5501, серија бр. 0126538 
издадена од СВР — Штип на име Богатин Милен-
ков Саоимировски, е. Дулица, Делчево. (4960) 

Лична карта рег. бр. 3228, серија бр. 0247746 
издадена од СВР — Крушево на име Богоја Мин-
ков Пусоски, е. Свето Митране, Битолско. (4961) 

Лична карта рег. бр. 657, серија бр. 0021467 
издадена од СВР — Охрид на име Крстан ѓорѓиов 
Трај коски, е. Љубаништа, Охрид. (4962) 

Лична карта рег. бр. 15995, серија бр. 0336413 
издадена од СВР — Титов Велес на име Алексан-
дар Ангелов Ставров, населба Превалец, Титов 
Велес. (4963) 

Лична карта рег. бр. 5704, серија бр. 0457812 
издадена од СВР — Струмица на име Мамут Азис 
Мустафов, ул. „Охридска" бр. 118, Струмица. (4964) 

Лична карта рег. бр. 371, серија бр. 0153096 
на име Томе Јосиф Поповски, е. Буково, Битолп. 

Лична карта рег. бр. 28649, серија бр. 0222847 
издадена од СВР — Охрид на име Љубен Гаври-
лов Нелоски, ул. „7 ноември", Охрид. (4906) 
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Лична карта рег. бр. 1794, серија бр. 0739705 
издадена од СВР — Охрид на име Трајан Ванѓеле 
Апостолоски, ул. „Марко Несторови1 ' бр. 190, Ох-
рид. (4967) 

Лична карта рег. бр. 21851, серија бр. 0133880 
на име Арсе Милан Јолдески, е. Драслајца, Струга. 

(4963) 
Лична карта рег. бр. 8580, серија бр. 0752601 

издадена од СВР — Кичево на име Санде Мисајле 
Сиљаноски, е. Попоец, Кичево. (4969) 

Лична карта рег. бр. 34179, серија бр. 0690234 
издадена од СВР — Тетово на име Рушан Пајазит 
Арифи, ул. „Б. Кочоски" бр. 14, Тетово. (4970) 

Лична карта рег. бр. 44920, серија бр. 080015*) 
издадена од СВР — Тетово на име Адил Емина 
Емини, е. Жељино, Тетовско. (4971) 

Лична карта рег. бр. 54349, серија бр. 0043033 
издадена од СВР — Скопје на име Назми је Рифат 
Рамадан, Скопје. (3741) 

Лична карта рег. бр. 125805, серија бр. 0467818 
издадена од СВР — Скопје на име Кирил Тодор 
Спасовски, Скопје. (3742) 

Лична карта рег. бр. 72350, серија бр. 0611832 
издадена од СВР — Скопје на име Благородна Ми-
лан Стојанова, Скопје. (3743) 

Лична карта рег. бр. 60121, серија бр. 0047313 
издадена од СВР — Скопје на име Драган Миха-
ило Митевски, Скопје. (3744) 

Лична карта рег. бр. 39309, серија бр. 0034985 
издадена од СБР — Скопје на име Викторија Ми-
хајло Стојанова, Скопје. (3745) 

Лична карта рег. бр. 120512, серија бр. 0769788 
издадена од СВР — Скопје на име Јанула Нако 
Стојанова, Скопје. (3746) 

Лична карта рег. бр. 72968, серија бр. 0200803 
издадена од СВР — Скопје на име Михајло Борче 
Стојановски, Скопје. (3747) 

Лична карта рег. бр. 97153, серија бр. 0200993 
издадена од СВР — Скопје на име Раде Младен 
Петрушевски, Скопје. (3748) 

Лична карта рег. бр. 11112, серија бр. 0018917 
издадена од СВР — Скопје на име Ангеле Стојан 
Таневски, Скопје. (3749) 

Лична карта рег. бр. 30841, серија бр. 0025393 
издадена од СВР — Скопје на име Јордан Радо-
слав Аврамовска Скопје. (3806) 

Лична карта рег. бр. 55216, серија бр. 0040775 
издадена од СВР — Скопје на име Драгица Горѓи 
Ангелова, Скопје. (3807) 

Лична карта рег. бр. 93253, серија бр. 060807 
издадена од СВР — Скопје на име Мавлида Ра-
мадан Абаз, Скопје. (3808) 

Лична карта рег. бр. 45298, серија бр. 0630949 
издадена од СВР — Скопје на име Викторија Димо 
Велиновска, Скопје. (3809) 

Лична карта рег. бр. 56720, серија бр. 0040673 
издадена од СВР — Скопје на име Ирина Зекир 
Веселова, Скопје. (3810) 

Лична карта рег. бр. 102662, серија бр. 0259928 
издадена од СВР — Скопје на име Катерина Ди-
митар Велевска, Скопје. (3811) 

Лична карта рег. бр. 14094, серија бр. 0354509 
издадена од СВР — Титов Велес на име Коста 
Ристо Димовски, Скопје. (3812) 

Лична карта рег. бр. 130791, серија бр. 0484727 
издадена од СВР — Скопје на име Бекир Зекир 
Зекири, Скопје. (3813) 

Лична карта рег. бр. 66419, серија бр. 0658611 
издадена од СВР% — Скопје на име Томо На.тдо 
Здравковски, Скопје. (3814) 

Лична карта рег. бр. 60470, серија бр. 0046383 
издадена ед СВР — Скопје на име Благородна 
Горѓи Јакимова, Скопје. (3815) 

Лична карта рег. бр. 72907, серија бр. 0631921 
издадена од СВР — Скопје на име Драгољуб Димо 
Илиевски, Скопје. (3816) 

Лична карта рег. бр. 80135, серија бр. 0260018 
издадена од СВР — Скопје на име Јусуф Р а и ф 
Јусуф, Скопје. (3817) 

Лична карта рег. бр. 153003, серија бр. 0170325 
издадена од СВР — Скопје на име Киро Мартин 
Кошута, Скопје. (3818) 

Лична карта рег. бр. 12426, серија бр. 0588436 
издадена од СВР — Скопје на име Руска Игне 
Стојчевска, Скопје. (3819) 

Лична карта рег. бр. 100374, серија бр. 0611171 
издадена од СВР — Скопје на име Катина Васил 
Симјановска, Скопје. (3820) 

Лична карта рег. бр. 20850, серија бр, 0048637 
издадена од СВР — Скопје на име Михаило Зико 
Спировски, Скопје. (3821) 

Лична карта рег. бр. 102258, серија бр. 0256435 
издадена од СВР — Скопје на име Милка Петар 
Пановска, Скопје. (3822) 

Лична карта рег. бр. 22147, серија бр. 3078338 
издадена од СВР — Бујановац на име Љуба Горѓе 
Поповиќ, Скопје. (3823) 

Лична карта рог. бр. 134882, сарија бр. 0512725 
издадена од СВР — Скопје на име Ристо Коста 
Тренчев, Скопје. (3824) 

Лична карта рег. бр. 471, серија бр. 4184871 
издадена од СВР — Пеќ на име Ниман Хасана 
Хаскај, Скопје. (3825) 

Лична карта рег. бр. 27601, серија бр. 0044360 
издадена од СВР — Скопје на име Зумбуле Зе ј -
нула Асанова, Скопје. * (3826) 

Лична карта рег. бр. 64460, серија бр. 0070687 
издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Шабан 
Абдулоски, Скопје. (3327) 

Лична карта рег. бр. 14666, серија бр. 3034756 
издадена од СВР — Призрен на име Сејдија Нухо 
Бериша, Скопје. (3828) 

Лична карта рег. бр. 32553, серија бр. 0021810 
издадена од СВР — Скопје на име Боислав Бузев-
ски, Скопје. (3829) 

Лична карта рег. бр. 26675, серија бр. 035924 
издадена од СВР — Титов Велес на име Слободан-
ка Спасе Ѓорѓиева, Скопје. (3-330) 

Лична карта рег. бр. 45767, серија бр. 0605146 
издадена од СВР — Скопје на име Илија Глигор 
Димовски, Скопје. (3831) 

Лична карта рег. бр. 134662, серија бр. 0511592 
издадена од СВР - - Скопје на име Божидар Ари-
тон Димитријевиќ, Скопје. (3832) 

Лична карта рег. бр. 71691^ серија бр. 0607674 
издадена од СВР — Скопје на име Томислав Те-
мелко Димитријевски, Скопје. (3833) 

Лична карта рег. бр. 138888, серија бр. 0509141 
издадена од СВР — Скопје на име Исмет Рамиз 
Медуњанин, Скопје. (3834) 

Лична карта рег. бр. 47139, серија бр. 0623339 
издадена од СВР — Скопје на име Љубомир Ни-
кола Милчевски, Скопје. (3835) 

Лична карта рег. бр. 41440, серија бр. 0658791 
издадена од СВР — Скопје на име Васка Сера-
фим Максимова. Скопје. (3836) 

Лична карта рег. бр. 67735, серија бр. 0659355 
издадена сд СВР — Скопје на име Трајче Стојан 
Мелоски, Скопје. (3837) 

Лична карта рег. бр. 132687, серија бр. 0470477 
издадена од СВР — Скопје на име Милан Аритон 
Николиќ, Скопје. ' (3838) 

Лична карта рог. бр. 134205, серија бр. 0488447 
издадена од СВР — Скопје на име Љупчо Киро 
Начов, Скопје. (3839) 

Лична карта рег. бр. 7672, серија бр. 0638983 
издадена од *СВР — Куманово на име Загорка 
Златко Николовска, Скопје. (3840) 

Лична карта рег. бр. 8608, серија бр. 008390 
издадена од СВР — Скопје на име Глигор Иван 
Петровски, Скопје. (3841) 

Лична карта рег. бр. 75740, серија бр. 0061721 
издадена од СВР — Скопје на име Сали Бејтула 
Реџеп, Скопје. (3842) 

Лична карта рег. бр. 33081, серија бр. 0029531 
издадена од СВР — Скопје на име Мито Ристо 
Соколовски, Скопје. (3843) 
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Лична карта рег. бр. 1382, серија бр. 0128894. 
издадена од СВР — Долнени на име Борис Б л а ж е 
Смилевски," Скоп ј е. (3844) 

Лична карта рег. бр. 4958, серија бр. 0637463 
издадена од СВР — Куманово на име Стоја Илија 
Стефановски, Скопје. (3845) 

Лична карта рег. бр. 6466, серија бр. 0029594 
издадена од СВР — Ресен на име Кицо Горѓи 
Трај невски, Скопје. (3846) 

Лична карта рег. бр. 667, серија бр. 0572777 
издадена од СВР — Љипљан на име Фејзо Шабан 
Хусеин, Скопје. (3847) 

Лична карта рег. бр. 46643, серија бр. 0605549 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Димов Чемерски, Скопје. (3848) 

Лична карта рег. бр. 3572, серија бр. 0491913 
издадена од СВР — Скопје на име Марија Атанас 
Чемерска, Скопје. (3849) 

Лична карта рег. бр. 45497, серија бр. 0603524 
издадена од СВР — Скопје на име Ница Коста-
дин Ширјанова, Скопје. (3850) 

Лична карта рег. бр. 48621, серија бр. 0609108 
издадена од СВР — Скопје на име Амет Р а и ф 
Аљуш, Скопје. (3851) 

Лична карта рег. бр. 61369, серија бр. 0203021 
издадена од СВР — Скопје на име Сакип Абедин 
Асан, Скопје. (3852) 

Лична карта рег. бр. 732, серија бр. 0010204 
издадена од СВР — Скопје на име Горѓи Иван 
Аксенов, Скопје. (3853) 

Лична карта рег. бр. 8007, серија бр. 0508117 
издадена од СВР — Пек на име Бут ја Рамадан 
Бериша, Скопје. (3854) 

Лична карта рег. бр. 227, серија бр. 0125944 
издадена од СВР — Битола на име Живко Георги 
Велјановски, Скопје. (3855) 

Лична карта рег. бр. 100500, серија бр. 0625388 
издадена од СВР — Скопје на име Менка Глигор 
Гошевска, Скопје. (3856) 

Лична карта рег. бр. 107250, серија бр. 0253286 
издадена од СВР — Скопје на име Ајдер Бекир 
Демири, Скопје. (3857) 

Лична карта рег. бр. 121187, серија бр. 0451974 
издадена од СВР — Скопје на име Божидар Иван 
Иванов, Скопје. (3858) 

Лична карта рег. бр. 30522, серија бр. 0025316 
издадена од СВР — Скопје на име Славко Бла-
гоја Телевски, Скопје. (3859) 

Лична карта рег. бр. 107672, серија бр. 0260285 
издадена сд СВР — Скопје на име Златанка Мар-
ко Здравковска, Скопје. (3860) 

Лична карта рег. бр. 26862, серија бр. 0021656 
издадена од СВР — Скопје на име Трајко Милан 
Јовановски, Скопје. (3861) 

Лична карта рег. бр. 3156, серија бр. 0647664 
издадена од СВР — Кратово на име Павлина Хар-
лати Јакимова, Скопје. (3862) 

Лична карта рег. бр. 15104, серија бр. 0012055 
издадена од СВР — Скопје на име Ристо Димо 
Кочевски, Скопје. (3863) 

Лична карта рег. бр. 96296, серија бр. 0608282 
издадена од СВР — Скопје на име Велика Душан 
Кајстарсвска, Скопје. (3864) 

Лична карта рег. бр. 7579Ј серија бр. 0260344 
издадена од СВР — Скопје на име Душан Миле 
Мицков, Скопје. (3865) 

Лична карта рег. бр. 48788, серија бр. 06102115 
издадена од СВР — Скопје на име Верка Вели-
мир Лакинска, Скопје. (3866) 

Лична карта рег. бр. 4878, серија бр. 0581097 
издадена од СВР — Скопје на име Трајче Спасе 
Најдовски, Скопје. (3867) 

Лична карта рег. бр. 33006, серија бр. 0031024 
издадена од СВР — Скопје на име Јордан Стојан 
Петрушевски, Скопје. (3868) 

Лична карта рег. бр. 30025, серија бр. 3223763 
издадена од СВР — Приштина на име Абдурехман 
Браим Па ложи. Скопје. (3869) 

Лична карта рег. бр. 76251, серија бр. 0054649 
издадена од СВР — Скопје на име Нада Јован 
Станосава, Скопје. (3870) 

Лична карта рег. бр. 17469, серија бр. 0659577 
издадена од СВР — Скопје на име Вера Николова 
Селева, Скопје. (3871) 

Лична карта рег. бр. 7817, серија бр. 0752339 
издадена од СВР — Кичево на "ме Ило Јане Се-
куловски, Скопје. (3872) 

Лична карта рег. бр. 119843, серија бр. 04394496 
издадена од СВР — Скопје на име Иљми Арслан 
Рамизи, Скопје. (3873) 

Лична карта рег. бр. 12754, серија бр. 0588764 
издадена од СВР — Скопје на име Неда Стефан 
Црвчева, Скопје. (3874) 

Лична карта рег. бр. 82960, серија бр. 0062754 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Сти-
љан Фиљикидовски, Скопје. (3875) 

Лична карта рег. бр. 95831, серија бр. 0257764 
издадена од СВР — Скопје на име Слободанка 
Ефтим Атанасова, Скопје. (3876) 

Лична карта рег. бр. 60608, серија бр. 0048340 
издадена од СВР — Скопје на име Сафије Рамиз 
Ајдини, Скопје. (3877) 

Лична карта рег. бр. 21673, серија бр. 0597794 
издадена од СВР — Скопје на име Томислав Спа-
се Бошковски, Скопје. (3878) 

Лична карта рег. бр. 76271, серија бр. 0050837 
издадена од СВР — Скопје на име Јордан Никола 
Вели-Јоже, Скопје. (3879) 

Лична карта рег. бр. 139700, серија бр. 0512028 
издадена од СВР — Скопје на име Драган Трајко 
Димитриевски, Скопје. (3880) 

Лична карта рег. бр. 47632, серија бр. 0629949 
издадена од СВР — Скопје на име Невена Ш и л е 
Давидовска, Скопје. (3881) 

Лична карта рег. бр. 86147, серија бр. 0061936 
издадена од СВР — Скопје на име Веса Марко 
Икономова, Скопје. (3882) 

Лична карта рег. бр. 97774, серија бр. 0200632 
издадена од СВР — Скопје на име Вели Рамадан 
Гогачи, Скопје. (3883) 

Лична карта рег. бо. 132012, серија бр. 0511619 
издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Јашар 
Зејнула, Скопје. (3884) 

Лична карта рег. бр. 135797, серија бр. 0438943 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Фердоз 
Јаковлев, Скопје. (3885) 

Лична карта рег. бр. 119847, серија бр. 0439500 
издадена од СВР — Скопје на име Евгени Мето-
дија Кимовски, Скопје. (3886) 

Лична карта рег. бр. 140536, серија бр. 0437055 
издадена од СВР — Скопје на име Васил Ристо 
Кајчевски, Скопје. (3887) 

Лична карта рег. бр. 21362, серија бр. 0049382 
издадена од СВР — Скопје на име Надежда Фи-
лип Кујунџиска, Скопје. (3888) 

Лична карта рег. бр. 94918, серија бр. 0205993 
издадена од СВР — Скопје на име Илмије Хасан 
Мурат, Скопје. (3889) 

Лична карта рег. бр. 12408, серија бр. 0659448 
издадена од СВР — Скопје на име Ленка Никола 
Наскова, Скопје. (3890) 

Лична карта рег. бр. 24781, серија бр. 0655210 
издадена од СВР — Скопје на име Слободанка 
Јордан Петрушева, Скопје. (3891) 

Лична карта рег. бр. 132539, серија бр. 04691275 
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Ристо 
Роснев, Скопје. (3892) 

Лична карта рег. бр. 8332, серија бр. 0790850 
издадена од СВР — Тетово на име Беџије Хусеин 
Плакало, Скопје. (3893) 

Лична карта рег. бр. 95816, серија бр. 0257655 
издадена од СВР — Скопје на име Мабер Исмаил 
Сеј фула, Скопје. (3894) 

Лична карта рег. бр. 95443, серија бр. 00255251 
издадена од СВР — Скопје на име Екрем Шаин 
Сакип, Скопје. (3895) 



31 декември 1964 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 44 — Стр. 29 4 

Лична карта рег. бр. 82735, серија бр. 0052997 
издадена од СВР — Скопје на име Живко Деанис 
Трајковски, Скопје. (3896) 

Лична карта рег. бр. 33, серија бр. 0139644 из-
дадена од СБР — Битола на име Христо Петар 
Чкламовски, Скопје. (3897) 

Лична карта рег. бр. 317, серија бр. 0062046 
издадена од СВР — Куманово на име Стоилко 
Косто Цветковски, Скопје. (3898) 

Лична карта рег. бр. 24035, серија бр. 0224494 
издадена од СВР — Иванград на име Шефка Али-
ја Хасиќ, Скопје. (3899) 

Лична карта рег. бр. 63021, серија бр. 0067835 
издадена од СВР — Скопје на име Асан Бељул 
Шаинов, Скопје. (3900) 

Лична карта рег. бр. 46335, серија бр. 0604636 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Милош Ацевски, Скопје. (3901) 

Лична карта рег. бр. 69618, серија бр. 0201646 
издадена од СВР — Скопје на име Рахима Идриз 
Бихорац, Скопје. (3902) 

Лична карта рег. бр. 76272, серија бр. 0053542 
издадена од СВР — Скопје на име Љубица Атанас 
Веле-Јоже, Скопје. (3903) 

Лична карта рег. бр. 6918, серија бр. 0582928 
издадена од СВР — Скопје на име Јованче Милан 
Вукашиновиќ, Скопје. (3904) 

Лична карта рег. бр. 91802, серија бр. 0612093 
издадена од СВР — Скопје на име Анка Мане 
Дончевска, Скопје. (3905) 

Лична карта рег. бр. 6325, серија бр. 0539798 
издадена од СВР — Скопје на име Ба јрам Сефет 
Емировски, Скопје. (3906) 

Лична карта рег. бр. 7809, серија бр. 0005784 
издадена од СВР — Скопје на име Аница Кочко 
Илиевска, Скопје. (3907) 

Лична карта рег. бр. 116528, серија бр. 0509583 
издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Имер 
Заими, Скопје. (3908) 

Лична карта рег. бр. 87675, серија бр. 0622895 
издадена од СВР — Скопје на име Алексо Пан-
дем Јосифовски, Скопје. (3909) 

Лична карта рег. бр. 126648, серија бр. 0522233 
издадена од СВР — Скопје на име Олга Спасо 
Каракушева, Скопје. (3910) 

Лична карта рег. бр. 1645, серија бр. 0045673 
издадена од СВР — Скопје на име Владислав 
Петко Каранфилски, Скопје. (3911) 

Лична карта рег. бр. 21242, серија бр. 0216692 
издадена од СВР — Кичево на име Владо Неле 
Николовски, Скопје. (3912) 

Лична карта рег. бр. 115099, серија бр. 0519104 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Спиро 
Николовски, Скопје. (3913) 

Лична карта рег. бр. 69057, серија бр. 0618736 
издадена од СВР — Скопје на име Стана Симон 
Периќ, Скопје. (3914) . 

Лична карта рег. бр. 5698, серија бр. 0098408 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојче 
Стојне Пешевски, Скопје. (3915) 

Лична карта рег. бр. 32332, серија бр. 0023159 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Иван 
Павловски, Скопје. (3916) 

Лична карта рег. бр. 12908, серија бр. 0517630 
издадена од СВР — Скопје на име Мустафа Ша-
бан Рамадани, Скопје. (3917) 

Лична карта рег. бр. НО, серија бр. 0572620 
издадена од СВР — Куманово на име Драга Мла-
ден Симоновска, Скопје. (3918) 

Лична карта рег. бр. 18931, серија бр. 0254956 
издадена од СВР — Скопје на име Спиро Фа хит 
Спировски, Скопје. (3919) 

Лична карта рег. бр. 12054, серија бр. 0016377 
издадена од СВР — Скопје на име Живко Кузман 
Стојановски, Скопје. (3920) 

Лична карта рег. бр. 130890, серија бр. 0485372 
издадена од СВР — Скопје на име Ангел Владе 
Тасев, Скопје. (3921) 

Лична карта рег. бр. 23020, серија бр. 0538837 
издадена од СВР — Куманово на име Драгослава 
Карло Часмаџиска, Скопје. (3922) 

Лична карта рег. бр. 141075, серија бр. 0438382 
издадена од СВР — Скопје на име Љубомир Насе 
Цветановски, Скопје. (3923) 

Лична карта рег. бр. 609, серија бр. 0489173 
издадена од СВР — Титов Велес на име Милева 
Коцо Шијакова, Скопје. (3924) 

Лична карта рег. бр. 107016, серија бр. 0205163 
издадена од СВР — Скопје на име Зенула Шефик 
Хазири, Скопје. (3925) 

Лична карта рег. бр. 9652, серија бр, 00312457 
издадена од СВР — Штип на име Оливера Јордан 
Арнаудова, Скопје. (3926) 

Лична карта рег. бр. 74411, серија бр. 0255840 
издадена од СВР — Скопје на име Круме Андре 
Аневски, Скопје. (3927) 

Лична карта рег. бр. 132802, серија бр. 0471577 
издадена од СВР — Скопје на име Јоана Тодор 
Банишка, Скопје. (3928) 

Лична карта рег. бр. 40056, серија бр. 0655695 
издадена од СВР — Скопје на име Стана Данко 
Бојковска, Скопје. (3929) 

Лична карта рег. бр. 136894, серија бр. 0774105 
издадена од СВР — Скопје на име Пандил Коста 
Влахов, Скопје. (3930) 

Лична карта рег. бр. 4611, серија бр. 0400121 
издадена од СВР — Штип на име Зуица Спиро 
В ангелова, Скопје. (3931) 

Лична карта рег. бр. 73076, серија бр. 0201294 
издадена од СВР — Скопје на име Дора Косто 
Дамовска, Скопје. (3932) 

Лична карта рег. бр. 130072, серија бр. 0250810 
издадена од СВР — Скопје на име Решад Ќазим 
Ибраим, Скопје. (3933) 

Лична карта рег. бр. 29394, серија бр. 0026336 
издадена од СВР — Скопје на име Љубица Ан-
дреја Жежовска, Скопје. (3934) 

Лична карта рег. бр. 39266, серија бр. 0611576 
издадена од СВР — Скопје на име Миле Сере је 
Златанов, Скопје. (3935) 

Лична карта рег. бр. 16165, серија бр. 0592635 
издадена од СВР — Скопје на име Дуда Демир 
Јашарова, Скопје. (3936) 

Лична карта рег. бр. 57433, серија бр. 0042813 
издадена од СВР — Скопје на име Афета Џафер 
Куртиш, Скопје. (3937) 

Лична карта рег. бр. 90082, серија бр. 0610542 
издадена од СВР — Скопје на име Незаборавка 
Рампо Козар, Скопје. (3938) 

Лична карта рег. бр. 21212, серија бр. 0049226 
издадена од СВР — Скопје на име Ставре Томо 
Матковски, Скопје. (3939) 

Лична карта рег. бр. 100336, серија бр. 0611289 
издадена од СВР — Скопје на име Вера Боге Ни-
чева, Скопје. (3940) 

Лична карта рег. бр. 38257, серија бр. 0034289 
издадена од СВР — Скопје на име Шеќерина 
Љубе Герасимова, Скопје. (3941) 

Лична карта рег. бр. 117528, серија бр. 0440152 
издадена од СВР — Скопје на име Ване Андон 
Плуковски, Скопје. (3942) 

Лична карта рег. бр. 41043, серија бр. 0657832 
издадена од СВР — Скопје на име Ангел Андреја 
Петровски, Скопје. (3943) 

КОНКУРСИ 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА СПЕЦИЈАЛНАТА 

БОЛНИЦА ЗА ТБЦ — Битола 

распишува 

К О Н К У Р С 

за работното место аптекар во болничката аптека 
Услови: Завршен фармацеутски факултет. 
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Личен доход по Правилникот за распределба на 
личните доходи на работниците во Болницата. 

Конкурсот е отворен до пополнување на работ-
ното место. 

Молбата со документите од чл. 31 од ЗЈС се 
поднесуваат до Специјалната болница за ТБЦ — 
Битола. 

На основа член 164 од Законот за јавните 
службеници и чл. 17 од Правилата за организација 
и работа на Установата „Водовод" — Прилеп, Уп-
равниот одбор на Установата на своја седница одр-
жана на ден 20-Х1-1963 год. го овласти Управни-
кот за објавување на 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ШЕФ НА 

СМЕТКОВОДСТВО 

Услови: Кандидатот треба да има завршено ви-
ша економска школа со 5 год. практика во струката, 
средна економска школа со над 5 години практика 
на работно место шеф на сметководството. 

Основна плата според Законот за јавните служ-
беници, а положајната плата според Одлуката за 
плати во Установата. 

Молбите со кратка биографија и потребните 
документи по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници да се доставуваат во Установата секој ра-
ботен ден од 7 до 14 саатот. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. 

Настап на работа по спогодба. (1762) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ 
ЈАЗИК — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за работното место: ВИШ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК 
Услови: Завршен филозофски факултет, група 

македонски јазик, повеќегодишна работа во стру-
ката и објавени стручни трудови. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молби се примаат во администрацијата на Ин-
ститутот. 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

I. За по еден вонреден или редовен професор 
за следните предмети: 

— Виша математика со биометрика и 
— Земјоделска механизација. 

П. За еден доцент или вонреден професор за 
предметот Организација на шумското производство. 

III. За преизбор на предавач по предметот Шум-
ска фитопатологија. 

IV. За преизбор на асистенти за следните пред-
мети: 

— Сметководство; 
— Земјоделска механизација; 
— Опште овоштарство; 
— Организација на земјоделските стопанства (3 

асистента); 
— Лозарство; 
— Општо земјоделство; 
— Општо сточарство; 
— Свињарство; 
— Организација на шумското производство; 
— Екологија и типологија на шумите; 
— Шумски транспортни средства; 
— Заштита на шумите и 
— Одгледување на шумите. 
Кандидатите што се пријавуваат за наставни-

ци треба да ги исполнат условите од член 170, 171 
и 173 од Законот за високото школство на СРМ. 

Рок за пријавување е 30 дена по објавувањето 
на конкурсот, а во колку местата под I и И не се 
пополнат во определениот рок, конкурсот се про-
должува до нивното пополнување. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Кон при-
јавата кандидатот треба да приложи: диплома и 
документи по член 31 од Законот за јавните служ-
беници. Кандидатите јавни службеници поднесу-
ваат извод од службеничкиот лист. 

Покрај пријавата треба да се достави кратко 
биографија, потврда од установата каде што е на 
служба дека може да се пријави на конкурсот, 
список на научните и стручните трудови и по еден 
примерок од самите трудови. (1767) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФ-
СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на книжевности те на народите на 
СФРЈ, и 

— За еден асистент по предметот теорија на 
литературата. 

Пријавите (со биографија, список на научни 
и стручни трудови, во колку има такви, со по 
еден примерок од истите и потребните такси, како 
и документите по чл. 31 од ЗЈС), се поднесуваат 
во Секретаријатот на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е месец дена 
од денот на објавувањето. (1790) 

Во врска со објавениот конкурс за отстапувања 
на работи за изградба на хотел во Кичево, објавен 
во „Службен весник на СРМ" бр. 42/64, отворањето 
на понудите ќе се изврши 15 дена по објавувањето 
на овој оглас, а не на 15-ХП-1964 година како пг1",) 
беше објавено во споменатиот Слу:хбс1г весник. 

(1765) 
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СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

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

— еден асистент за мелиорации и реконструк-
ција на деградирани шуми. 

Услови: Завршен шумарски факултет и 6 ме-
сеци работен стаж во научна установа по таа ма-
терија. 

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето. 
Молбите таксирани со 50 динари таксена мар-

ка и куса биографија се доставуваат до Шумар-
скиот институт — Скопје. (1791) 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 
НА СРМ — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за избор во звањето виши стручен соработник во 
Организационата единица ерозија и порои 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

предвидени со Законот за организација на науч-
ната работа („Сл. лист на ФНРЈ" број 34/57). 

Услови: Кандидатот треба да има завршен 
земјоделско-шумарски факултет (шумарски отсек). 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Пријавите се поднесуваат до Општиот отсек на 

Заводот за водостопанство на СРМ — Скопје. 
(1766) 

На основа чл 3 од Правилникот за специјали-
зација на здравствените службеници од I група 
(„Службен лист на ФНРЈ" 2/60) и одобрението бр. 
06-4903/1 од 19-ХП-1964 г., издадено од Републич-
киот секретаријат за народно здравје и социјална 
политика на СРМ — Скопје, Советот при Здравнатз 
станица во Кукуречани, распишува 

К О Н К У Р С 

за прием на специјализација по Педијатрија 
еден лекар 

(специјализацијата трае 4 (четири) години) 
Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-

курс треба да ги исполнат следните услови: 

1. Да имаат завршено медицински факултет. 
2. Да имаат најмалку три години работен стаж 

во својство на лекар. 
3. Да имаат положено стручен испит за зва-

њето лекар I гр. 
. 4 . Да знае еден од следните јазици: француски, 

англиски, руски, германски или италијански. 
Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-

курс се должни кон молбата таксирана со 50 дин. 
да ги приложат и следните документи: 

а) оверен препис од дипломата за завршен ме-
дицински факултет, 

б) документи за проведен трогодишен лекарски 
работен стаж, 

в) уверение за положен стручен испит за зва-
њето лекар, 

-г) потврда за познавање на еден од гоое наве-
дените странски јазици. 

Останатите услови во врска со специјализаци-
јата ќе се регулираат со посебен договор. 

Молбата со наведените документи се прима се-
кој работен ден во Здравната станица — Кукуре-
чани, од 7 до 14 саатот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (1768) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН 
— ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1. За избор на еден виши научен соработник 
во Одделението за заштита на тутунот и 

2. За избор на еден асистент во Одделението 
за економика. 

У С Л О В И : 
Под 1 да има завршено земјоделско шумарски 

факултет и да ги исполнува условите од член 55 
став 1 од Законот за организација на научната 
работа. 

Под 2 да има завршено економски факултет 
и да ги исполнува условите од член 55 став 3 од 
Законот за организацијата на научната работа. 

Кон пријавата за конкурс, таксирана со 50 ди-
нари таксени марки, кандидатите треба да при-
ложат: биографија, документи по член 31 од За-
конот за јавните службеници и трудовите во два 
примерка. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи при Инсти-
тутот. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (1788> 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 
КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
— ПРАВЕН РЕФЕРЕНТ 
Услови: завршен правен факултет со практика 

до 6 години. 
Личен доход се одредува по Правилникот за 

распсделба на личните доходи на работниците на 
Заводот. 

Настап на работа од 1. II. 1965 година. 
Молбата таксирана со 50 динари таксена марка 

и куса биографија да се достави до Републичкиот 
завод за заштита на спомениците на културата — 
Скопје, барака спроти Железничката станица, или 
на поштенски ф а х број 207. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето, а во колку до таа дата не се по-
полни местото, конкурсот останува отворен до 
пополнувањето, (1789) 
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ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
— ПОГОН ЗА СТУДИИ, ПРОЕКТИРАЊЕ 

И ИЗВРШУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ 
— СКОПЈЕ 

На основа член 2 и 3 од Правилникот за отста-
пување и изградба на инвестициони објекти и 
работи („Службен весник на СРМ" бр. 31/63) и 
Одлуката на Работничкиот совет на Ж Т П — 
Скопје бр. 4515 од 12 декември 1964 година се рас-
пишува следното: 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изработка трупот и пругата на вештач-
ките објекти на делот од пругата Зајас — 
Кичево (IV Делница), од км 23 + 200 до 
км. 36 + 654 на пругата Гостивар — Охрид 
Работите ќе се извршат на основа одобрената 

инвестиционо-техничката документација. 
Рок за завршување на работите е 31 декември 

1966 година. 
Вредност на работите по претсметката изне-

сува 1.009.711.095 динари. 
Отворање на понудите ќе се изврши на 25 ја -

нуари 1965 година во просториите на Инвестицио-
ниот погон на претпријатието со почеток во 10 ча-
сот. 

Писмените понуди на заинтересираните гра-
дежни претпријатија се примаат преку пошта или 
непосредно до денот и часот одреден за отворање 
на понудите. 

Понудите се доставуваат во запечатени ко-
верти, на кои уочливо треба да стои: „Не отворат 
понуда за изведување". 

Покрај понудите учесниците на наддавањето 
треба да ги достават и следните документи: 

1) Доказ за регистрација на претпријатието; 
2) Податоци за капацитетите што ќе бидат 

ангажирани за извршување на односниот објект 
(инженерско-технички кадар, градежна механиза-
ција и моторни транспортни средства); 

3) Доказ за досега извршените исти или слични 
објекти (железници и патишта); 

4) Преглед на заангажираноста на престојните 
работи; 

5) Податоци за финансиското работење на 
претпријатието, според последната завршна сметка 

6) Единечни цени за поважните елементи на 
кои се засновани понудите; 

а) за работната сила по поодделни работни 
групи, 

б) за работата на механизацијата, со саатнитз 
учиноци, 

в) за транспортот со камиони, 
г) за поважните врсти на градежен материјал 

со местото на нивното формирање — набавна цена 
(франко утоварено во железнички вагон или ка-
мион); 

7) Висината на коефициентот за дополнител-
ните и непредвидените работи; 

8) Документ за положената кауција во износ 
од 1% од пресметковната сума; 

9) Овластување на претставникот кој полно-
важно ќе го застапува претпријатието на надда-
вањето. 

Инвестиционо-техничката документација може 
да се види секој работен ден од 8—14 часот во 
управата на претпријатието, ул. „250" железничка 
барака — Скопје (соба бр. 35 или 48). 

Поблиски информации можат да се добијат 
непосредно или преку телефон 34-021 до 34-025, 
локал 216 или 212. (1769) 

СОДРЖИНА 
Страна 

254> Указ за прогласување на Законот за 
престанок на важењето на Законот за 
постапката за поправка на објекти од 
општествен стандард оштетени од земјо-
тресот во Скопје — — — — — 745 
Закон за престанок на важењето на За-
конот за постапката за поправка на об-
јекти од општествен стандард оштетени 
од земјотресот во Скопје — — — 745 

250. Одлука за привремено финансирање на 
потребите на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот јануари—март 
1965 година — — — — — 745 

250. Одлука за именување членови на Репуб-
личка изборна комисија за спроведување 
на изборите за пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 746' 

257: Одлука за именување членови на Репуб-
личка изборна комисија за избор на од-
борници на општинските собранија — 748 

258, Резолуција за изготвување Општествен 
план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за периодот од 1964—1970 го-
дина — — — — — — — _ 747 

25ф Препорака за порационално искористу-
вање на пасиштата — — — — — 753 

260. Препорака за отстранување причините за 
воспитната запуштеност на децата и мла-
дината и сузбивање на малолетниот кри-
минал — — — — — — — — 754 

261. Одлука за овластување на општинските 
собранија да ги пропишуваат количи-
ните на ракија кои се ослободуваат од 
плаќање данок на промет — — — — 755 

262. Решение за изменување на Решението за 
укинување на вишите економски школи 
во Тетово и Куманово — — — — — 756 

26§. Решение за разрешување и назначување 
директор на Институтот за национална 
историја во Скопје — — — — — — 756 

264. Решение за разрешување на директорот 
на Институтот за фолклор во Скопје — 756 

265, Решение за назначување вршител на 
должноста директор на Институтот за 
фолклор во СкопЈе — — — — — — 756 

266,. Решение за разрешување на управите-
лот на Специјалната болница за бело-
дробна туберкулоза во е. Јасеново, Титов-
велешка околија и за назначување'" вр-
шител на должноста управител — — 756 

267, Решение за разрешување и именување 
член на Републичката арбитражна коми-
сија — — — — — — — — — — 757 

26ф Решение за именување претседател и 
членови на Републичката комисија за 
преглед на филмови — — — — — 757 

260. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за условите и начинот под 
кои ќе се даваат кредити од средствата 
предвидени во член 10 од Законот за на-
сочување и употреба на средствата на Ре-
публиката — — — — — — — — 757 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
10-а Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уред ник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод »Гоце Делчев* — Скопје. 


