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482. 
Врз основа на член 203, став 1 од Законот 

за државната управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ПАТНИТЕ, 
ДНЕВНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член ,1 
Со оваа уредба се утврдуваат највисоките из-

носи на патните, дневните и другите трошоци за 
службени патувања во земјата, за работа на терен, 
за доаѓање на работа и враќање од работа, за 
одвоен живот од семејството и за селидбени тро-
шоци што им се исплатуваат на работниците во 
републичките органи на управата и во републич-
ките организации (републички органи на управата) 
и на функционерите и раководните работници што 
ги именува односно назначува и разрешува од 
должност Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија (работници). 

Одредбите на оваа уредба согласно се приме-
нуваат и на работниците на (Стручните и другите 
служби на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, 
службите на Претседателството на Социјалистич-
ка Република Македонија и на Уставниот суд на 
Македонија, работните заедници на Службата на 
општественото книговодство во СР Македонија, Ре-
публичкиот општествен правобранител на самоуп-
равувањето, правосудните органи и казнено-поп-
равните установи што стекнуваат доход од сред-
ствата на Републичкиот буџет. 

Трошоците од став 1 на оваа уредба им се 
признаваат на републичките органи на управата 
во материјални трошоци. 

И. ,НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И 
ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ 

ПАТУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА 
Член 2 

-Под службено патување во земјата, во смисла 
на оваа уредба се подразбира патувањето на кое 
работникот се упатува по налог од функционерот 
кој раководи со републичкиот орган на управата 
или на работникот што тој ќе го овласти со за-
дача да изврши определени службени работи над-
вор од седиштето на републичкиот орган на упра-
вата, ако таквото патување повлекува посебни 
трошоци. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за службено пату-

вање во земјата ги опфаќа: 
1. Надоместокот за исхрана и ноќевање (днев-

ница) ; 
2. Надоместокот за превоз на работникот од 

седиштето на републичкиот орган на управата до 
местото во кое се упатува заради извршување на 
службена работа (патни трошоци); 

3. Надоместокот на другите трошоци што ги 
има работникот во врска со вршењето на рабо-
тата на службеното патување. 

Член 4 
За потребата и траењето на /службеното пату-

вање во земјата решава функционерот кој рако-
води со републичкиот орган на управата или ра-
ботникот што тој 1ќе го овласти. 

Во налогот за службено патување се наведува 
личното име на работникот, својството на работ-
никот во извршувањето на работите и работните 
задачи, траењето и целта на патувањето, денот 
на тргнувањето, превозното средство што се ко-
ристи за службеното патување, како и други пот-
ребни податоци. 

Член 5 
На службеното патување работникот е должен 

да го користи најкусиот пат., 
Функционерот или работникот од член 4, став 

1 на оваа уредба определува кое превозно сред-
ство во јавниот сообраќај како најпогодно ќе се 
користи на службеното патување. 

Ако работникот се упатува на службено пату-
вање на кое поради итноста на извршувањето на 
работата не можат да се користат средства во јав-
ниот сообраќај, на работникот му се признава на-
доместок на патните трошоци за превоз со соп-
ствено патничко возило до 25% од највисоката про-

, дажна цена на бензинот за секој поминат кило-
метар. 

За користење на сопствено патничко возило, 
како и за висината на надоместокот од став 3 на 
овој член, решава функционерот кој раководи со 
републичкиот орган на управата. 

Член 6 
'Службеното патување во земјата може да трае 

најдолго 15 дена непрекинато. По исклучок, ако 
тоа го бара потребата на службата или ако започ-
натата работа не може да се прекине, службеното 
патување може да трае и подолго од 15, но не 
подолго од 30 дена непрекинато. 

Доколку службеното патување трае подолго од 
30 дена непрекинато се смета како работа на терен. 

Член 7 
Надоместокот на патните трошоци ги опфаќа 

трошоците за превоз со едно од превозните сред-
ства во јавниот сообраќај (железница, автобус, 
авион или брод). 

Надоместокот на патните трошоци ја опфаќа и 
цената што се плаќа -за употреба на кола за спие-
ње или на бродска кабина. 

Член 8 
Надоместокот на патните трошоци се признава 

во износ ,пропишан во патничката тарифа за пре-
воз по најкус пат со превозно средство што може 

да се користи според патниот налог. 

Член 9 
Надоместокот за дневница може да изнесува 

најмногу до 10% од просечниот чист личен доход 
исплатен по работник во стопанството во Репуб-
ликата во претходната година. 
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Доколку трошоците за ноќевање се пресмету-
ваат во надоместокот за дневница, дневницата се 
намалува за 30%. Трошоците за ноќевање се прес-
метуваат врз основа на сметката за ноќевање. 

Надоместокот за дневница и на трошоците за 
ноќевање според претходниот став не можат да 
изнесуваат повеќе од 15% од просечниот чист ли-
чен доход исплатен - по работник во стопанството 
во Републиката во претходната година. 

Член 10 
'Висината на дневницата од член 9 од оваа уред-

ба ја утврдува Комисијата за кадровски и адми-
нистративни прашања на Извршниот совет на /Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 11 
Дневницата се пресметува од часот на тргну-

вањето на работникот на (службено патување до 
часот на враќањето со превозното средство и тоа: 

il. Цела дневница — за секои 24 часа поминати 
на службено патување; како и за времето поми-
нато на службен пат подолго од 1ј2 часа; 

-2. Половина дневница — за времето поминато 
на службено патување подолго од 8, но не повеќе 
од )12 часа и кога патувањето траело најмалку 6 
часа, ако времето на службено патување е поминато 
на пат од 22,00 часот до 5,00 часот. 

Член 12 
Кога работникот за време на службеното па-

тување не ноќева надвор од местото на вработу-
вањето, надоместокот за дневницата изнесува: 

1. Цела дневница намалена за 30% за времето 
поминато на службено патување подолго од 12 
часа; 

2. Половина дневница за времето поминато на 
службено патување подолго од (8, но не повеќе од 
12 часа. 

Член 13 
Надоместоците на другите трошоци што ги има 

работникот во врска со вршењето на работата на 
службеното патување се: надоместок за резерва-
ција на место во превозното средство; надоместок 
за пренесување на багаж; трошоците за превоз во 
градскиот јавен сообраќај; трошоците за телефон-
,ски разговори и други трошоци за вршење на 
службената работа. 

Член 14 
,По завршеното службено патување работникот 

е должен во рок од три дена да поднесе сметка за 
патните трошоци. 

Кон сметката за патните трошоци се прило-
жува налогот за службеното патување, авионската 
карта, картата за користење на кола за спиење 
или бродска кабина, како и доказ за износот пла-
тен за ноќевање во^хотел. 

АКО работникот на службеното патување пла-
тил резервација на место или: за превоз на бага-
жот и извршил телефонски разговори, кога тоа 
посебно се плаќа, кон сметката за патните трошо-
ци се приложува и потврдата за тоа. 

Член 15 
Кога на службено патување се упатува лице 

од друг орган или организација да изврши опре-
делени службени работи за републички орган на 
управата, му припаѓа надоместок на патните, днев-
ните и другите трошоци според оваа уредба. 

Член 16 
iKora е определено работник на службено пату-

вање да придружува претставник на странска или 
меѓународна организација или установа или да 
учествува на состанок со овие претставници му 
припаѓа надоместок на патните, дневните и дру-
гите трошоци според приложената пресметка. 

III. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА 
НА ТЕРЕН 

Член 17 
Под работа на терен, во смисла на оваа уредба, 

се подразбираат работите што според својата при-
рода се изведуваат надвор од местото на вработу-
вањето на работникот и во траење подолго од 30 
дена непрекинато. 

Надоместокот за работа на терен ги опфаќа 
трошоците за сместување и исхрана и трошоците 
за превоз на работникот од местото на вработува-
њето до местото каде што се изведуваат работите. 

Член liB 
Надоместокот за зголемените трошоци за ис-

храна и ноќевање за работа на терен преку 30' 
дена ^теренски додаток) изнесува дневно до 50% од 
износот на дневницата. Ако на теренот не е орга-
низирана исхрана и ноќевање на работникот, те-
ренскиот додаток изнесува до 75% од износот на 
дневницата. 

Надоместокот од став 1 на овој член го утвр-
дува Комисијата за кадровски и административни 
прашања на Извршниот совет. 

IV. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОАЃА-
ЊЕ НА РАБОТА И ВРАЌАЊЕ ОД РАБОТА 

Член 19 
Надоместокот за превоз на работниците за доа-

ѓање на работа и враќање од работа изнесува во 
висина на стварните превозни трошоци со сред-
ствата на градскиот јавен сообракај. 

Надоместокот за превоз на работниците им се 
исплатува кога станот во кој живеат е на оддале-
ченост пад 2 км. од местото на работењето. 

V. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН 
ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 

Член 20 
Одвоен живот од семејството, во смисла на оваа 

уредба, се смета кога работникот кој има семеј-
ство за издржување заснова работен однос, по пот-
реба на службата, во републички органи на упра-
вата надвор од неговото живеалиште, а во мес-
тото каде што е седиштето на републичкиот орган 
на управата не може сам да обезбеди стан за свое-
то семејство односно кога не може да му се обез-
беди таков стан од органот. 

Надоместокот на трошоците за одвоен живот 
од семејството се исплатува на товар на средства-
та на Републичкиот буџет што се обезбедуваат во 
пресметката на соодветниот републички орган на 
управата. 

Член 21 
Надоместокот на трошоците за одвоен живот 

од семејството го утврдува Комисијата за кадров-
ски ,и административни прашања на Извршниот 
совет, а не може да изнесува повеќе од 65% од 
едномесечниот чист личен доход исплатен по ра-
ботник во стопанството во Републиката во прет-
ходната година. 

Надоместок за одвоен живот не му припаѓа на 
работник доколку (семејството или тој има жи-
веалиште во една од соседните општини на Град 
Скопје односно во соседната општина во која се 
наоѓа седиштето на републичкиот орган на упра-
вата. 

На работникот од став 2 на овој член му се 
исплатува само надоместок на трошоците за доаѓа-
ње на работа и враќање од работа во висина утвр-
дена со тарифата на средствата за јавен сообраќај. 

Член 22 
Надоместокот од член 21 на оваа уредба му 

припаѓа на работникот од денот кога почнал да ра-
боти до истекот на месецот во кој работникот сам 
осигури стан за своето семејство односно до исте-
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кот на месецот во кој на работникот му биде до-
делен уселив стан односно на друг начин го реши 
своето станбено прашање. 

VI. НАДОМЕСТОК НА СЕЛИДБЕНМТЕ ТРОШОЦИ 

Член 23 
Надоместокот на селидбените трошоци се приз-

нава: 
1. На работникот кој засновал работен однос во 

републички орган на управата, по потреба на служ-
бата, а надвор од неговото живеалиште и живеа-
лиштето на неговото семејство; 

2. На работникот што се распоредува на работа 
во друго место; 

3. На работникот кому му престанува работ-
ниот однос поради одење во пензија, а кој сам 
или со своето семејство се преселува во друго мес-
то, ако преселувањето се изврши во. рок од 1 го-
дина сметајќи од денот на престанувањето на ра-
ботниот однос односно од денот на одењето во пен-
зија; 

4. На семејството на умрен работник ако се 
преселува во друго место и ако преселувањето се 
изврши во рок од две години сметајќи од денот на 
смртта на работникот. 

Барањето за надоместок на селидбените тро-
шоци за лицата од став 1, точка ,1 на овој член се 
поднесува во рок од еден месец од денот на пре-
селудањето. 

Член 24 
Надоместокот на селидбените трошоци од член 

23 на оваа уредба му припаѓа на работникот во 
износ на стварните трошоци за пакување и за 
превоз на покуќнината. 

На работникот му припаѓа и надоместок за 
дневница, како и надоместок на патните трошоци 
при селидбата со превозни средства на јавниот 
сообраќај според оваа уредба. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
До донесувањето на прописите за висината на 

трошоците според оваа уредба, трошоците ќе се 
исплатуваат според досегашните прописи. 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престануваат да важат: 
1. Уредбата на највисоките износи на патни и 

други трошоци на работниците во републичките 
органи на управата што им се признаваат во ма-
теријални трошоци н,еслужбен весник на СРМ" бр. 
37/65, 18/66, ,10/(67 и 45/69); 

2. Одлуката за висината на дневниците за 
службено патување на функционерите и работни-
ците што ги именува Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
27/80); 

3. Одлуката 'за височината на надоместокот за 
одвоен живот од семејството („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/78); 

4. Одредбите на член 7 (освен одредбите што се 
однесуваат на надоместокот на трошоците за служ-
бени патувања во странство) и член 8 и 9 од Одлу-
ката за основите и мерилата за утврдување и усог-
ласување на личните доходи и надоместоците за 
одделни трошоци на функционерите и работниците 
што ги именува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 1(„Служ-
бен весник на СРМ" бр. 19/78). 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1894/1 Претседател 
5 октомври 1981 година оа Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

483. 
Брз основа на член 18 од Законот за основање 

и работа на Републичкиот завод за судски вешта-
чења во областа на финансиите, материјалното ра-
ботење и сообраќајот („Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија" бр. 9/77), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ВЕШТАЧЕЊАТА ШТО ГИ 
ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ 
ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, 
МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

Член 1 
(Co оваа одлука се утврдува висината на тро-

шоците за вештачењата што ги врши Републич-
киот завод за судски вештачења во областа на 
финансиите, материјалното работење и сообраќајот 
(во натамошниот текст: Завод). 

Член 2 
Трошоците за вештачењето односно повторното 

вештачење (супервештачење) ги опфата: 
Времето поминато за вештачење односно пов-

торното вештачење од неговото започнување до 
завршувањето; 

(2. Надоместокот за издатоците за потрошениот 
материјал и другите фактички издатоци што ги 
имал Заводот во врска со вештачењето, исплате-
ниот надоместок на државни органи, организации 
и заедници како и надоместокот за други напра-
вени издатоци; 

3. Извршените услуги што ги дава Заводот 
преку своите стручни лица заради разјаснување 
на одделни технички или стручни прашања сог-
ласно со член 168, став 9 од Законот за кривична-
та постапка и член 92, став 7 од Законот^ за сто-
пански престапи; 

4. (Надоместокот за личен доход на вештаците 
за времето поминато на претрес односно расправа 
поради јавување на покани во својство на вештак, 
како и надоместокот за патни и дневни трошоци 
за службено патување, сврзани со извршувањето 
на вештачењето односно повторното вештачење. 

Член 3 
Висината на трошоците од член 2 на оваа 

одлука изнесуваат: 
1. За вештачење 150 динари од ,час, а за пов-

торно вештачење 180 динари од час; 
2. Фактурираниот износ од државните органи, 

организациите на здружениот труд и други само-
управни организации и заедници од кои Заводот 
користел услуги во врска со вештачењето односно 
повторното вештачење; 

3. За извршените услуги од член 2, точка 3 од 
оваа одлука 60 динари од час; 

4. Стварниот надоместок на личниот доход во 
бруто износ за времето што вештакот го минал на 
претрес односно расправа и за навистина потро-
шеното време кога вештачењето не е извршено по 
вина на учесниците во постапката, како и надо-
местокот за патни и дневни трошоци за службено 
патување. 

Член 4 
Со општ акт на Заводот се утврдува висината 

на трошоците за вештачењата што ги вршат над-
ворешните соработници — вешти лица. 

Висината на наградата на надворешниот сора-
ботник — вешто лице не може да биде повисока 
од трошоците определени со оваа одлука. 

Член 5 
Во судската и управната постапка, освен во 

кривичната постапка, вештачењето односно пов-
торното вештачење (ќе се изврши откако барате-
лот /ќе му достави на Заводот доказ дека странка-
та што предложила изведување на доказ вештаче-
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ње однапред внела износ потребен за надоместок 
на трошоците што би настанале по повод изведу- -
вашето на вештачењето односно повторното веш-
тачење. 

Член 6 
Баратело,т на вештачење од член 9 од Законот 

за основање и работа на Заводот, кој се финан-
сира од бз^џетот на општината, ќе му ги надомес-
тува трошоците за судски вештачења на Заводот 
што тој ќе ги изврши по кривични предмети што 
се водат по службена должност и. за вештачењата 
по прекршочна постапка, откако (ќе ги наплати од 
осудениот односно казнетиот. 

Член 7 
Барателите на вештачењето трошоците за из-

вршеното вештачење ги уплатуваат на посебна 
сметка на Заводот. 

Книговодствената евиденција за средствата што 
ги остварува Заводот, а се приход на Република-
та, ја води Заводот и е должен на крајот од секој 
месец собраните приходи да ги уплатува на смет-
ката на Републичкиот буџет. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за висината на 
трошоците на вештачењата што ги врши Републич-
киот завод за судски вештачења во областа на фи-
нансиите,' материјалното работење, и сообраќајот 
(„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" бр. 4/79). 

Член 9 
Оваа одлука влегува, во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а (ќе се при-
менува од i јануари 198'2 година. 

Бр. 23-1195(9/1 
29 октомври 1981 година 

Скопје 
Претседател 

ма . Извршниот савет, 
Благој Попов, /с. р. 

484. 
Врз основа на член 4, став 3 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-

в о врз организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ", бр^ 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 
42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81 и 20/81), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СЛЕДЕЊЕТО И ИСТРА-

ЖУВАЊАТА НА СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА 

'1. Од средствата на Републиката за инвестиции 
во стопанството — за финансирање на изработ-
ката на економски студии, ќе се користи износ од 
3.200.000 динари за следење и истражувања на те-
ковните стопански движења во Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

2. Користењето на средствата од точка 1 на 
оваа одлука -ќе се изврши во /19:8(1 и 1982 година 
од Факултетот за економски науки, ООЗТ Еко-
номски институт — Скопје според Договорот склу-
чен меѓу Институтот и Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

ЗГ За спроведувањето на оваа одлука 'ќе се гри-
жи Републичкиот секретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на "Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1759/1 Претседател 
15 октомври 1981 година на Извршниот -совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

485. 
Врз основа на член 150 став 4 од Законот за 

народната одбрана („Службен весник' на СРМ" бр. 
11/76), ,Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКО.Т НА ФУНК-
ЦИЈАТА ОБВИНИТЕЛ И ЗАМЕНИЦИ НА ОБВИ-
НИТЕЛОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОБВИНИТЕЛ И 
ЗАМЕНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ ВО ВИШИОТ 
СУД НА ЧЕСТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ, 

ПОМЛАДИ ОФИЦЕРИ И ВОЕНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

1. (Се утврдува дека им престанува функција-
та, поради истекот на мандатот, на обвинителот и 
на замениците на обвинителот во Вишиот суд на 
честа за резервните 'офицери, помлади офицери 
и воените службеници: 

— Панче Кусикатски, 
— Доксе Дирлев, 
— Димитар Ристевски. 
2. За обвинител на Вишиот суд на честа за 

резервните офицери; помлади офицери и воените 
службеници се именува: 

— Милан Божиќ, директор на Општиот сектор 
на Работната организација „Газела" — Скопје. 

3. За заменик на обвинителот на Вишиот суд 
на честа за резервните офицери, помлади офицери 
и воените службеници се именува: 

. — Злате Лозановски, судија на Општинскиот 
суд — Титов Велес. 

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

Бр. 17-119811/1 
15 октомври 1981 година 

Скопје 
Претседател 

иа Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

486. 
Врз основа на член 150 став 4 од Законот за 

народната одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 
11/76), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ И СУДИИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И 
СУДИИ НА ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА НА РЕ-
ЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ, ПОМЛАДИ ОФИЦЕРИ И 
ВОЕНИ СЛУЖБЕНИЦИ ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

1. Се ,утврдува дека им престанува функцијата 
во Вишиот суд на честа 'на резервните офицери, 
помлади офицери и воени службеници при Репуб-
личкиот секретаријат за народна одбрана, поради 
истекот на мандатот, на претседателот; заменикот 
на претседателот и судиите на Судот: 

— Јован Дуковски, 
— Радисав Ивановик, 
— Димче Митревски, 
— Мустафа Гавазов, 
— Ванчо Шахпазов, 
— Гоко Зафировски, 
— Велко Николовски. 

2. Во'Вишиот суд на честа на резервните офи-
цери, помлади офицери и воени службеници при 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана се 
именуваат: 
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а) за претседател 
— Иван Крстевски, шеф нa Одделението за 

општи работи на Службата на општественото кни-
говодство на CPM — Централа — Скопје; 

б) за заменик на претседателот 
— Ведат Вели, судија на Општинскиот суд II 

- Скопје; 
в)' за судии: 
,1. Јордан Кузмановски, виши стручен сора-

ботник во Правната служба при Заеднички служ-
би на „ОХИС" - Скопје; 

2. Станоје Ѓурковиќ, директор на Општиот сек-
тор на МЗ „ТИТО" - Скопје; 

3. Благоја Митев, стручен соработник во Коми-
сијата за општонародна одбрана на Советот на /Со-
јузот на синдикатите на Македонија; 

4. Драшко Ѓорѓевски, секретар на Домот на 
културата Тетово; 

5. Јаков Станковиќ, заменик на Општинскиот 
правобранител на самоуправувањето на општини-
те Куманово и Кратово - - Куманово; 

6. Радивој е Ангелковски, заменик на Општин-
скиот правобранител на самоуправувањето на град 
Скопје. 

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

Бр. 17-1980/l 
15 октомври 1981 година 

Скопје 
' Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, ,с. ip. 

487. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на -СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ 

РУДАРСКИ ИНСПЕКТОР 
1. За главен републички рударски инспектор 

се именува инж. Јован Симоновски, досегашен гла-
вен републички рударски инспектор. 

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

Бр. 17-2074/1 
29 октомври 1981 година 

Скопје 
(Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

488. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка \ 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИН-

СПЕКТОР ЗА ПАРНИ КОТЛИ -

l. За главен републички инспектор за парни 
котли се именува инж. Стрезо Буцевски, досега-
шен главен републички инспектор за парни котли. 

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

Бр. 17-4978/1 Претседател 
15 октомври 1981 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. p. 

489. 
Врз основа на член 17i3 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник - на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ, СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

1. За советник на директорот на Републичкиот 
завод за општествено планирање се назначува 
Спасе Лазаревски, раководител на Група за нацио-
нален доход во Заводот. 

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

Бр. 17-2073/1 
29 октомври 198)1 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

490. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа '(„Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на републичкиот секретар за 
финансии се назначува Стојанка Најденовска, со-
ветник по Републичкиот буџет во Секретаријатот. 

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

Бр. 17-1979/1 
15 октомври 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот савет, 
Благој Попов, с. р / 

491. 
Врз основа на член 139 од Законот за безбед-

носта на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/75 и 4/78), републичкиот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРО-
ГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА 
ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ И НА ПРОВЕРКАТА НА 
ЗНАЕЊАТА ЗАРАДИ ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА 

ДОЗВОЛА 
Член 1 

Во Правилникот за програмата и начинот на 
полагањето на возачкиот испит и на проверката 
на знаењата заради издавање на возачка дозвола 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/75, -35/75 и 33/78), 
во член 17 став 2, зборовите „три месеци", се заме-
нуваат со зборовите „една година", а бројот „7", 
се заменува со бројот „15". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
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цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од l јануари 1982 година. 

Бр. 32-10704/1 
6 ноември 19'81 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни -рабови, 
Мирко Буневски, с. р. 

492. 
Врз основа на член 1)1 од Законот за давање 

надоместок на дел од каматата на кредитите за оп-
ределени намени во периодот од 1Ш1 до 1085 годи-
на (,,Службен весник на СРМ", бр. 8)1/81), репуб-
личкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ 

ОД КАМАТА 

1. Остварувањето за правото на надоместок на 
дел од каматата на банките, организациите на 
здрулсен труд и инвеститорите (корисници на на-
доместокот на каматата), ,ќе се врши на начин и по 
постапка определени со ова упатство. 

2. Корисниците на надоместокот на каматата од 
точка 1 на ова упатство, го остваруваат правото 
на надоместок на дел од камата, врз основа на ба-
рање кое се поднесува до Службата на општестве-
ното книговодство, ка ј која корисникот на надо-
местокот на камата има жиро-сметка во рок од 
шест месеци од денот на стасаноста за наплата на 
надоместокот на каматата. 

3. Кон барањето за признавање надоместок на 
камата, корисниците на надоместокот на каматата 
се должни да поднесат: 

1) препис од договорот за кредит, според кој 
може да се установи изворот на средствата, кама-
тата и условите на дадениот кредит, а кој се под-
несува при првата пресметка и друга документа-
ција врз основа на која може да се утврди правото 
на надоместок на камата; и 

i2) пресметка на надоместокот на дел од кама-
тата со потребните податоци за секој кредит (за 
корисникот на кредитот, за намената на кредитот, 
датумот на одобрувањето на кредитот, состојбата 
на должењето, рокот на стасаноста на кредитот, 
времето на користењето и друго). 

4.По исклучок од точка ,2 на ова упатство, ба-
рањето за надоместок на дел од каматата по кре-
дитите одобрени од 1 јануари до 30 јуни 1981 годи-
на може да се поднесе до 3)1 декември 1981 година. 

5. Службата на општественото книговодство, по 
извршената контрола за оправданоста на барањето, 
документацијата од точка 3 на ова упатство ќе ја 
достави за исплата до Републичкиот секретаријат 
за финансии во рок од 30 дена од денот на прие-
мот на документацијата. 

6. Надоместокот на каматата се пресметува по-
лугодишно, а се исплатува во рок од шест месеци 
од Денот на стасаноста за наплата на надоместокот 
на каматата. 

7. Ако во кредитирањето на определени наме-
ни учествуваат повеќе корисници на надоместок 
на камата, правото на надоместок на дел од ка-
матата го остваруваат сразмерно на нивното уче-
ство во кредитирањето. 

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 13-2467/11 
13 ноември 1981 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, \С. ip. 

493. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-

нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, по одржаната јавна рас-
права на 7 октомври 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ точките „а" од членовите 

18 и 19, членовите 20, 21, 22 и 79 од Правилникот за 
распоредување на чистиот доход и распределба на 
средствата за лични доходи, други лични примања 
и заедничка потрошувачка на работниците во 
Стручната служба во Пробиштип на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците во 
Штип, усвоен со референдум на 21 април 1980 го-
дина. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на ставот ,2 на член 60 од Пра-
вилникот означен во точката 1 на оваа одлука: 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Стручната служба во Проби-
штип на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците во Штип на начинот определен за 
објавување на самоуправните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 229/80 од 18 
луни 1981 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на точките „а" од члено-
вите 18 и 19, на членовите 20, 211 и 22, на ставот 2 
од член 60 и на членот 79 од правилникот означен 
во точката 1 на оваа одлука. Судов поведе постап-
ка затоа што основано се постави прашањето за 
согласноста на наведените одредби од правилникот 
со начелото на распределба според вложениот труд 
утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и во ставот 1 на член ,126 од Законот за здру-
жениот труд. Со исто решение Судов поведе пос-
тапка и за оценување согласноста на членот 79 од 
оспорениот правилник со ставот 2 на член 262 од 
Уставот на СР Македонија. 

5. Во претходните испитувања и на јавната рас-
права Судов утврди дека. според член 18 од оспо-
рениот правилник, основи според кои се врши ана-
литичка процена на вредноста на ' работите и ра-
ботните задачи во стручната служба се: знаењето 
и способноста; видот и сложеноста на работата, 
одговорноста, напрегањето, одлучувањето и услови 
за работа. Овие основи, според ставот 2 на овој 
член, се расчленуваат на повеќе барања, а овие 
пак на степени на интензитет. Така, основот знае-
ње и способност според членот 19 од правилникот 
ги содржи школската подготовка, работното иску-
ство и раководењето. Со членот 20 од оспорениот 
правилник, вреднувана е со определен број бодови 
школската односно стручната подготовка зависно 
од степенот на таа подготовка. Работник кој нема 
соодветна стручна подготовка за вршење на рабо-
тите и работните задачи на кои е распореден по 
овој основ ги добива бодовите од степенот на 
стручната подготовка кој фактички го има. Со чле-
нот 21 пак од правилникот исто така, се опреде-
лени бодови зависно од работното искуство потреб-
но за успешно вршење на работите и работните 
задачи, при што е земен предвид степенот на 
стручната подготовка. Така на пример за работно 
место за кое е предвидено работно искуство од 
една година за нижа стручна подготовка се опре-
делени 20 бода, за квалификуван работник и сред-
на стручна подготовка за одредено занимање 30 
бода, за средна 40, за виша 50 и за висока стручна 
подготовка 60 бода. Во членот 22 од оспорениот 
правилник се определени бодови по основот „рако-
водење" и тоа за прв степен, во кој спаѓа работ-
ното место референт за општи правни и регресни 
работи 50 бода и за втор степен во кој спаѓаат 
работните места утврдени како раководни 100 бода. 
Во членот 2i3 пак од правилникот е разработен ос-
новот „вид и сложеност на работата" на тој начин 
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што се утврдени четири степени и за секој сте-
лен се определени бодови. 

Разгледувајќи го понатаму правилникот, Су-
дов утврди дека со членот 60 е извршено вредну-
вање на минатиот труд. Според ставот 2 на овој 
член процентот од минатиот труд за последните 
десет години од работниот стаж се зголемува за 2%. 

'6. Согласно начелото за распределба на сред-
ствата за личен доход според вложениот труд со-
држано во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и во ставот' 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, на секој работник му припаѓа од до-
ходот на основната организација личен доход за 
задоволување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и "минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Од 
друга страна, според ставот 3 на член 129 од Зако-
нот за здружениот труд придонесот на работникот 
во работата се утврдува зависно од квалитетот и 
квантитетот во работата земајќи го предвид осо-
бено обемот и сложеноста во работата, квалитетот 
на остварените резултати од трудот, успешноста 
во работата, користењето на работното време, од-
говорноста во работата и условите под кои работи 
работникот. 

Според мислењето на Судов оспорениот пра-
вилник содржи основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи. Меѓутоа, и покрај тоа 
што како основ предвидува „вид и сложеност на 
работата" како посебен основ го предвидува осно-
вот знаење и способност кој всушност ги содржи 
стручната подготовка, работното искуство потребно 
за вршење на определени работи и работни задачи 
и способноста за раководење. Стручната подготов-
ка, работното искуство и способноста за раково-
дење, според мислењето на Судов, не може да би-
дат самостоен основ за распределба на средствата 
за лични доходи затоа што се вреднуваат во рам-
ките на основот сложеност на работите и работ-
ните задачи. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник ка-
ко посебен основ за распределба на средствата за 
личен доход го предвидува основот „знаење и спо-
собност" за извршување на определен вид работи 
и работни задачи, Судов смета дека точките „а" од 
членовите 18 и 19 и членовите 2.0, 21 и 22 не се во 
согласност со членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија, со ставот 1 на член 126 и со ставот 3 на член 
129 од Законот за здружениот труд. 

Во претходните испитувања и на јавната рас-
права Судов утврди и тоа дека оспорениот пра-
вилник е усвоен со референдум на 211 април 1980 
година и дека тој, согласно членот 79 од правил-
никот, се применува од 1 јануари ,1980 година. 

!Со оглед на тоа што со основите и мерилата 
утврдени со оспорениот правилник се менуваат 
односите во распределбата на средствата за личен 
доход во стручната служба, Судов смета дека чле-
нот 79 не е во согласност со ставот 2 на член 262 
од Уставот на СР Македонија. 

Судов ја запре постапката за оценување устав-
носта и законитоста на ставот 2 на член 60 од ос-
порениот правилник затоа што зголемувањето на 
личниот доход за 2% по основ н^ минатиот труд 
се однесува само за жените-работници, па со оглед 
на тоа што нивниот работен век е покус од работ-
ниот век на мажите-работници, Судов смета дека 
зголемувањето на личниот доход по основот минат 
труд за жените е допуштено и е во согласност со 
начелото за распределба на трудот. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 229/80 
7 октомври 1981 година 

Скопје 
Претседател 

таа Уставниот суд на Македониј,а, 
Гога Николовски, ic. р. 

494. 
Врз основа на член 11 од Законот за саден 

материјал („Службен весник на СРМ" бр. 10/73), 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство Скопје, објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД, ШТО 
ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА 
КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО НА САДЕН 

МАТЕРИЈАЛ 

1. Шумарски факултет — Скопје. 

Бp. 0904-23811/2 
3 ноември 1981 година 

Скопје 
Републички секретар за 

земјоделство и шумарство, 
инж. Христо Христоманов, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

294. 
Врз основа на член 70, точка .3, од Статутот 

на Републичката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата и член 6 од Са-
моуправната спогодба за утврдување висината на 
средствата за финансирање на заедничките потре-
би преку републичките самоуправни интересни за-
едници во 1981 година, Извршниот одбор на Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата, на сед-
ницата одржана на 12 ноември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТА 
НА ПРИДОНЕС НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕС-

ТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
I 

Обврзниците за уплатување на придонес на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 

општествена заштита на децата, се ослободуваат од 
обврската за уплата на пресметковниот придонес 
од личните доходи на вработените за месец ноем-
ври и декември 1981 година. 

И 
Службата на општественото книговодство ќе се 

грижи за спроведување на оваа одлука. 

III 
За донесувањето на оваа одлука и нејзиното 

потврдување ќе се запознае Собранието на Репуб-
личката заедница. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ'4. 

Бр. 04-854 
12 ноември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

Дона Пљакова, c. р. 
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О г л а с е н д е л 

С У Д С К И О Г Л А С И 

' ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата4"на тужителот Јашари Изет, ул. '„1194" 
бр. 14, населба „Шуто Оризари", против Јашари 
Рада, со непозната адреса на живеење. Вредност на 
спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Јашари Рада во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот да се јави во 
судот, или да го извести во тој рок за адресата на 
живеење. Во спротивно ќе и се постави привремен 
старател, согласно член 84 од ЗПП. 

Од Окружниот суд Скопје II - Скопје, 27. X. 
1981 година. ' (91) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО , 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Трпко 
Петко Филиповски од село ' Милетино, против ту-
жениот Стојко Петков Петровски од Загреб, сега 
со непозната адреса во странство. , 

Се повикува тужениот Стојко Петков Петров-
ски од Загреб, со непозната адреса во странство, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ја 
соопшти својата точна адреса или да се јави во 
судот лично. ,По истекот на овој рок ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите права и интереси во овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. ll01/8'l. 
(92) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

- Пред овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на Кадри Јашаров од Штип, со стан 
на ул. „Раданска пат" бр. 59, против Васвије Ја -
шарова, родена Демирова' од Штип, а сега во Гер-
манија со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужената е во неизвесност се повику-
ва во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ" да се јави во овој 
суд или да одреди свој застапник. 

Во спротивно ќе и биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Општинскиот суд во 'Штип, !П. бр. 356/81. 
(93) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
Општинскиот суд во Прилеп го повикува Јос-

коски Крсте од село Ракле, стар 88 г., кој во месец 
декември 1974 година излегол од својот дом и од 
тогаш веќе не се вратил дома, во рок од 3 месеци 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ" да се јави во овој суд доколку е жив. 
Воедно судот ги повикува сите кои било што знаат 
за животот на именуваниот истото да го пријават 
на овој суд, или пак знаат нешто околу начинот 
на неговото исчезнување. 

По истекот на рокот од 3 месеци од објавува-
њето на огласот, судот ќе утврди дека именуваниот 
е умрен. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 49/81. 
(94) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Рашид Рашидов од, Шибеник, против тужената 
Махмудија Рашид ова од Кочани. 

Бидејќи тужената Махмудија Рашид ова се нао-
ѓа во странство со непозната адреса, се повикува 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 

„Службен весник на СРМ" да се јави во Општин-
скиот суд во Кочани или да ја ^соопшти својата 
точна адреса. Доколку тоа не го стори ќе и биде 
поставен привремен застапник за окончувањето на 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 213/81. 
(95) 

Загубени печати 

Загубениот штембил под назив: „Макпетрол" 
увоз-извоз И. Сол. О. Скопје ООЗТ „Малопродаж-
6а", Н. Сол. Бензиска пумпа бр. )87, Влае, Скопје, 
се огласува за неважен. , (6736) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Само-
управна интересна заедница на културата на Оп-
штина Тетово, се огласува за неважен. (6916) 

МАЛИ ОГЛАСИ . 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Список на увезени работи, заверен од Царинар-
ница — Битола на ден 25. II. )19i80 година, на име 
Симеон Здравевски, ул. „ѓорѓи Димитров" бр. 86, 
Прилеп. (662i8) 

Чековна карта бр. 73, број на жиро-сметка 
40100-32(1416-4000-66-00080-3, издадена од Инвест бан-
ка — Претставништво Скопје на име Фадил Браво, 
ул. „Струма" бр. 10/11/12, Скопје. (6629) 

Воена книшка на име Ристо Најдов, ул. „Клин-
ска" бр. 20, Кавадарци. (6633) 

Воена книшка на име Миленковски Мишко, 
с. Жван, Битола. 1(6639) 

Воена возачка дозвола на име Миленковски 
Мишко, с. Жван, Битола. (6639-а) 

Воена книшка на име Османи Кенан, ул. „Б. 
Миладинови" бр. 103, Тетово. (6641) 

Воена книшка на име Насер Шасивари, ул. 
„Прохор Пчински" бр. 75, Тетово. (6771) 

Пасош, издаден од СВР — Прилеп на име Нове 
Глигороски, с. Ерековци, Прилеп. ((6797) 

Лична карта, издадена од СВР — Прилеп на 
име Нове Глигороски, с. Ерековци, Прилеп. (б7'98) 

/Свидетелство за VIII одделение на име Додев-
ска" Јасминка, с. Табор, Крива Паланка. (6820) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
Индустриското училиште „Киро Спанџов — Ерко", 
Кавадарци на име Ајтов Миле, с. Д. Дисан, Него-
тино. \ (6867) 

Воена книшка на име Имери Беадин, ул. ,19 
Ноември" бр. 14, Тетово. (6868) 

Воена книшка на име Љубе Ставрески, с. Таш-
маруниште; Струга. (6876) 

Воена книшка, издадена од ВП 8376, Ријека 
,на име Цветановски Тихомир, ул. „Народна Рево-
луција" бр. 1106, Куманово. (6914) 

Воена книшка на име Османи Садики, с .М. 
Речица, Тетово. (6930) 

' Воена книшка на име Страхил Постоловски, ул. 
„Нико Нестор" бр. 211, Струга. (6967) 

Воена книшка на име Душан Петров, с. Ма-
рена, Кавадарци. - (6985) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петре 
Стојаноски, ул. „11 Октомври" бр. 105, Прилеп. 

(7026) 
Штедна книшка бр. 43292, издадена од Стопан-

ска банка — Куманово на име Сакипи Мисаи, с. 
Ваксинце, Куманово. ' (7037) 

Пасош бр. МА 148979 на име Назив Елезоски, 
с. Преглово, М. Брод. (1499) 

Свидетелство на,име Зејнепе Синани ул. „НО" 
бр. 40, Тетово. (1500) 
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Земјоделска здравствена легитимација на име 
Иџет Абдурамани, с. Требош, Тетово. (1501) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рецеп Јашари, с. Селце, Тетово. (1502) 

Раб опна книшка на име Стојка Митровска, с. 
Беловиште Тетово. ' (1503) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Надир Јашари, с. Селце, Тетово. (1504) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Неврије Јашари, с. Селце, Тетово. (1505) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ариф Јашари, с. Селце, Тетово. (1506) 

Свидетелство од VIII одделение на име Бла-
гоја Аневски, ул. „Гоце Делчев" бр. 20, 'Тетово. 

(1507) 
Земјоделска здравствена легитимација ка име 

Џемал Даѕутие, с. Порој, Тетово. (1508) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Физе Шерифи, с. Г. Палчиште, Тетово. (1509) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Шеките Шерифи, с. Г. Палчиште, Тетово, (1510) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Шабан Шерифи, с. Г. Палчиште, Тетово.' (1511) 
Земјоделска здравствена легитимација, на име 

Гулизаре Шерифи, с. Г. Палчиште, Тетово. (1512) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Адиље Етеми, с. Г. Палчиште, Тетово. ' (1513) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Фидан Етеми, с. Г. Палчиште, Тетово. (1514) 
Свидетелство од VIII одделение, издадено од 

ОУ „Братство единство" — Тетово на име Рамадан 
Османи, ул. „Мирче Ацев" бр. 10, Тетово. (1515) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Есма Шабани, с. Д. Палчиште, Тетово. (1516) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Собедин Мазлами, с. Боговиње, Тетово. (1517) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нафи Хасани, с. Желино, Тетово. (1519) 

Здравствена легитимација на име Перо Јова-
новски, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 31, Тетово. (1521) 

Здравствена легитимација на име Јасна Јова-
новска, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 31, Тетово. (1522) 

Свидетелство од VIII одделение на име Љофе-
ри Хасами, ic. Желино, Тетово. '(1523) 
4 Свидетелство од VIII одделение на име Адвије 
Куртиши, с. Стримница, Тетово. (1524) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Елези Севдије, с. Камењане, Тетово. (1525) 

Свидетелство од IV одделение на име Махио 
Камбери, с. Добридол, Гостивар. (1526) 

Свидетелство од IV одделение на име Беби 
Азини, с. Лавци, Тетово. (1527) 

Свидетелство од VIII одделение на име Муза-
фер Асани, с. Добридол, Гостивар. (1528) 

Индекс бр. 3405/0, издаден од Градежниот фа-
култет во Скопје на име Авзиљатив Џемаили, Те-
тово. ' (1529) 

Воена книшка издадена од В. П. 4219 — Ша-
бац на име Милорад Раевски, Скопје. (1530) 

Здравствена легитимација на име Билјана Ан-
гелеска, с. М. Коњари, Прилеп. (1531) 

,Здравствена легитимација на име Бејџат Ма-
мудосди, ул. „Авала" бр. 2-а, Прилеп. (1532) 

Ученичка книшка на име Цвета Цветаноска, 
ул. „11 Октомври" бр. 19а, Прилеп. (153.3) 

Свидетелство на име Снежана Кузмановска, ул. 
„М. Јосифовска" бр. 17, Прилеп. (1534) 

Свидетелство на име Никола Боговски, ул. .,М. 
Пијаде" бр. 33, Прилеп. / (1535) 

Ученичка книшка на име Божин Илиоски, с. 
Средорек, Прилеп. , (1536) 

Свидетелство на име Аница Димовска, с. Вла-
диловци, Т. Велес. (1537) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Салија Мифтаревиќ, с. Теново, Тетово. (1538) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Михамет Љезами, с. Челопек, Тетово. (1539) 

Земјоделска здравствена легитимациј,а на имк 
Мерхибе Љезами, с. Челопек, Тетово. (1540) 

'Земјоделска здравствена легитимација (на име 
Даим Рецепи, с. Чифлик, Тетово. (1541) 

Здравствена легитимација на име Петар Пе-
трушевски, ул. „Пролетерска" бр. 13, Тетово. (1542) 

(Свидетелство од V одделение на име Месут 
Камбери, с. Копачин Дол, Тетово. (1543) 

Свидетелство од VIII одделение на име Имер 
Азири, с. Требош, Тетово. (1544) 

Земјоделска здравствена легитимација' на име 
Сема,те Зибери, С. Желино, Тетово. (1345) 

Здравствена легитимација tia. име Зијадин Сел-
мани, с. Камењане, Тетово. (1546) 

Свидетелство од VIII одделение на име Весна 
Манческа, с. Вруток, Гостивар. (1547) 

. Возачка дозвола, издадена од ОВР — Гостивар 
на име Трифе 'Спасеноски, с. Беловиште, Гостивар. 

(1548) 
Работна книшка на име Глигор Јанковски, с. 

Митрашинци, - Берово. , (1549) 
Свидетелство од VIII одделение на име Олгица 

Кацарска, с. Град Делчево. (1550) 
Свидетелство од I клас на име Раде Доншов, 

с. Спачево, Кочани. (1551) 
Свидетелство од VIII одделение на име Марија 

Манчева, с. Горни Подлог, Кочани. (1552) 
Ученичка книшка" и свидетелство од VIII од-

деление на име Весела Темелкоска, ул. „Сава Ко-
вачевиќ" бр. 6, Прилеп. (1553) 

Свидетелство од IV одделение на име Божана 
Лозаноска, с. Дебреште, Гостивар. (1554) 

Свидетелство од IV одделение на име Марјана 
Базоска, с. Загорани, Прилеп. (1555) 

Свидетелство од VIII одделение на име Верка 
Шиклеска, с. Топол чани, Прилеп. (1556) 

Уверение за електрозаварувач на име Методи-
ја Мицески, Прилеп. v (1557) 

Свидетелство од IV одделение на име Милка 
Бришкоска с. Веселчани, Прилеп. (1558) 

Свидетелство од IV одделение на име Божана 
Лажоска, с. Палчиште, Прилеп. (1559) 

Свидетелство од VIII одделение на име Миле 
Јовчески, с. Бешиште, Прилеп. (1560) 

Работна книшка на име Цвета Стојаноска, ул. 
„С. Темелкоски" бр. 32, Прилеп. (1561) 

Индекс бр. П 261/78, издаден од Економскиот 
факултет во Прилеп на име Бранко Соколовиќ, ул. 
„Коста Темелковиќ" бр. 517/59, Прилеп. (1562) 

Работна книшка на име Стеван' Стојаноски, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 172, Прилеп. (1563) 

, Штедна книшка бр. 11493, издадена од Стопан-
ската банка во Прилеп на име Цена Николоска, 
ул. „Блага Русата" бр. 9, Прилеп. (1564) 

Здравствена легитимација, на име Никола Јо-
ваноски, с. Бедиње, Куманово. (1565) 

Здравствена легитимација на име Даниела Ни-
колова, с. Ранковце, Кр. Паланка. (1566) 

Здравствена легитимација на име Драган Ни-
колов, с. Ранковци, Куманово. (1567) 

Здравствена легитимација на име Јонуз Зул-
фии, ул. „Романовска" бр., 20. Куманово. (i568) 

Здравствена легитимација на име Кристина 
Столиќ, ул. „Тане Георги е ежи", бр. 10, Куманово. 

(1569) 
Здравствена легитимација на име Душанка 

Керими, с. Черкези, Куманово. - (1570) 
Пасош на име Славица Антовска, Куманово. 

(1571) 
Свидетелство од VIII одделение на име Стојко 

Ивановски, с. Шоп. Рудари,' Кратово. (1572) 
Здравствена легитимација на име Тихомир 

Кузманов, с. Горни Стубол, Кратово. - (1573) 
Свидетелства од IV одделение на име Станка 

Миткова, с. Диманци, Кратово. (1574) . 
Свидетелство од IV одделение на име Цвета 

Ангеловска, с. Ново Село, Титов Велес. (1575) 
Свидетелство од VI одделение на име Маке-

донка Димовска, с. Бањица, Т. В,елес. (1576) 
Свидетелство од IV одделение на име Јагода 

Јаневска, с. Дреново, Титов' Велес. (1577) 
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Свидетелство од IV одделение на име Бошко 
Трајковски, ул. Марксова" бр. 6/1, Титов Велес. 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Трајче Манчевски, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 
17, Титов Велес. (1579) 

Свидетелство од VIII одделение на име Софка 
Несторова, с. Давидово. (1580) 

Свидетелство од V одделение на име Миланче 
Миланов, с. Д. Врановци, Титов Велес. (1582) 

Свидетелство од VIII одделение на име Драган 
Милошевски, с. Владиловци, Титов Велес. (1582) 

Здравствена легитимација на име Фазли Аме-
ти, с. Доброште, Тетово. (1583) 

Здравствена легитимација на име Османи Аме-
ти, с. Доброште, Тетово. (1584) 

Здравствена легитимација на име Селви Аме-
ти, с. Доброште, Тетово. (1585) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нико Јовановски, с. Жилче, Тетово. (1586) 

Свидетелство од VIII одделение на име Мен-
дур Даути, с. Јажинце, Тетово. (1587) 

Здравствена легитимација на име Дарко Крс-
тески, с. Брвеница Тетово. (1588) 

Лична карта на име Тодор Јанчевски, с. Рата-
је, Тетово. (1589) 

Свидетелство од IV одделение на име Борка 
Трпеска, с. Шемшово, Тетово. (1590) 

Земјоделска здравствена легитимациј а на име 
Неџадије Мазлами, с. Боговиње, Тетово. (1591) 

Свидетелство од IV одделение на име Рецепи 
Мурте,ши, с. Копачин Дол, Тетово. (1592) 

Лична карта на име Џабир Идризи, с. Пирок, 
Тетово. (1593) 

Свидетелство од II година, издадено од Гимна-
зијата „Кирил Пејчиновиќ" - Тетово, на име 
Шкодран Камбери, с. Гајре, Тетово. (1594) 

Свидетелство на име Виолета Симеонова, кеј 
„Револуција" бр. 5, Кочани. (1595) 

Работна книшка на име Адем Деари, населба 
„Циглана", Гостивар. " (2111) 

/Свидетелство на име Изафета Љимани, с. кра-
дец, Гостивар. (21.12) 

Обидетелство на (име Рушудије Хадаиљи, с. Пи-
рок, Тетово. (2113) 

Свидетелство на име Саиде Јовановски, с. Ло-
зово, Пробиштип. (2114) 

Б о ж а книшка ,на име Милутин Рушит, Скопје. 
(2115) 

Диплома за завршен курс за помошник на ме-
дицинска сестра порез 1946/47 година на име К а -
тица Димитри веска, Скопје. "(2116) 

Работна книшка, издадена од Заедницата за 
вработување — Скопје на име Славе Тренески, 
Скопје. ' . (2117) 

(Свидетелство од IV одделение на име Хуско 
Ај радиновски, (Прилеп. (2118) 

Здравствена легитимација на име Фуат "Идри-
зи, ул. „ЈНА" бр. 23, Тетово. (21,19) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Фуат Идризи, ул. „ЈНА" бр. 23, Тетово. (2120 

Возачка дозвола „В" категорија, издадена од 
ОВР — Тетово, на име Фекри ја Балажи, с. Те-
ново, Тетово. (2121) 

Лична карта на име Ш,абани Џемаили, с -Бо-
говиње, Тетово. (21212) 

Здравствена легитимација на име Стојан Бо-
жиновски, с. Одри, Тетово. (2123) 

Здравствена легализација на име Салид Ха ј -
рие, с. Слатино, Тетово. (21,24) 

Здр,авствена легитимација на име Намк-а Исе-
ни, с. Камењане, Тетово. (2125) 

Здравсгоена легитимација (на име Жилбие Џе-
ладини, с -Желино, Тетово. (2126) 

Ученичка книшка од V одделение на име 
Бранко Герасимовски, с. Доброште, Тетово. (2127) 

Лична карта, издадена од ОВР — Тетово на 
име Ислам Хусеини, с. Џепчиште, Тетово. (2,128) 

Здравствена легитимација на име Шефик Бе-
џет,и, с. М. Речица, Тетово. (2129) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хава Рустеми, е. Камењане, Тетово. (2180) 

Лична карта на име Ајше Рушити, с. Пирок, 
Тетово. (2131) 

Свидетелство од VI одделение на име Рамиза 
О,смани, с. Пирок, Тетово. (2132) 

Свидетелство од VIII (Одделение на име Ш,аба-
ни Нахи, е. Теново, Тетово. (2133) 

Свидетелство од VIII одделение на име Ху-
луси Решити, ic. Врапчиште, Тетово (2134) 

Воена книшка на име Љупчо Костовски, с. 
Горно Лисиче, Скопје. (2135) 

Свидетелства за II и III година, издадени од 
АСУЦ — Скопје, на име Љупчо Секуловски, Скоп-
је. (213.6) 

Воена ,книшка на име Блажо Спасов, Скопје. 
Здравствена легитимација на (име Душко Сто-

јановски, с. Брзак, Куманово. (2138) 
'Здравствена легитимација на име Еврови ја 

Петровиќ, с. Матејче, Куманово. (2139) 
Здравствена легитимација На име Бурадин 

Спиридоноски, ул. „Ст. Симонов", бр. 3:3, Кума-
ново. (2140) 

Свидетелство на 'име Рамадан Рамадани, с. 
Оризари, Куманово. (2141) 

Здравствена легитимација на име Стојка Мак-
симова, с. Трновец, Куманово. (2142) 

Здравствена легитимација на име Живкица Па-
невска, ул. „Народна револуција" бр. 20, Кума-
ново. (2143) 

Здравствена легитимација на име Моме Ден-
ковски, Куманово. (2144) 

Свидетелство на име Методија Јовески, е. 
Црешнево, М. Брод. (2,145) 

Свидетелство и диплома за завршено 'средно 
земјоделско училиште на име Томе Сребренко 
Ацевски, ул. „Јосиф Јосиф о оган", Ресен. (2146) 

Свидетелство на име Насер Муслиу, е. Фори-
но, Гостивар. (2147) 

Работна книшка на име Абдулвехаб Емини, 
ул. ,де Ноември" бр. 416, Гостивар. (2148) 

' Работна книшка на име Нејази Салиу, ул. „Ст. 
Симоноски" бр. 35, Гостивар. (2149) 

Свидетелство на име Љубинка Максимова, с. 
Градовци, Кочани. (2150) 

Свидетелство на име ЗумЈбуле Сандова, ул. 
„Гроздан Трифунов", бр. 3, Кочани. (2151) 

Здравствена легитимација на име Катерина 
Арсова, ул. „В. Циривири" бр. 7, Виница. (2152) 

Здравствена легитимација на име Гаврил Ве-
селинов, с. Крушево, Виница. (12153) 

Здравствена л,егитимација на име Љубица 
Шлепановиќ, ул. ,,Илинденска" бр. 68, Виница. 

(21154) 
Воена книшка на име Душ-ан Георгиевски, 

Скопје. (2155) 
Работна (книшка на име Живојин ѓорѓиев, 

Скопје. (215(6) 
Воена книшка на име Георги Хаџимицец, Скоп-

је. / (2157) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ваиде Јусуфи, е. Ново Село, I, Тетово. (2061) 
Здравствена легитимација на име Екрем Ша-

бани, с. Боговиње, Тетово. (2063) 
Свидетелство од IV одделение на име Бог-

Работна ,книшка на (име Хамза Шаќири, с. 
Стримница, Тетово. (2064) 

Свидетелство на име Басри Селими, с. Балин-
дол, Гостивар. (2065) 

Свидетелство на име Вукица Илиевска, с. Д. 
Јеловце, Гостивар. (2066) 

Свидетелство на име Јонуз Шефки, с. Врап-
чиште, Гостивар. (2067) 

Штедна книшка бр. 279052/70 од (Стопанска бан-
ка — Скопје на име Снежанка Ивановска, 'Скопје. 

Свидетелство за завршен испит на име Олаве 
Димовски, Скопје. (2069) 

В-оена книшка, издадена bio Љубљана на име 
Круме Арсовски, Скопје. (2070) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од АСУЦ — Скопје на име Стеван Тра-
јановски, Скопје. (2071) 
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Свидетелств,о на име Зора Атанасоски, с. Ка-
- жани, Прилеп. (2072) 

'Свидетелство на име Бранко Атанасоски, с. 
Кажани, П,рилеп. (2073) 

Свидетелство на име Светлана Атанасо ек а, с. 
Кажани, Прилеп. (2074) 

Свидетелство ,на име Рампо Атанасоски, с. Ка-
жани, Прилеп. (2075) 

Свидетелство на име Милан Николоски, с. 
Дреновци, Прилеп. . (2076) 

Свидетелство на име Мара Скониевлева, ул. 
„Ленин" бб. Прилеп. (207(8) 

'Свидетелство на име (Илија Биков, с. Тремник, 
Т. Велес. (2079) 

'Свидетелство на име Марика Стојановска, ул. 
„М. Темпо" бр. 69, Титов Велес. (2080) 

Здравствена легитимациј,а на име Деса Димов-
ска, с. Извор, Титов Велес. (2081) 

Свидетелство на име Димитар Севдински, с. 
Будинарци, Берово. (2082) 

Свидетелство на име Киро Ристов, Кочани. 
Свидетелство за положен завршен испит, из-

дадено од ГУЦ „Здравко Цветковски" — Скопје на 
име Миливој Славески, Кичево. (2084) 

Воена книшка, издадена од Крушевац на име 
Веселин Рецеп, с. Липково, Куманово. (2085) 

,Индекс бр. 1342, издаден од Архитектонскиот 
факултет во 'Скопје на име Лена Костадинова, Ви-
ница. (2086) 

Свидетелство на име Гоце Поповски, ул. ,,,Пар-
тизанска" бр. 5, Демир Хисар. '(2087) 

Свидетелство на име Горѓи Наумоски, Прилеп. 
Работна книшка на име Вл,адо Јовчеокзи,- ул. 

„Октомвриска" бр. 70, Прилеп. '(2090) 
Диплома на име Владо Јовчевски, ул. „Октом-

вриска" бр. 70, Прилеп. (2091) 
Диплома на 'име Методија Велјанческм, ул. „П. 

Талески" бр. 30, Прилеп. (2092) 
Свидетелство на име Киро (Маркоски, ул. „Бе-

о г р а д с к а б р . 50, Прилеп. (2093) 
'Свидетелство од III година на име Ласта То-

мовски, ул. „Ѓорче Петров" бр. 75, Куманово. (2094) 
'Свидетелство од IV одделение на име Драгица 

Пешковска, Куманово. /(2095) 
Здравствена легитимација на име Рауф Абду-

ли, ул. „И Октомври" бр. 52, 'Куманово. (2096) 
Здравствена легитимација на име Хазби Де-

мировски, ул. „Средорек" бр. 108, Куманово. (2097) 
Здравствена легитимација на име 'Саво Јанач-

ков, е. Шлегово, Кратово. (209i8) 
Свидетелство за VIII одделение на име Душко 

Мановски, с. Виничани, Т. Велес. (2099) 
Диплома за завршен испит — керамички смер 

на име Орде Тодев, ул. „Питу Гули" бр. 41, Титов 
Велес. ' (2100) 

Свидетелство на име Ружа Јакимовска, с. Из-
вор, Т. Велес. (2101) 

Свидетелство на име Мустафа Феризета, с. Се-
нокос, Тетово. (2102) 

Свидетелство на име Севдије Алимани, с. Бо-
говиње, Тетово. (.2103) 

(Свидетелство на име Басрије Исмаили, с. Бо-
говиње, Тетово. (2104) 

(Свидетелств,о на име Хакије 'Рам,адани, с. Бо-
говиње, Тетово. (2105) 

Здравствена легитимација на име Алириза Хај-
рулаи, с. Ново Село I, Тетово. (2106) 

Здравств-ена легитимација на име Иџет Фуа-
мети, с. Церово, Тетово. (2107) 

Свидетелство на име Рецеп Мустафи, с. Пршов-
це, Тетово. (2108) 

Здравствени легитимации на име Зимбије, Са-
фет, Феарим и Азиз, сите Азизи, с. Боговиње, Те-
тово. (21110) 

Свидетелство за III плодила, издадено од Гим-
назијата во Прилеп на име Трајкоски Зоран, ул. 
,,В.' Талески" бр. 137, Прилеп. (3333) 

Здр-авствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово на име Ристовски Страшко, с. Љубодраг, 
Куманово. (3334) 

Ученичка 'книш,ка, издадена од ОУ „Перо Ни-
ков" — Куманово, на име Арсовска Весна, ул. „Бо-
жидар Мицковиќ" бр. 19, Куманово. (3335) 

Здравствена ,легитимација на име Алија ^аџе-
дин, ул. „Анѓа Ранковиќ" бр. !8, /Куманово. (3336) 

Работна книшк,а, издадена од Кум,аново на име 
Мамути Имер, с. Липково, Куманово. (3337) 

Свидетелство за VII одделение на име Миле-
нова Благуна, ул. „Бреза" бр. 51, Кратово. i(3338) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име 
Шех ани Јаку,п, Гостив ар. (3339) 

(Св,идетелство за I клас, издадено од Гимнази-
ја „Панче Поповски", Гостивар, на име Зенуни 
Ибраими, с. Чегране,' Гостивар. (3340) 

Свидетелства за I, II и III година, издадени 
од ,Гимназиј.ата „,Панче Попо,вски", Гостивар на име 
Абдулваит Исмаили, Гостивар. (3341) 

Свидетелство за I и II (година (гимназија на 
име^ И.дризи ,Рамадан, е. Форино, Гостивар. (3342) 

Свидетелство на име Јосифовски Звонко, ул. 
„Седак К атов аки" бр. 4, Гост,ивар. (3343) 

Свидетелство за III година, издадено од Гим-
назиј,ата „Панче Поповски" — Гостивар на име 
Шеху Дервиш, с. Дебреше, Гостив,ар. (3344) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
Гимназијата „П. Поповски" Гостивар на име Мусли 
Адем,и, с ,Чегране, Гостивар. '(3345) 

Свидетелство за I 'година, издадено од Гимна-
зиј,ата „П. Поповски" — Гостивар на име Ухем,аил 
Малику, с. Вруток, Гостивар. (3346) 

Св,идетелство за I 'година, издадено од гимна-
зијата на име Дилавер Касами, Гостивар. '(3347) 

Свидетелство за I година, (издадено од Гимна-
зијата „П Попевски" — Гостивар на име Емин Ба-
њица, ул. „Цветко Крстевски" бр. 3, Гостивар. '(3348) 

(Свидетелство за I година машински смер, из-
дадено од ECHO „Злате Малаковски" — Гостивар, 
на име Аврамовски Драгиша, с. Вруток, Гостивар. 

(3349) 
Здравствена легитлмациј на име Олга Донче-

ва, с. Драгобраште, Виница. (3350) 
Свидетелство за II година, издадено од ЕМУЦ 

„Никола Тесла" — Скопје на име Владимир Поли-
тов, Скопје. (3351) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" — Куманово на (име Лидија 
Бој ковска, Куманово. (3352) 

(Свидетелство на име Ѓурѓа Велиноска, ул. „,М. 
Пијаде" бр. 1-3, Прилеп. (3353) 

(Свидетелство на име Орде Николоски, ул. „Ц. 
Коњарец" бр. (327, Прилеп. (3354) 

Свидетелство на име Жана Пејоска, ул. „М. 
Циркоски" бр. 10, Прилеп. (3355) 

Здравствена легитимација на име Решат Му-
рати, ул. „,М. Стојко,виќ" бр. 33, Куманово. (3356) 

Здравствена легитимација на име Џ,афер Ари-
фи, (С. Руѓинце, Куманово. (3,356) 

Здравствена легитимација на име Неримане 
Мифтари, ул. „,П. Спасовск,а" бр. 7, Куманово. (3358) 

(Здравствена легитимација на име Петар Ар-
совски, ул. „В. Шабани" бр. 32, Куманово. (3359) ' 

З,дравствена лег,итимација на име Саве Антев-
ски, ,с. Клечевце, Куманово. (3360) 

(Здравствена легитимација на име (Славица Ја -
киќ, ул. „ШантиЅќева" бр. 24, Б р а т е . (3361) 

(Здравствена (легитимација на име Џафер Ари-
фи, с. Руѓинце, Куманово. (3362) 

Здравствена легитимација на име Фазлие Исе-
ни, ул. „Н. Вапцаров" бр. 11, Куманово. (3363) 

Свидетелство, издадено од УЦСО „Коле Недел-
ковски" на име Јовчевски Роберт, ул. ч „Киро Про-
кицов" бр. ,21, Тито,в Велес. (3366) 

Свидетелство на име Мирјана Арсова, Титов 
Велес, (3367) 

(Свидетелство на име Све,тлана Ристовска, Ти-
тов Велес. (3368) 

(Свидетел,ство на име Александар Попов, ул. 
„Б. Абрашев" бр. 7, Титов ,Велес. (3369) 

б и д е т е л ство на име Дене Јакимовски, Титов 
Велес. (3370) 
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Свидетелство на име Живко К оро скопски, Т,итов 
Велес. (3371) 

Свидетелство -на име Радка Апостолова, ул. 
„Д. Мирлев" бр. 23, Титов Велес.. (3372) 

Свиде,телство на име Влатко Малинов, ул. „В. 
Цир,ивири" бр. 198, Титов Велес. v (3373) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Радојко Аврамовски, с. Брвеница. Тетово. (3374) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рабије Идризи, с Камењане, Тетово. (3375) 

Земјоделска 'здравствена легитимација е а име 
Абдиј е Ислија, с. Камењане, Тетово. '(3376) 

Дозвола за оружј-е на име Азија Кучи, ул. 
„Вардарска" бр. 45, Тетово. (3377) 

Свидетелство на име Нади Исмаили, с. Џеп-
чиште, Тетово. (3378) 

Лична карта на име Саније Јакупи, ул. „Б. 
Тоска" бр. 134, Тетово. (3:379) 

Здравствена легитимација на име Самија Ја-
купи, ул. ,,В Тоска" бр. il34, Тетово. (3380) 

Свидетелство на име Изаири Бастри, с. Шип-
ковица, Тетово. (3381) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ОУ „Лирија" с. Жеровја.не, на име Абдии 
Рамадан, ,с. Жеровјане. (3382) 

Свидетелство на име Ариф Адеми, с. Џепч,иш-
те, Тетово. . (3383) 

(Свидетелство на име Нестир е Фетаи, е. Пирок, 
Тетово. (3384) 

Свидетелство на име Елјеса Халили, с. Врап-
чиште, Гостивар. (3385) 

Здравствена легитимација на име Ристе Хрис-
тов, Виница. ' ' (3386) -

Воена книшка, издадена од Суботица на име 
Орде Стојановски, Скопје. (3387) 

Воена книшка, издадена од Шкофија Лока на 
име Шефкет Реџалари, Скопје. (3388) 

Воена книшка, (издадена во Скопје на име Зо-
ран Весовжи, Скопје. 1 (3389) 

(Свидетел,ства за I клас, издадено о,д Гимнази-
јата „Никола /Карев" — Скопје на име Вангел Ла-
коски, 'Скопје. (3390) 

Свидетелство на име Карипеска Елизабета, ул. 
„В. Стојаноски" (бр. 311, Прилеп. (3893) 

Свидетелство за I клас на име Миро Петков-
ски, е. Жилче, Прилеп. (3894) 

(Свидетелство на (име Марина Темелковски, ул. 
„Б. Крстевски" (бр. 20, Прилеп. ^ (3895) 

'Свидетелство за I година на име Здравко Ра-
бински, с. Тополчани, Прилеп. (3896) 

(Свидетелство на име Мира Стефановска, с. 
Ропотово, Прилеп. (3897) 

Свидетелство на име Јошеска Снежана, При-
леп. (3898) 

Свидете,лство на име Мара Стојаноска, ул. 
„Мечкин Камен", Прилеп. (3899) 

(Свидетелства за I и II година на име Олгица 
Дрлеска, Прилеп. 4 (3900) 

'Свидетелство на име Сашо Клисароски, ул. 
„М. Јосифов1ски" бр. 7, Прилеп. (3901) 

(Свидетелство за III клас трговско училиште 
на име Драгица Бонеска, ул. „Б. Талески" бр. 210, 
,Прилеп. (3902) 

Свидетелство на ,име Јорданка Тотеска, с. Се-
нокос, Прилеп. (3903) 

Свидетелство на ,име Николина Стрезоска, с. 
Костинци, Прилеп. (3904) 

(Здравствена легитимација на име Рамадани 
Кадрија, ул. „Б. Кидрич" бр. 33, Куманово. (3905) ' 

Здравствена легит,имација на име Муамет Ка-
дрија, ул. ,,В. Кидрич" бр, 33, Куманово. (3906) 

Здравствена легитимација на име Арсиќ Дра-
гољуб, с. Табановце, Куманово. (3908) 

Здравствена ,легитимација на име Тодоровски 
Јован, ул. „Перо Чичо" бр. 46, Куманово. (3909) 

Свидетелство, издадено од Гимназијата на име 
Богатиновски Зоран, Куманово. , (3910) 

Здравствена легитимација на име Станко Ше-
,ќеровИќ, у,л. „В. Радичевиќ" (бр. 5, Куманово. (3911) 

(Свидетелство за II клас на име Јорданка Ор-
чевжа, с. Орашец, Куманово. (3912) 

Здравствена^ легит,имација на име Алили Нур-
тан, ул. „К. Антевски" бр. 30, Куманово. (3913) 

Здравстве,на легитимација на име Фередин Ша-
бан Емини, с. Ваксинце, Куманов,о. (3914) 

Здравствена легитим.ација на име 'Станковиќ 
Томислав, ул. „Г. Делчев" (бр. 21, Кумано,во. (3915) 

Здравствена легитимација на име Адолин Си-
надин/ Куманово. (3916) 

Здравствена ,легитимација на име Илиевска 
Љиља, ул. „Перо Чичо" бр. бб, Куманово. (3017) 

Здравствена легитимација на име Османи Вас-
в и е , ул. „Анѓа Ранковиќ" бр. 19, Куманов,о. (3918) 

Здравствена легитимација на име Османи Са-
ми, у,л. „А. Ранковиќ бр. 10, Куманово. (3919) 

Здравствена легитимација на име Рамадани 
Шејназе, е. Ваксинце, 'Куманово. (3920) 

Здравствена легитимација на име Зоран Мар-
ринковски, ул ,,-С. Ковачевиќ" бр. 20, Куманово. 

'Здравствена легитимација на име Христина 
Трајчевска,' ул. „ l l Ноември" бр. '82, Куманово. 

Свидетелство за I година (гимназија на им,е Су-
лејмани Шемаил, е. Руѓинце, Кум,аново. (3923) 

Здравствена легитимација бр. 135236, издадена 
од Гостивар на име Вељановски Душко Предраг, 
ул. ,,Тоце Делчев" бр. 4/8, Гостивар. (3099) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
Гимназијата „Панче Попоски" — Гостивар 1на име 
Лимани Џеври, с. Балиндол, Гостивар. (3100) 

Свидетелство за VIII (од,деление на име Илија 
Мат енич арени, с. Ратево, Берово. - (3,101) 

Свидетелство на име Мимичкоска Виолета, ул. 
„Октомвриска" б,р. 53, Прилеп. (3103) 

Работна (книшка на име Петрески Тозе, с. Ста-
ро Латово, Прилеп. (3104) 

Здравствена легитимација на име Бошковски 
Момчил,о, ул. „Биљановска" бр. 2/8, Куманово. 

/Свидетелство за I година, издадено од Кума-
ново на име Нем гиловски Ариф, ул. ,11! Ноември" 
бр. 72, Кум,аново. , ' (3106) 

Здравствена легитимација бр. 100656 на име 
Мустафовска Рабиј,а ул. „Магдалена Антева" бр.-
18, Куманово. (3107) 

'Свидетелство за II година, издадено од Тех-
ничко 'уч,илиште — Куманов,о на име Нем андов-
ска Арифа, ул. „11 Ноември" бр. 72, Куманово. 

Здравствена легитимација на име Тасиќ Ми-
рослав, ул. „Вардарска" (бр. 18, Куманово. (3109) 

'Свидетелство за I година, издадено од Учи-
лиштето з а занима-ње, Куманово на име Ѓоргиев-
ска Радмила, н. Карпош бр. 5, Куманово. (3,110) 

З,дравствена легитимација на име Овдиљи Се-
љим, с. Лојане, Куманово. 1 (3111) 

Здравствена легитимација на име Стоилков 
Јордан, ул. ,,Гоце' Делчев" бр. 32, Кратово. (3112) 

(Здравствена легитимација на име Насевски 
Милче, е. Секулица, Кратово. (3113) 

Свидетелства за I, II и III тод ин,а, издадени од 
Металното училиште со пр,актична настава, Киче-

' во на име Бегоски Рецеп, е. Пласница, Македон-
ски Брод. ( (3.114) 

Свидетелство за завршено V одделение, изда-
дено од Школата „Тодор Јаневски" на име Стошиќ 
Светлана, нас. Чашка. (3115) 

(Работна книшка на име Љупче босаров, ул. 
„Љубљанска", Титов Велес. (3116) 

Личеа карта бр. 69077, издадена од Тетово на 
име Сеадет Бајрами, - (ул. „Вардарска", Тетово. 

Здравствена легитимација на име Мустафа 
Џевдет, с. Теарце, Тетово. (3118) 

Работна книшка на име Мемет Емини, ул. ^,М. 
Ацев" бр. ,26, Тетово. (3119) 

Диплома за завршено СУВР бр. 378, издадена 
од 'Скопје на име Усеини Бизат, ул. „ЈНА" кула 
1/12, Тетово. (3120) 
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Здравствена легитимација на име Саџити Му-
фит, с. Урвич, Тетово. (3121) 

'Свидетелство за VI одделение на име Селими 
Рекснон, с, Желино, Тетово. ' (3122) 

Свидетелство на име Алифекри Исмаили, с. 
Добри дол, Гостивар. (3123) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Вла-
димир Кајевски, ic. Бањани, (Скопје. (3124) 

Свидетелство од III година, издадено од АСУЦ 
„Боро Петрушевски" — Скопје на име Раде Ка-
цевски, /с. Плешанци, Пробиштип. (3125) 

Здравствена легитимациј,а на име Марика -Си-, 
меонова, .с. Блатец, Виница. (3127) 

Здравствена легитимација на име Стоименов а 
Снежана, е. Калиманци, Виница. ' (3128) 

(Книшка на име Стојчески Крсте, с. Истибања, 
Виница. (3129) 

Ученичка книшка 'за IV одделение на име 
Мехмеди Сабит, Гостивар. (3131) 

Свидетелство за IV одделение на име Муслиу 
Медија, Гостивар. (3132) 

'Свидетелство за III година, издадено од Гим-
назијата „Панче Попоски" Гостивар на име Хе-
маили Екрем, с. Бањица, Гостивар. (3133) 

(Свидетелство за III година, издадено од Гим-
назијата „Панче Попоски" — Гостивар на име Ра-
мадан Екрем, о. Бањица, Гостивар. (3134) 

Свидетелство за III -година, издадено од Гим-
назијата „Панче Попоски""— Гостивар на име На-
ф и Сулејмани, ул. „Драге Тодоровски" бр. 4, Гос-
тивар. (3136) 

Свидетелства за III и IV година и диплома од 
гимназија -на име Насер Нузари, ул. „Д. Тодоров-
ски" бр. 32, Гостивар. " (3,136) 

Здравствена легитимација на име Волкановска 
Блаже Соња, Тетово. (3137) 

Свидетелство на ,име Аливахи Абдији, с. Пи-
рок, Тетово. (3138) 

(Свидетелство за IV одделение на име Адел Бе-
џити, с. Копанци, Тетово. (3189)' 

Лична (карта, издадена од СВР — Тетово, на 
име Шехат Шаини, с. Лисец, Тетово. (3140) 

(Свидетелство на име Џемаил Идризи, ул'. 
^Страшо Пинџујр" бр. 2;7, Тетово. (3141) 

-Здравствена легитимација на име Ќани Абду-
ли, с. Бог,овиње, Тетово. (3il42) 

Здравствена легитимација на име Стаменовски 
Светислав, с. Трновац, Кратово. (3144) 

Здравствена легитимација на име Наневска 
Трендафила, с. Шлегово, Кратово. (3145) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сла-
вица Тодоровска, с. Трновац, Кратово. (3:146) 

Здравствена легитимација на име Фарија Ра-
м адамовска, ул. „Коле Неделковски" бр. 4, Ку-
маново. ' (3147) 

'Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од гимназија — Кратово на име Јосифов-
ски Стевчо, ул. „Трајче Арсов" бр, 8, Кратово. 

(3148) 
Здравствена легитимаци.ја, издадена од ЗСО — 

Куманово на име Шаќировски Фаик, ул. „Перо 
Шварц" бр. 7, Куманово. (3149) 

Здравствена легитимација на име Ав1рамов1Ски 
Милорад, ул. „Ангел Дуцо" бр. ,17, Куманово. (3150) 

Диплома за гимназија, издадена од Кратово од 
1965 година на име Иванов.ска (Стојанка, ул. „Дра-
гојло ДиндИќ" бр. '6, Куманово. (3/151) 

Здравствена легитимација на име Османи Са-
мет, с. Лојане, Куманово. (3152) 

(Здравствена легитимација на име Осма.ни Сел-
вие , с. Лојане, Куманово. (3153) 

Здравствена легитимација на име Божиновска 
Станце, ул. ,,Тоде Думба" бр. 64, Куманово. (3154) 

Здравствена легитимација на име Мелита Ка-
оапинова, ул. „Перо Ничо" бр бб, Куманово. (3165) 

Здравствена лег,итимација на име Б,ојковски 
Мирослав, с. Мл. Нагоричане Куманово. (3156) 

Здравствена легитимација на име Имери Са-
ние, ул. „Јане Сандански" бр. 58, Куманово. (3157) 

Свидетелство на 'име Крстески Стеван, ул. 
„Тризла" бр. 55, Прилеп. (3158) 

(Сообраќајна дозвола бр. 93-05 за трактор на 
име Каранфилоски (Момчило, с. ^Галичани, При-
леп. ' (31)59) 

Сообраќајна дозвола бр. 12-22, приколица на 
име Каранфилоски Момчило, с. Галичани, При-
леп, ! (3160) 

Сообраќајна дозвола ПП 96-57, комбе на име 
Каранфиловски (Момчило, , с. Галичани, Прилеп. 

(31611) 
Возачка дозвола -на име . Каранфилоски Мом-

чило, с. Галичани, Прилеп. 1 (3162) 
' Лична карта на име Трајкоски 'Петронија, е. 

Ропотово, Прилеп. (3163) 
Диплома на име Костадиновска Манка, ул. „Јо-

ле Андоноски" бр. 7, Прилеп , (3164) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име 

Љупчо Тодоровски, ул. „Антон Попов" бр. 30, 'Скоп-
је. (3165) 

Здравствени, легитимации, издадени во Скопје 
на (име Бранко (Попоски, Зорица Попоска и По-
поски 'Златко, с. Вражали, Скопје. (3166) 

(Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето за возрасни „Макаренко", Скопје на 
име Даринка Лав левиќ, Скопје. (3167) 

З,дравствена легитимација е а име (Петрушевски 
Ласте, с. Мл. Нагоричане Куманово. (3168) 

Ученичка книшка за I, II, Ш и IV клас, изда-
дени од Техничко училиште на име Спасовски Ца-
не, ул. „Прох,ор Плински" бр. 12, Куманово. (3169) 

З,дравствена легитимација на име Божиновски 
Слободан, ул. ,,Тоде Думба" бр. 64, (Куманово. (3,170) 

Здравствена легитимација на име Орановски 
Игбал, с. Средорек, Куманово. (3171) 

Здравствана легитимација на име Милошевска 
Благојка, ул. „,29 Ноември" бр. 6, ,Куманово. (3,172) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното - училиште „Лирија" на име Абдији Ра-
мадан, с. Жеровјане. „ (3173) 

Здравствана легитимација на име Асани ,Ма-
нје, ,с. Пирок, Тетово. , ' (3175) 

Работна книшка iria име Алили Ќазим, с. Не-
раште, Тетово. ' (3176) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3932 
на име Зибери Фатиме, е. Камењане, Тетово. (3177) 

'Свидетелства за I, И, III и IV одделение, на 
име Шеади Махије, с. Топлица, Гостивар. (3178) 

Свидетелсво за IV одделение на име Мемеди 
Хамди, с. Бањица, Гостивар. (3.179) 

Свидетелство за VlII одделение на ,име Насте-
ски Диме, с. Сретково, Гостивар. (3180) 

Здравствена легитимација бр. 85181 на име 
Митрев Саше, Штип. (3181) 

Здравствана легитимација бр. 86081/80 на име 
Азизи Енвер, е. Бозовце, Тетово. ,, (3182) 

(Здравствена легитимација (бр. 78493/77 на име 
Азизи Кадиме, с. Бозовце, Тетово. (3183) 

Здравствена легитимација на име Ката Талев-
ска, с. Г. Оризари, Битола. (3184) 

Св,идетелство на име Петре Такевски, ул. „Цв. 
Димов" бр. 40, Битола. (3185) 

'Сведетелетва за I и И (година на име Софче 
Коцева, ул. „Плачковица" бр. 40, Прилеп. (3.186) 

(Свидетелство на име Велика Кочоска, с. Ла-
гово, Прилеп. ' (3187) 

Здравствена легитимација на 'име Лидија Ла-
зарова, Виница. (3191) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Си-
моски Јовица, (Скопје. ' . . (3192) 

Свидетелство за IV одделение на име Авдије 
Хамзаи, с. Топлица, Гостивар. (3193) 

Воена книшка, издадена во Брежица на име 
Јестатие Митревски, 'Скопје. ' (3'194) 

Здравствена легитимација (издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анастасија Чешмаџиева, Ск-опје. 

'Свидетелства од III и IV година, и диплома, 
издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кума-
ново на име Идриз (Рустеми, Куманово. (3196) 
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Свидетелство на име Благица С и л ј а о с к а , с. 
Кошино, Прилеп. (3,197) 

(Свидетелство на име Слободан Србиноски, с. 
Рилево, Прилеп. ' (3198) 

(Св,идетелство на име Јован Митаноски, с. Ви-
толиште, Прилеп. (3(199) 

Свидетелство на име Нада Филипоска, ул. ,,В. 
JIon-ач" бр. 3.5, Прилеп. (3200) 

Свидетелство на име Илинка Јаковлеска, с. 
Сенокос, Прилеп. (3201) 

Свидетелства за I, II и III година на име Цане 
Несторовски, ул. „Илинденска" бр. 87/20, 'Скопје. 

(3202) 
Ученичка (книшка на име (Петре Николоски, ул. 

„Ленин" бр. 104, Прилеп. (3203) 
Ученичка (книшка на (име Менка Трајкоска, ул. 

„Октомвриска" бр. бб, Прилеп. (3204) 
Здрав-ствена лег,итимација на име ЈБатифе Ша-

бани, /с. Слупчане, (Куманово. (3205) 
(Свидетелства за I и II клас на име Перо Ја -

невски, ул. „Вл. Назор" бр. 113, Куманово. (3206) 
(Здравствена ,легитимација на име Џева Фаз-

лиу, ул. „108" бб, Тетово. (3209) 
Одобрение за прев-оз на патници бр. 15-523-

683/3 на име Фети Иљази, ic. Ларце, Тетово. (3210) 
(Свидетелство з,а IV одделение на име Џеваир 

Мемети, Тетово. (3211) 
Свидетелство на име Неџат Таири, с. Кам-ења-

не, Тетово. (3-212) 
Свидетелство на им-е ((Зека Ловеш, ул, „Р. Цо-

ниќ" бр. 15, Тетово. ^ (32/13) 
(Свидетелство на име Иеи/ќ Салиу, с. Богови-

ње, Тетово. (3214) 
Свидетелства за V и Vill одделени-е на име 

Шиме Алинци, с. Пирок, Тетово. (3215) 
Свидетелство на име Татјана Марковска, ул. 

„Г. Делчев" (бр. 206-а, Тетово. (3216) 
Работна книшка на им-е Роза Османи, -с. Ж е -

ровјане, Тетово. (3217) 
Увер-ение за KB тесар на име Несим Билиб ани, 

ул. „Б. Миладинови" бр. 380, Тетово. (3218) 
Здравствена легитимација на име Омер Неза-

ри, с. Теарце, Тетово. (3219) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Фатиме Таири, с. Пород, Тетово. (3220) 
Свидетелств,а за I, II ји III клас на име Риза-

един Шабани, -с. Врапчиште, Гостивар. (322:1) 
(Свидетелство за VIII одделение на име Бесник 

Халили, ул. „ЈНА" бр. 294, Гостив,ар. (3222) 
Свидетелство на име Изет Адеми, с. Ч-ајле, Гос-

тивар. (3223) 
Свидетелство на -име Валентина Дитева, ул. 

„Р. Кратовче" бр. 120, Кочани. (3224) 
Здравствена легитимација на ,име Трајанка Це-

ковска, ул. „Г. Делчев" бр. 44, Виница. (3225) 
Здрав,ств-ена легитимација на. име Зенел Дура-

ков, Виница. (3226) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име Веби 

Салиев-ски, (Скопје. (32i27) 
Свидетелство за III година и за завршен испит, 

издадени од ЕМЗУС „Коле Металец" — Скопј-е на 
име Владимир Милојевијќ, Скопје. (3228) 

Возачка дозвола, издадена од Битола на име 
Чичевски Миле, с. Градешница, Битола. (3229) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куман-ово на име Сто,јановска Миланка, ул. „Мла-
ден Стој,анов-ски" бр, 5, Куманово. (3230) 

Свидетелство з-а II година, издадено од Земјо-
делското училиште „Киро Бурназ" — Куманово на 
име Крстевски Марјан, ул. „Тане Јорданов" бр. 3-4, 
Куманово. (32311) 

Здравств-ена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово на име Камбери Сејзије, ул. „Кр. Ми-
сирков" бр. 6-а, Куманово. (3232) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово на име 'Симка Беќировска, ул. „Рома-
новска" бр. 26, Куманово. (3233) 

Свидетелства за I, II, III и IV година, изда-
дени од (Средното економско училиште „Моша Пи-
ј,аде", 'Куманово на име Станковска Десанка, ул. 
„Вера Јоциќ" бр. 24, Куманово. (3234) 

Здравствена легитимација на име Ивановска 
Анита, ул. „Тоде Димковски — Думба" бр. 86, Ку-
маново. (3235) 

-Здравствена легитимација на име Отошиќ Ба-
бан, Трг Нова Југославија бр. 2, Куманово. (3236) 

(Сведете л с,тво за VIII - одделени-е, издадено од 
О. У. ,,,Лирија" с. Жеровјане, на име Фариз Исмаи-
ли, с. Г. (Седларце, Тетов-о. (3237) 

(Свидетелство за VIII одделение на име Ирфан 
Кадрија, с. Раковец, Тетово. (3238) 

Воена книшка на име Азири Љозин, с. Ораш-
је, Тетово. (3230) 

Свидетелство за IV одделение на име Алди-
камет Ибраими, с. Боговиње, Тетово. (3240) 

Работна книшка бр. 4583, издадена од ОС — 
Берово на име Радевска Павлина, е. Робово, бе-
рово. (3241) 

Воена книшка, издадена во Скопј-е на име 
Љупчо Шумантев, Скопје. (3242) 

. Воена книшка, издадена во Скопје на име Ни-
кола Шал в аринов, Скопје. (3i243) 

Ув-ерение за ѕидар, издадено од 1974 (година 
на име Мирчески Атанас, с. Долнени, Прилеп. 

Свидетелство за I клас на име Мулоска Ленка, 
с. Вевчани, Струга. ч (3245) 

(Свидетелство за I клас на име Тасевска Мен-
ча, с. Дреново, Прилеп. (3246) 

Лична карта на име Карапеоеки Душко, с. Сел-
це, Прилеп. -(3248) 

(Свидетелство за VIII одделени-е на име Мерда-
носки Алексо, с. Тополчани, -Прилеп. (3-249) 

Здравствена легитимација на име Трајковска 
Даниела, Куманово. (3250) 

Работна /книшка на 'име Ивановик Драгица, ул. 
„Т. Димов" -бр. 2;8, Куманово. (3.25,1) 

Здравствена легит,им-ација, издадена од ЗСО — 
Куман-ово на име Мамујовска Ханамша, ул. „,Киро 
Фетак" бр. ;12, Куманово. (3252) 

Здравствена легитимација на име Јунузовииќ 
Бардил, у-л. „К. Маркс" бр. 126, Куманово. (3253) 

У-ченичка книшка, издадена од Училиштето 
„Перо Наков" на (име Илиев-ска Драгица, с. Рома-
новце, Кум1аново. (3254) 

Свидетелство ,за VIII одделение на име Качав-
ска Деница, ул. „Љубен Весов" бр. 86, Титов Ве-
лес. (3255) 

Книшка на име Селими Насер, ул. „18 Ноем-
ври" бр. 156, Гостивар. (3266) 

Свидетелство за IV -одделение на име Мисли- ' 
ми Икмет, Го,стивар. (3257) 

(Свидетелство за И година на име Баноки Чељ-
мије, с. Чегране, Гостивар. (3258) 

(Свидетелство за I (година, издад-ено од Гим-
назијата „Панче Поповски" — Гостивар на име 
Бервет Дервиши, Гост,ивар. (3259) 

Свидетелство за I ,г,одина, издадено о,д ЗМЦ 
„З,лате ^Далаковски" — Г-остивар на име Л,авовски 
Васил, Ке ј „Вардар" (бр. ,10.8-3/3, Гостивар. (3260) 

Свидетелство за VIII одде,л-ение на име Сејди-
ни Мемедин, -с. Врапчиште, Гостивар. (3261) 

Свидетелство за VIII одд-еление на име Маму-
ти Хамзи, ,с. Добрино л, Гостивар. (32-62) 

'Свидетелство на име Емини Мерсел, с. Речане, 
Гостивар. (3263) 

(Свидетелство на име Абази Џулали, ул. „М. 
Тито" бр. 6, Гостивар. (3264) 

Свидетелство (за iIV одделени-е на име ,Николо-
ва Јорданка, с. Паланка, Кочани. (3265) 

Здравствена легитимација на име Златков Стај-
ко, е. Лаки, Виница. (3266) 

В-оена 'книшка, (издадена во Ќуприја на име 
Сакип А-сановски, Скопје. (3267) 

Свидетелства за завршени I, И, III и IV го-
дина, (издадени -од Гимназијата „Стив Наумов", Ре-
сен на име Кирч-е Веловски, с. Д. ,Бела Црква, 
Ресен. (3,2(68) 
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'Ученичка книшка со полугодишни оценки од 
IV година, (издадени од Училиштето за ,применета 
уметно,ст „2 Август" — Скопје на име (Ник-ола Па-
новски, Скопје. (5269) 

(Свидетелство на име Димчевски Методија, ул. 
„5-а Прилепска (бригада" бр. 95, Прилеп. (3270) 

Свидетелство на име Крстески Тони, ул. „Јане 
Илиески" бр. 10-а, Прилеп. (3271) 

(Свидетелство за II година на име Касоски Љуп-
чо, ул. „М. Тито" бр. 97-ia, Прилеп. i(3i272) 

(Свидетелство за I година, издадено од Тргов-
окот,о училиште во Прилеп на име Јовеска Слави-
ца, ул. „Егејска" бр. бб, Прилеп. (3273) 

(Свидетелство за IV одделение на име (Ризеска 
Силв,ана, с. Загорани, Прилеп. (3274) 

Здравствена легитимација на име Ангеловска 
Фиданка, с. Мл. Нагоричане Куманово. (3275) 

Бод авни листи, издад-ени од Заводот за вра-
ботување — Куманово на име Мустафа Сами, ул. 
„X. Т. Карпош" бр. 67, Куманово. ' (3276) 

Здравствена легитима,ција на име Алексиќ Зо-
ран, с Старо Нагоричане, Куманово. (3-277) 

Воена (книшка на име Пешовски Градо, с. Мур-
гаш, Куманово. (3278) 

вдрав-ствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово на име Младеновока Нада, ул. „Пчински 
пат" бр. бб, Куманово. ' (3279) 

(Работна книшка на име Садини (Сали, с. Слуп-
чане, Куманово. '(32180) 

З-драв,ствена легитимација на име Марица Ди-
мовска, ул. „Гоце Делчев" бр. 21, Кратово. (328(1) 

Здравств-ена лег,итимација на име По,столов Ви-
де, Кратово. (,3282) 

Диплома на име Елези Шејвет, с. Камењане, 
Тетово. (3283) 

Свидетелство за IV одделение на име Бел ја-
носки Петре, с. Радиовце, Тетово. (3284) 

Книшка на име Матески Драгуш, Гостивар. 
(Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Училиштето „Моша Пијаде", Гостивар, на име Шо-
ку Наџије, ул. „Мајор Чеде Филиповски", Гости-
вар. (3,287) 

(Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ 
„Моша Пијаде" — Гостивар, на име Салин Неја-
зи, Гостивар. (32,88) 

Свидетелство за II клас на име Арифи Ѓули-
зар е, Гостивар. (328i9) 

(Свидетелство за VI одделение на име Љубица 
Бошеска, е. Заполжани, Прилеп. (3290) 

Свидетелство за IV (одделение на име З,ора Та-
леска, с. Бело Пол,е, Прилеп. (3291) 

(Свидетелство на име Марија Крстеска, ул. „Р. 
Ристоски" бр. 20, Прилеп. (3292) 

Здравств-ена легитимација на име Емире Зул-
бери, е. Черкези, Куманово. (3293) 

Здравствена легит,имација на име Фарије Ру-
шити, ул. „Анѓа Ранковиќ" бр. 11-2, Куманово. (32-94) 

Здравствена легитимација на ,име Драгица Дес-
потовска, е. Желудино, Ку,маново. (3295) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Един-ство" Македонски Брод на 
име Костадиноски Гоце, с. Русјаци. (3296) 

Диплома за завршено машински технич,ар, из-
дадена од ЕМУД „Никола Тесл,а" — Скопје на име 
Велковски Вело, ул. „Мицко Козар" бр. 14, Титов 
Велес. (3297) 

Здравствена легитимација на име Менка Јова-
новска, с. Ратаје, Тетово. (3,298) 

Здравствена легитимација на име'Павлина Спа-
совска, с. Јег.ун-овце, Тет.ово. (3299) 

(Свидете,лство на име Вфремиј,а Кучлај, ул. „М. 
Тит-о" бр. 44, Тетово. (3300) 

Работна книшка на име Пано Бојаџиески, с. 
Владимирово, Берово. (3301) 

(Свидетелство за I година, изда,ден-о од Тех-
ничкото -училиште, во Скопје на им-е Хасан Амеди, 
Скопје. (3302) 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимнази-
јата „Раде Јовчев,ски — Корчагин", Скопј-е на име 
Наташа Ристевска, Скопје. (3303) 

Работна книшка, 'издадена од (Скопје на име 
Киро Краљевски, Скопје. (3304) 

(Свидетелство за I година, из,дадено од Економ-
ското училиште „Кузман Јос,ифов-ски" — ,Прилеп 
на име При-оска Елизабета, ул. „Маршал Т,ито" бр. 
88, Прилеп. (3305) 

Свидетелство за VIII одделение ,на име Кос-
товски Душан, е. Тополчани, Прилеп. (3306) 

Свидетел-ство за ^ VIII одделение на име Пав-
лески Киро, с. Дреновци, Прилеп. (3307) 

Лична карта на име Бучан Сејфо, с. Локвени, 
Прилеп. (3308) 

(Свидетелство за I 'година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" на им-е Трендев Павле, с. Вељуса. 
Струмица. - (3309) 

,Книшк,а на име Лазева Соња, -с. Мустафино, 
Свети Николе. ' (3310) 

Здравств-ена легитимација на име Нуран Му-
са, ул. „Н. Тесла" бр. 1146, Тетово. (3314) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на Работната организација 

за Комунални и занаетчиски дејности „Прогрес" — 
Радовиш 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на директор на Работ-
ната организација „Прогрес" — Радовиш 

Покрај општите услови пропишани со законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

d. да има завршено виша стручна подготовка 
(виша економска); 

2. да Има најмалку 5 години работно искуство, 
од кои 3 години на раководно место; 

3. да поседува стручна и организациона способ-
ност; 

4. да има соодветни морално-политички квали-
тети за извршување на должноста. 

Рокот за поднесување на пријави (документи) 
е 16 дена сметано од денот на објавувањето на 
конкурсот. 

Пријавите со сите потребни документи за ис-
полнување на конкурсните услови да се достават 
до Конкурсната комисија на Работната организа-
ција. 

^комплетните документи нема да се земаат во 
разгледување. (348) 

(Собранието на општината Куманово 

О б ј а в у в а 
дека (ќе врши избор на: 
— еден судија на Општинскиот суд во Кума-

ново; 
— еден судија на Општинскиот суд во Кума-

ново на кого му истекува мандатот. 
Кандидатите покрај општите услови предвиде-

ни со законот треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да ,се дипломирани правници со потребно 
искуство и стручно знаење; 

— да имаат положен правосуден испит; и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судиската функција. 
Молбите (пријавите) заедно со доказите дека 

ги исполнуваат пропишаните услови се доставуваат 
до Комисијата за избор и именување на Собрание-
то на општината Куманово. 

4. Објавата е отворена 15 дена од денот на 
објавувањето во „Слулсбен гласник на општината 
Куманово", „Службен весник на СРМ" и весникот 
„Нова Македонија". (346) 
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СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ 
НОВО ИЗДАНИЕ 

УСТАВ НА СФРЈ 
УСТАВ НА СРМ 

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и со 
амандмани на Уставот на СРМ — во една 
збирка. 

Ова усталено издание, по својот формат, 
дма за цел да го олесни користењето на ус-
тавите и новите амандмани за примена во 
практиката. 

Цена на збирката е 150 динари. 
Порачки прима Службата за претплата 

на Службен весник на СРМ - 91000 Скопје, 
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-
603-12498 

Врз основа на член 70 од Статутот на Услуж-
но-браварската задруга „МЛАДОСТ" — Прилеп и 
Одлуката на Работничкиот совет, Конкурсната ко-
мисија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување — реизбор на следните раковод-
ни работни места: 

И. претседател на колегијален работоводен ор-
ган, 

2. шеф на сметководство и 
3. секретар. 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за здружениот труд, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови: 

il. да има завршено виша или висока школска 
подготовка од машинска, економска или правна на-
сока; 

2. да има завршено виша или висока школска 
подготовка од економска насока; 

3. да има завршено средна или виша школска 
подготовка од правна насока. 

Сите кандидатите да ги исполнуваат ^и след-
ните услови: 

— да поседуваат организациона способност, 

— да поседуваат моралНо-политички квалитети, 

— да имаат работно искуство над две години, 

— да не се осудувани и да не се води истрага, 
за кандидатите под точка 1. 

Потребните документи се поднесуваат во рок 
од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на 
конкурсот, до Услужно-браварската задруга „МЛА-
ДОСТ" - Прилеп. 

Некомплетните и ^благовремените пријави не-
ма да се земаат предвид при разгледувањето. (347) 

СОДРЖИНА 

Страна 
482. Уредба за највисоките износи на пат- , 

ните, дневните и други трошоци на ра-
ботниците во републичките органи на уп-
равата — — — — — — — — — 729 

483. Одлука за трошоците на вештачењата 
што ги врши Републичкиот завод за суд-
ски вештачења во областа на финан-
сиите, материјалното работење и сооб-
раќајот 1— — — — — — — — - 731 

484. Одлука за финансирање на следењето 
и истражувањата на стопанските дви-
жења - — — - - 732 

485. Решение за утврдување на престанокот 
на функцијата обвинител и заменици на 
обвинителот и за именување обвинител и 
заменик на обвинителот во ' Вишиот суд 
на честа на резервните офицери, пом-
лади офицери и воените службеници — 732 

486. Решение за утврдување на престанокот 
на функцијата претседател, заменик на 
претседателот и судии и за именување 
претседател, заменик на претседателот и 
судии на Вишиот суд на честа на резерв-
ните офицери, помлади офицери и вое-
ни службеници при Републичкиот сек-
ретаријат за народна одбрана — — — 732 

487. Решение за именување главен репуб-
лички рударски инспектор — — — — 733 

488. 'Решение за именување главен репуб-
лички инспектор за парни котли — — 733 

489. Решение за назначување советник на 
директорот на Републичкиот завод за 
општествено планирање — — — ' — 733 

490. Решение за назначување советник на 
републичкиот секретар за финансии — 733 

491. Правилник за изменување на Правилни-
кот за програмата и начинот на полага-
њето на возачкиот испит и на проверката 
на знаењата заради издавање на возачка 
дозвола — — — — — — — — — 733 

492. Упатство за начинот и постапката за 
остварување на правото на надоместок 
на дел од камата — — — — — — 734 

493. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 229/80 од 7 октомври 1981 
година — — — - — — — — — ' 734 

494. Список на организации на здружен труд 
што исполнуваат услови за вршење стру-
чна контрола над производството на са-
ден материјал — — — — — — — 735 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

294. Одлука за ослободување од обврска за 
уплата на придонес на Републичката са-
моуправна интересна заедница за опш-
тествена заштита на децата — — — 735 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204, Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 
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