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201. 
Ка основа членот 16 од Законот за Уставниот 

суд на Македонија, Уставниот суд на Македонија, 
на својата седница од 9 ноември 1964 година до-
несе 

Д Е Л О В Н И К 
НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Уводни одредби 

Член 1 
Уставниот суд на Македонија ја определува 

својата организација и работа со овој деловник и 
со други општи акти донесени на основа на закон 
и овој деловник. 

Член 2 
Деловникот и другите општи акти Судот ги 

донесува, ги именува и ги дополнува на седница 
врз основа на писмен предлог. 

Составувањето на писмениот предлог за доне-
суваното на деловникот и другите општи акти, 
„сако и на писмениот предлог за менување и до-
полнување на овие акти, може да и се довери на 
комисија што ја образува Судот или претседателот 
на Судот. 

Чле*н 3 
Надзор над спроведувањето на деловникот и 

другите општи акти што се однесуваат на орга-
низацијата и работата на Судот врши претседате-
лов на Судот. 

Јавност на работата на Судот 

Член 4 
Јавноста на работата на Судот се обезбедува 

со одржување јавни расправи, со објавување ка 
одлуките и со давање известувања за прашања 
од работата на Судот што се од интерес за јав-
носта. 

Судот може да одлучи јавно да се одржуваат 
и седниците на кои се расправу ва за прашања од 
интерес за јавноста. 

Член 5 
Претседателот на Судот повремено им дава на 

претставниците на печатот и на другите видови 
информации известувања за работата на Судот. 
Овие известувања, по одобрение на претседателот 
на Судот, можат да ги даваат и судиите или 
секретарот на Судот. 

Член 6 
Од расправи и седници што се одржуваат со 

учество на јавноста, по претходно одобрение од 

претседателот на Судот, може непосредно да се 
врши радио и телевизиски пренос. 

Службено општење со учесниците во постапката 
и со други лица 

Член 7 
Предлозите за оценување на уставноста и за-

конитоста на општите акти се поднесуваат пис-
мено во три примерка, а другите предлози и 
претставки во еден примерок. 

Претставките со кои се бара поведување на 
постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на општите акти можат да се поднесат 
усно. 

Усно можат да се поднесат и предлози за за-
штита на основните слободи и права утврдени со 
Уставот, кога постојат оправдани причини. Оправ-
даноста на причините ја утврдува секретарот на 
Судел 

Член 8 
Судот прима предлози и претставки од ор-

ганите, организациите и граѓаните секој работен 
ден во текот на целата година. 

Писмените предлози и претставки ги прима 
определениот службеник во текот на целиот ра-
ботен ден, а усните предлози и претставки во 
време утврдено од претседателот на Судот — 
стручниот соработник што ќе го определи секре-
тарот на Судот. 

Член 9 
Во врска со писмените предлози што не се 

разбирливи определениот судија му укажува на 
предлагачот на нејасностите. 

Претставките што не се разбирливи, како и 
претставките што не содржат определени барања 
или со кои се бараат разни објаснувања или из-
вестувања, судијата му ги доставува на секрета-
рот на Судот, »кој ќе го предупреди подносителот 
на нејасностите и недостатоците и, по потреба, ќе 
му даде потребни објаснувања. 

Член 10 
Судот може да го повика учесникот во постап-

ката да го изложи својот став за спорното пра-
шање на расправата или да даде потребни известу-
вања иако учесникот има застапник односно пол-
номошник. 

И судијата што ја води претходната постапка 
може да го повика учесникот во постапката, од-
носно неговиот застапник или полномошник, и од 
него да бара потребни известувања или објасну-
вања. 
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Член 11 
Поканите, одлуките и другите акти им се до-

ставуваат на учесниците во постапката и на други 
лица, по правило, преку пошта. 

Во итни случаи поканите можат да се упа-
туваат телефонски или телеграфски. Во тој слу-
чај во списите ќе се констатира кога и како е 
упатена поканата. 

Член 12 
Известувања за предметот што се однесува 

до податоците забележени во уписникот им дава 
на заинтересираните лица определениот службе-
ник. 

Учесниците во постапката и нивните застап-
ници и полномошници, имаат право, во присуство 
ца определениот службеник, да ги разгледуваат 
списите на предметот по кој се води постапката. 

Распоред на работите 

Член 13 
Распоредот на работите на судиите, стручните 

соработници и службениците го утврдува Судот 
на седница. 

Член 14 
Распоредот на работите на судиите, стручните 

соработници и службениците, како и сите измени 
што во него ќе бидат извршени, им се соопштуваат 
на членовите на Судот, на стручните соработници 
и на службениците. 

Член 15 
Според распоредот на работите на одделни 

судии им се даваат во работа предлозите и прет-
ставките заради водење претходна постапка и им 
се определуваат и други постојани обврски во 
врска со работите од надлежноста на Судот. 

Член 16 
Ако според распоредот на работите на суди-

јата му е даден во работа предмет, а тој смета 
дека постојат оправдани причини за негово иззе-
мање, предметот му се дава во работа на друг 
судија по редот и начинот предвиден во распоре-
дот на работите. 

Од оправдани причини, претседателот на Су-
дот може одделни предмети да му ги додели на 
друг судија независно од одредбата на претход-
ниов став. 

Подготвување за расправа и седница 

Член 17 
Судијата кому му е даден предмет во работа 

води претходна постапка согла ЈНО СО одредбите 
од Законот за Уставниот суд на Македонија. 

Во текот на претходната постапка судијата 
може да предложи претседателот на Судот да 
определи уште еден или двајца судии што ќе 
соработуваат со него во водењето на претходната 
постапка. 

Судијата кому му е даден предмет во работа 
може да предложи за начинот на водењето на 
претходната постапка да се изјасни Судот на 
седница. 

Член 18 
Ако е Судот должен, по предлог од органите 

или организациите определени со Уставот или со 
закон, да поведе постапка за оценување на устав-
носта или законитоста на пропис или друг општ 
акт, судијата во претходната постапка ќе ги пре-
земе сите дејствија потребни за да може за пред-
метот да се одлучи на седница или на расправа. 

Во испитувањето на претставките со кои се 
бара поведување на постапка за оценување на 
уставноста или законитоста, судијата ќе ги собере 
податоците и известувањата што се потребни за 
одлучување за поведување на постапката. 

Ако член на Судот бара да се поведе постапка 
за оценување на уставноста или законитоста на 
некој пропис или општ акт, тој може сам да ги 
собере податоците и известувањата што се потреб-
ни за одлучување за поведување на постапката. 

Член 19 
Кога по повод на претставка што содржи ба-

рање за поведување постапка за сценувањ-е на 
уставноста или законитоста ќе поведе постапка 
или ќе најде дека нема основ за поведување по-
стапка, Уставниот суд ќе го извести подносителот 
на претставката, а по потреба и другите заинтере-
сирани органи и организации. 

Член 20 
Ако судијата во претходна постапка, во сми-

слата на членот 56 став 1 од Законот за Уставниот 
суд на Македонија, го предупреди предлагачот на 
ненадлежност^ на Судот или на пречекорување на 
рокот, а предлагачот во рок од петнаесет дена од 
денот на доставувањето на предупредувањето не 
го извести Судот дека останува при предлогот или 
го извести Судот дека се откажува од предлогот, 
судијата ќе го констатира тоа писмено и предметот 
како свршен ќе и го достави на писарницата на 
Судот. 

Член 21 
АКО ВО текот на претходната постапка се утвр-

ди дека повеќе учесници со посебни предлози од-
носно претставки барале да се оцени уставноста 
или законитоста на ист општ акт или ако повеќе 
учесници поднеле предлози за заштита на сло-
бодите или правата против ист поединечен акт 
или дејствие, овие предлози и претставки се здру-
жуваат, по нив се води единствена постапка и се 
донесува една одлука. 

Претставката односно предлогот што Судот по-
доцна го примил се здружува со првата прет-
ставка односно предлог. 

Член 22 
Ако судијата во текот на претходната постап-

ка најде дека треба да се определат привремени 
мерки за спречување на повреди на некое основно 
право или слобода (член 38, став 3 од Законот за 
Уставниот суд на Македонија), тој ќе побара за 
преземање на привремените мерки Судот да од-
лучи на седница или на јавна расправа. 

По одлуката на Судот за определување на 
привремени мерки предметот му се дава одново 
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на судијата заради понатамошно водење на прет-
ходната постапка. 

Предлозите на учесниците во постапката да 
се укинат привремените мерки судијата ги изне-
сува на решавање на седница на Судот. 

Ако во рок од три месеци ед денот на опреде-
лувањето на привремените мерки Судот не донесе 
конечна одлука за заштита на основните права 
или слободи, судијата ќе побара Судот на седница 
да одлучи дали привремените мерки и понатаму 
остануваат во сила или се укинуваат. 

Член 23 
Ако е во претходната постапка потребно да се 

преземат дејствија за чие вршење е нужно да се 
обезбедат парични средства, судијата пред да ги 
преземе овие дејствија, ќе бара од претседателот 
на Судот да се одобрат потребни средства. 

Член 24 
Кога претходната постапка ќе биде завршена, 

судијата што ја водел оваа постапка, со писмен 
реферат го известува претседателот на Судот. 

Рефератот на судијата треба да содржи осо-
бено: какво барање е поставено во предлогот од-
носно претставката, кои подготовки се извршени, 
кои спорни фактички и правни прашања се поја-
виле во текот на разгледувањето на предметот 
како и предлог предметот да се изнесе на седница 
или расправа, при што треба посебно да се даде 
мислење дали постојат услови за исклучување на 
јавноста на расправата. Во рефератот, по потреба, 
ќе се предложи кои лица, покрај учесниците во 
постапката, треба да се поканат на расправата. 

Во рефератот ќе се изнесе накратко и содр-
жината на стручните мислења, ако во текот на 
постапката тие се прибавени. 

Ако судијата смета дека треба да се отфрли 
предлоге т, поради постоење на процесни пречки 
за одлучување за сушноста на работата, во рефе-
ратот ќе ги изнесе само причините поради кои 
смета дека треба да се отфрли предлогот. 

Член 25 
Претседателот на Судот писмено ги известува 

судиите за денот и часот на одржувањето на сед-
ницата, односно расправата. 

Писменото известување им се доставува на су-
диите најдоцна на пет дена пред одржувањето на 
седницата односно расправата, а само во итни слу-
чаи претседателот ла Судот може да определи 
седницата односно расправата да се одржи иако 
од доставувањето на известувањето не минале пет 
дена. 

Кон писменото известување за одржување на 
седницата односно расправата мора да се приложи 
рефератот на судијата што ја водел претходната 
постапка, а по потреба и други материјали. 

Член на судот што е изземен не се поканува 
на седницата односно расправата. 

Член 20 
Секој член на Судот е должен да присуствува 

на расправите и седниците, ако не е оправдано 
спречен. 

На членовите на Судот ќе им се овозможи 
пред одржувањето на расправата односно седни-
цата да ги разгледаат списите на предметите за 
кои ќе се одлучува 

Расправа 

Чле1, 27 
На расправата се покануваат учесниците во 

постапката, односно нивните застапници и полно-
мошници, како и други лица чие присуство на 
расправата е потребно по оценка на претседателот 
на Судот. 

По оценка на претседателот на Судот на рас-
правата можат да бидат поканети и учесниците во 
постапката иако имаат застапници и полномош-
ници. 

Учесниците во постапката, односно нивните 
застапници и полномошници, се покануваат со 
писмена покана. Од денот на доставувањето на 
поканата до денот на одржувањето на расправата 
треба да минат најмалку осум дена. Во итни слу-
чаи претседателот на Судот може да определи и 
пократок рок. 

Поканите на сите лица што треба да учеству-
ваат на расправата им се упатуваат врз основа на 
решението на претседателот на Судот за закажу-
вање на расправата. Поканите ги потпишува се-
кретарот на Судот. 

Ако е постапката поведена по иницијатива 
на Судот, на учесниците во постапката, односно 
на нивните застапници и полномошници, ќе им се 
достави и решението на Судот за поведување на 
постапката, ако тоа порано не им е доставено. 

Член 28 
За времето и местото на одржување на јавната 

расправа јавноста се известува со соопштение 
истакнато на огласната табла на Судот. 

Ако е прашањето за кое ќе се расправува на 
јавната расправа од посебен интерес за заштитата 
на уставноста и законитоста, претседателот на Су-
дот може да одлучи за денот и местото на одржу-
вањето на јавната расправа да се извести јавноста 
и преку печатот и другите видови информации. 

Член 29 
Расправите се одржуваат во просториите на 

Судот, но од оправдани причини Судот може да 
одлучи јавната расправа да се одржи во други 
простории во седиштето на Судот или во друго 
место надвор од седиштето на Судот. 

Член 30 
Со расправата раководи претседателот на Судот 
На расправата учествуваат сите членови на 

Судот, ако не се изземени, односно оправдано 
спречени. 

Расправата може да се одржи ако се присутни 
најмалку четири члена на Судот. 

На почетокот на расправата претседателот на 
Судот ги известува присутните за кој предмет ќе 
се расправува, утврдува дали повиканите лица 
уредно ги примиле поканите и кои дица од пови-
каните дошле на расправата 
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Потоа претседателот му дава збор на судијата 
известител кој ги изложува фактите и прашањата 
од значење за донесување на одлуката. При ова 
изложување судијата известител не го изнесува 
своето мислење. 

По излагањето на судијата известител, пона-
тамошниот тек на расправата го определува прет-
седателот на Судот имајќи ја предвид обемноста 
на доказниот материјал, значењето на определени 
прашања, природата на предметот и другите окол-
ности што можат да влијаат на текот на распра-
вата. 

Член 31 
Судија известител на расправата е судијата 

што ја водел претходната постапка. Во случај на 
негова спреченост, претседателот на Судот опре-
делува кој од членовите на Судот ќе ја врши 
должноста на судија известител. 

АКО во претходната постапка учествувале по-
веќе судии, судија известител ќе биде оној судија 
кој по распоредот на работите го добил предметот, 
ако судиите не се договорат поинаку. 

Член 32 
Судиите што учествуваат на расправата имаат 

право од учесниците во постапката, нивните за-
стапници и полномошници, како и од другите лица 
да бараат да дадат изјави во врска со предметот 
за кој се расправува. Ако на расправата се изве-
дуваат докази, судиите имаат право на сведоците 
и вештаците да им поставуваат прашања. 

Член 33 
Во текот на расправата учесниците во постап-

ката и нивните застапници и полномошници имаат 
право да изнесуваат и да образложуваат свои ста-
вови и барања и да одговараат на наводите за 
фактите што се изнесени на расправата. 

Член 34 
Судот одлучува дали на расправата одново ќе 

се изведат доказите што се изведени во претход-
ната постапка. 

Ако на расправата се укаже потреба да се 
изведат докази што не се изведени во претходната 
постапка, Судот може да одлучи доказите да се 
изведат непосредно на расправата или пред опре-
делен судија или пред друг суд или орган. 

Член 35 
Ако Судот не одлучи да се одложи расправата, 

претседателот на Судот ја заклучува расправата 
и потоа се пристапува кон советување и одлучу-
вање. 

Член 36 
На советувањето и одлучувањето можат да 

присуствуваат само членовите на Судот и запис-
ничаров. 

Во советувањето и одлучувањето можат да 
учествуваат и членови на Судот што не прису-
ствувало на расправата. 

Член на Судот што е спречен да учествува во 
советувањето и одлучувањето може за предметот 
да даде писмено мислење, кое ќе се прочита во 
текот на советувањето. 

При советувањето Судот може да заклучи да 
се одложи донесувањето на одлуката или да се 
одржи нова расправа за предметот. 

Ако е потребно, пред одлучувањето за сушно-
ста на работата, членовите на Судот гласаат за 
одделни прашања од кои зависи донесувањето на 
одлуката. 

Член 37 
За текот на расправата се води записник. За-

писникот го потпишуваат претседателот на Судот 
И записничарот. 

За седницата на Судот на која по расправата 
се советувало и се одлучувало се составува по-
себен записник за советувањето и одлучувањето. 

Во записникот за советувањето и гласањето се 
наведуваат имињата на членовите на Судот што 
учествувале во советувањето и одлучувањето, да-
тумот на советувањето и одлучувањето, битна со-
држина на советувањето, резултат на гласањето, 
како и одлуката што е усвоена. Кон овој записник 
на барање на член на Судот, се прилагаат и образ-
ложена за одвоените мислења изразени во текот 
на советувањето и одлучувањето. 

Записггикот за советувањето и гласањето го 
потпишуваат претседателот на Судот и записни-
чарот. 

Седница 

Член 38 
Судот на седница: 
— донесува општи акти за организацијата и 

работата; 
— одлучува за предлозите за поведување на 

постапка и за претставките, како и за предлозите 
на учесниците во постапката и нивните застап-
ници и полномошници, ако не постојат услови за 
одлучување за сушноста на работата; 

— пг сопствена иницијатива одлучува за по-
кренување на постапка за оценување на уставно-
ста и законитоста на прописите и другите општи 
акти; 

— ја утврдува смислата што одговара на Ус-
тавот или на законот во случаите кога во постап-
ката за оценување на уставноста и законитоста 
установи дека закон или друг пропис не е проти-
вен на Уставот или на законот, но дека во при-
мената му се дава смисла спротивна на Уставот 
или на законот; 

— одлучува, согласно одредбите од член 249 
на Уставот на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија, за покренување на постапка 
за оцена на уставноста и законитоста и го опре-
делува претставникот на Судот за расправата пред 
Уставниот суд на Југославија; 

— одлучува за покренување на постапка пред 
Уставниот суд на Југославија за утврдување на 
начелни ставови во поглед на применувањето на 
уставните одредби за основните права и слободи 
и го определува претставникот на Судот за седни-
цата на Уставниот суд на Југославија на која ќе 
се расправува за поднесениот предлог; 

— го определува судијата што ќе го заменува 
претседателот на Судот во случај на спреченост; 
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— по предлог на членови на Судот или на 
учесници во постапката одлучува за изземање на 
членови на Судот; 

— го утврдува распоредот на работите во Су-
дот; 

— го назначува секретарот на Судот; 
— донесува одлуки за други прашања кои со 

закон или со овој деловник му се ставени во над-
лежност на Судот, а за кои Судот одлучува на 
основа на расправа. 

Член 39 
Седниците ги свикува и ги раководи претседа-

телот на Судот. 
Претседателот на Судот закажува седница по 

барање на секој судија, ако се работи за прашање 
за кое според законот или овој деловник Судот 
одлучува на седница. 

Член 40 
Ако на седница на Судот се одлучува за пред-

лози за поведување на постапка, за претставки и 
за предлози н д учесниците чво постапката и нив-
ните застапници и полномошници, на седницата 
присуствуваа 1* членовите на Судот и записничарот. 
Ако Судот одлучува за други прашања, на седни-
цата присуствува и секретарот на Судот, а по 
потреба и сите или определени стручни соработ-
ници и други лица што ќе ги покани претседате-
лов на Судот. 

Седницата може да се одржи само ако се при-
сутни најмалку четири члена на Судот. 

Член на Судот што е оправдано спречен да 
присуствува на седницата може за предметот да 
даде писмено мислење, кое ќе се прочита во текот 
на седницата. 

Член 41 
За секое прашање што е на дневен ред на 

седницата се расправува, по правило на основа 
на писмен реферат. 

Ако на седницата на Судот се одлучува за 
предлозите за поведувањето на постапката, за 
претставките и за предлозите на учесниците во 
постапката и нивните застапници и полномошници 
писмениот реферат го поднесува судијата што ја 
водел претходната постапка. Тој е и известител 
на седницата. Во случај на негова спреченост 
претседателот на Судот определува кој од судиите 
ќе ја врши должноста на судија известител. 

Во другите случаи претседателот на Судот го 
определува судијата, секретарот на Судот или 
стручниот соработник кој за одделно прашање ќе 
подносе писмен реферат и ќе биде известител на 
седницата 

Член 42 
За текот на седницата се води записник. За-

писникот го потпишуваат претседателот на Судот 
и записничарот. 

За предлозите за поведување на постапка, за 
претставките и за предлозите на учесниците во 
постапката и нивните застапници и полномошници 
за кои Судот одлучувал на седница, се води по-
себен записник. Овој записник се води за сите 
предмети што во еден ден биле на дневен ред на 
седницата, освен Судот не определи поинаку. 

Работни состаноци 

Член 43 
Заради разгледување на прашањата што се 

однесуваат на организацијата и начинот на рабо-
тата на Судот, претседателот на Судот свикува 
работни состаноци. 

На работните состаноци, по покана на претсе-
дателот на Судот, можат да присуствуваат члено-
вите на Судот, секретарот на Судот, стручните со-
работници и другите службеници како и други 
лица поканети од претседателот. 

Работни состаноци на стручните соработници 
и службениците може да свикува и секретарот на 
Судот. 

Член 44 
За работните состаноци во Уставниот суд на 

Југославија, кога на дневен ред се наоѓаат пра-
шања од интерес за организацијата и начинот на 
работата за сите уставни судови, а по покана на 
претседателот на Уставниот суд на .Југославија, 
претставителен на Уставниот суд на Македонија 
го определува претседателот на Судот. 

Следење на појавите од интерес за уставноста 
и законитоста 

Член 45 
Заради следење на појавите од интерес за 

остварувањето на уставноста и законитоста во 
Судот ќе се евидентираат позначајните предлози 
и претставки, ќе се проверуваат и проучуваат по-
датоците на кои укажуваат учесниците во постап-
ката и другите лица што се обрнуваат до Судот, 
ќе се проучуваат законските прописи и други 
општи акти, како и извештаите и другите мате-
ријали на органите и организациите. 

Член 46 
Во Судот се образуваат посебни комисии на 

судиите и стручните соработници за проучување 
на прашањата за уставноста и законитоста во од-
делни области на општествениот живот. 

Составот на комисиите и нивните задачи се 
утврдува со распоредот на работите. 

При извршувањето на задачите комисиите мо-
жат да се користат со мислењата на научните 
институти, управните и други органи, општестве-
ните организации, стручните здруженија и оддел-
ните научни, стручни и други јавни работници. 

Член 47 
На основа на предлозите на комисиите, Судот 

на седница утврдува какви мерки би требало да 
се преземат заради отстранување на неуставноста 
или незаконитоста и согласно со членот 3 од За-
конот за Уставниот суд на Македонија, му подне-
сува на Собранието определени предлози и мис-
лења 

Ако во поглед на дадените предлози и мислења 
не постои согласност на членовите на Судот, на 
Собранието му се соопштуваат и одвоените мис-
лења на членовите на Судот. 
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Составување, потпишување и објавување 
на одлуките 

Член 48 
Одлуката писмено ја составува судијата што 

бил известител. 
Ако мислењето на судијата известител не било 

прифатено во текот на советувањето и гласањето, 
на судијата известител ќе му се довери да ја со-
стави одлуката ако тој се согласува. Во спротивен 
случај, претседателот на Судот ќе определи кој 
од судиите ќе ја состави одлуката. 

Член 49 
Претседателот на Судот може да бара да се 

направат потребни исправки и дополненија, ако 
не се согласи со текстот на одлуката. Ако судијата, 
кому му е доверено да ја состави одлуката, не ги 
прифати забелешките, претседателот на Судот ќе 
го изнесе спорното прашање на седница на Судот. 

Член 50 
Одлуката ја потпишуваат претседателот на 

СУдот и судијата што ја составил одлуката. 
Примероците на одлуката што им се доставу-

ваат на учесниците во постапката и другите заин-
тересирани лица ги потпишува претседателот на 
Судот. 

Член 51 
Кога текстот ве примероците на одлуката, до-

ставена до учесниците ве постапката, содржи 
грешки во препишувањето, претседателот на Судот 
ќе донесе решение за потребните исправки. 

Член 52 
Објавувањето на одлуките во службените гла-

сила се врши според одредбите на Законот за 
Уставниот суд на Македонија. 

Препис на одлука на Судот што не е објавена 
во некој од службените гласила има право да 
бара и да добие секој што за добивањето на пре-
писот има оправдан интерес. 

За издавањето на препис на одлука одлучува 
секретарот на Судот. 

Организација на стручните 
и другите служби 

Член 53 
Стручните и други работи на Судот ги вршат 

секретарот на Судот, стручните соработници и 
другите службеници. 

Член 54 
Секретарот на Судот му помага на претседа-

телот на Судот во вршењето на неговите функ-
ции, а особено во подготвувањето на расправите, 
седниците и работните состаноци. 

Секретарот на Судот се грижи сите стручни 
и други работи во Судот да се вршат уредно и на 
време. 

Секретарот ги известува учесниците во по-
стапката и нивните застапници и полномошници 
за местото и времето за одржувањето на распра-
вите и ги определува стручните соработници за 
водење записник на расправите, и седниците на 
Судот, како и стручните соработници или други 

службеници за водење записник на работните со-
станоци. 

Секретарот на Судот се грижи за доставува-
њето на одлуките до учесниците во постапката и 
за нивното објавување во службените гласила. 

Секретарот на Судот врши и други работи 
предвидени со Законот за Уставниот суд на Ма-
кедонија и со овој деловник, како и работи што 
ќе му ги определи претседателот на Судот. 

Член 55 
На седниците иза кои се одлучува за органи-

зацијата и работата на Судот секретарот на Судот 
има право да го изложи своето мислење за сите 
прашања што се на дневен ред на седницата. Се-
кретарот е должен да се грижи за извршувањето 
на заклучоците донесени на седница на Судот 
што се однесуваат на организацијата и работата 
на Судот. 

Член 56 
Секретарот на Судот, во случај на негова 

спреченост, го заменува стручен соработник, што 
го определува претседателот на Судот. 

Член 57 
Стручните соработници во Судот ги проучу-

ваат предлозите и претставките упатени до Судот, 
соработуваат во комисиите за проучување на пра-
шањата од определени области и вршат други 
стручни работи од областите за кои се определени, 
во обемот и на начин како е утврдено со распо-
редот на работите. 

Член 58 
Стручниот соработник, кој во претходната по-

стапка соработувал со судијата на определен пред-
мет, по правило, е записничар на расправата илм 
на седницата на Судот кога се одлучува за тој 
предмет. 

На стручниот соработник за водење на запис-
никот му се обезбедува, ако тоа е нужно, техничка 
помош. 

Член 59 
Во Судот постојат следниве организациони еди-

ници: 
Служба за документација со библиотека 
Служба за општи работи и 
Кабинет на претседателот ма Судот. 

Член 60 
Службата за документација со библиотека со-

бира информации за појавите што се од интерес 
за уставноста и законитоста, води евиденција за 
прописите, судските одлуки и други материјали 
и ги собира, класифицира и дава на користење 
сите документи, книги и списанија неопходни за 
работа во Судот. 

Службата за документација со библиотека 
своите задачи ги врши според упатствата на се-
кретарот на Судот. 

Член 61 
Службата за општи работа врши сметковод-

ствени, административни и други работи за по-
требите на Судот. 

Службата за општи работи своите задачи ги 
врши според упатствата на секретарот на Судот. 
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Член 62 
Кабинетот на претседателот на Судот прима 

подавки и други писма упатени до претседате-
лот на Судот, се грижи за водењето на неговата 
службена преписка и врши други работи што ќе 
му ги определи претседателот на Судот. 

Кабинетот на претседателот работи по непо-
средни упатства на претседателот на Судот. 

Член 63 
Организацијата и работата на службите во 

судот се определува со посебни правилници. 

Печат 

Член 64 
Судот има свој печат, кој има облик на круг во 

пречник од 32 мм. 
Печатот на Судот содржи грб на Социјалис-

тичка Република Македонија околу кој се наоѓа 
натпис на македонски јазик „Уставен суд на Ма-
кедонија — Скопје". 

Печатот на Судот се става на одлуките и 
решенијата на Судот, како и на другите акти со 
кои Судот службено општи со органи, организации 
или граѓани. 

Член 65 
Судот има и печат од помал обем со облик на 

круг во пречник од 20 мм. 
Овој печат на Судот го содржи грбот и натпи-

сот согласно одредбата на член 67, став 2 од овој 
деловник. 

Малиот печат служи за заверки и слични се-
којдневни потреби. 

Завршна одредба 

Член бб 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

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

Су. бр. 347/64 
9 ноември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Корабар, е. р. 

О ЈАО сен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17236 од 10 
октом врт, 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарно^ име на Богојева Марика, родена 
на ден 28 ноември 1942 година во Битола, од ро-
дители: татко Стефан и мајка Даница, така што 
во иднина роденото име ќе и гласи Вангелова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (507) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17840 од 26 
октомври 1964 година, ја одобри промената на фа-

милијарно то име на Талевски Иван, роден на 6 
јуни 1942 година во село Стругово, Битолска око-
лија, од татко Јордан и мајка Трајанка, така што 
Во иднина фамилијарното име ќе му гласи Колев-
ски. 

Оваа примена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (508) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 17686 од 26 октом-
ври 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Бошковски Стерјо, роден на 15 јануари 
1947 година во село Лобаница, Костурска околија, 
Грција, од татко Коста и мајка Цана, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Стел>о. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (509) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17631/1 од 24 
октомври 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарно^ име на Атанасковски Трајко, ро-
ден на 22 септември 1932 година во село Белимбе-
гово, Скопска околија, од татко Атанасковски 
Панко и мајка Атанасковска Тодора. Промената 
е одобрена и на Атанасковска Ратка, родена на 
13 јануари 1936 година во село Бродец, Скопска 
околија, од татко Божин и мајка Милица, так* 
што во иднина фамилијарно^ име ќе им гласи 
Комовски односно Киновска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (511) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРЖ, со решението број 20-13920/1 од 3 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
моминското фамилијарно име на Илиќ род. Р а -
мановска Љубица, родена на ден 28 мај 1928 го-
дина во село Велестово, Охридска околија, од 
татко Ефтим и мајка Мара, така што во иднина 
моминското фамилијарно име ќе и гласи Георгиева, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (511) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 18186 од 26 октомври 
1964 година, ја одобри промената на фами ли јав-
ното име на Сулејмани Азиз, роден на ден 9 де-
кември 1937 година во село Никуштак, Кумановска 
околија, ед татко Ариф и мајка Ханкија, така 
што во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи 
Азизи 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (512) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 17687 од 16. X. 1964 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Мусли Горан, роден на 3 февруари 1964 година 
во град Скопје, од мајка Катарина, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Исмаил. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (513) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-17495/1 од 13 
октомври 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Јовева Марица, родена на ден 16 
јули 1945 година во Охрид, од татко Никола и 
мајка Павлина, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Марика. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (514) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМЈ СО решението број 20-16734/1 од 28 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Толев Здравко, роден на ден 21 
јуни 1963 година во Битола од мајка Марија, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Костадин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (515) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17415/1 од 13 
октомври 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Пејов Горѓе, роден на 30 април 
1942 година во село Бојанчиште, Титоввелешка 
околија, од татко Најдо и мајка Роса, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Душан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (516) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16752/1 од 28 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Карафил ова Пети ја, родена на 
ден 27 декември 1939 година во село Судиќ, Штип-
ска околија, од татко Павле и мајка Славка, така 
што во иднина личното име ќе му гласи Ристова 
Петруна. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (517) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ,, со решението број 20-16752/1 од 28 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Карафилова Мирослава, родена 
на ден 21 февруари 1939 година во село Судиќ, 
Штипска околија, од татко Санде и мајка Олга, 
така што во иднина личното име ќе и гласи 
Ристова Милка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (518» 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 18187 од 26 октом-
ври 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Бариу Теки, роден на 31 јануари 1953 го-
дина во село Делегожда, Охридска околија, од 
татко Ина јет и мајка Рухие, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Иљир. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (519) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17715 од 16 
октомври 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Настев Јован, роден на ден 6 
август 1950 година во село Цапари, Битолска око-
лија, од родители: татко Димитар и мајка Василка, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Јоне. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (521) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16905 од 1 ок-
томври 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Хасанаговски Сејдо, ^ роден на 7 
јуни 1964 година во Берово, Штипска околија, од 
татко Мехмед и мајка Нура, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Еди. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (522) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17555/1 од 14 
октомври 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарно^ име на Исмаили Гури, роден на 
ден 31 август 1945 година во село Франгово, Ох-
ридска околија, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи Етемоски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (523) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16900/1 од 1 
октомври 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Лазарова Бера, родена на ден 13 
декември 1958 година во Штип, од татко Ванчо 
и мајка Ерменка, така што во иднина роденото 
име ќе и гласи Светлана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (524) 

Републичкиот секретаријат за внатрешна ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16904 од 1 ок-
томври 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Поповски Илија, роден на ден 29 
декември 1949 година во Берово, Штипска околија, 
од татко Димитар и мајка Фима, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Вранко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (525) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, го решението број 17621 од 15 ок-
томври 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Тријиќ Илинка, родена на ден 2 
август 1947 година во село Кадино Село, Скопска 
околија, од татко Никола и мајка Ангелина, така 
што во иднина роденото име ќе и гласи Љилјаид. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (527) 

СЛУЖБЕНЕ ВЕСНИК НА СРМ 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО СВ. НИКОЛЕ 

Пред овој суд се води постапка за амортиза-
ција на чекот за потрошачки кредит бр. 738626, 
издаден од Комуналната банка Св. Николе на 
ден 28. VII. 1964 година на вредност од 30.000 ди-
нари на име Гене Игнатов Конев, инж. агроном од 
Св. Николе. 

Се повикува секој оној што го притежава 
чекот да го покаже на судот во рок од 60 дена 
од објавувањето на огласот. Во противно чекот ќе 
биде амортизира^ 

Од Општинскиот суд во Св. Николе, Р. бр. 
46/64. (620) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 312, страна 1415, книга I, е запишан под 
фирма: Самостоен угостителски дуќан со паушал-
на претсметка — бифе „Кисела Вода", со седиште 
во село Непроштено, Тетовска околија. Предмет 
на работењето на дуќанот е: вршење угостителски 
услуги. 

Дуќанот е основан од Собранието на општи-
ната Теарце, со решението број 01-6156/1 од 12. VII. 
1963 година. 

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Богдановски Симов Борис, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 63/64. (228) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 825, страна 933, книга III, е запишана под 
фирма: Машинска индустрија — Ниш (скратено 
име „МИН") — Работничко службеничка менза во 
Скопје (во кругот на железарата). Предмет на 
работењето на мензата е: вршење угостителски 
услуги на работниците и службениците запослени 
во градилиштето исхрана на членовите на работ-
ниот колектив и точење на безалкохолни пијалоци. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Машинската индустрија — Ниш, а согласно со 
решението на Собранието на општината Саат Кула 
— Скопје бр. 03/1-2903 од 8. II. 1964 година. 

Мензата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Стојановски Трипунов Благоја, управник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 123/64. (319) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 441, страна 615, книга III, е запишан под 
фирма: Занаетчиски дуќан „Иднина" во село Ко-
нопиште, Титоввелешка околија. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: изработка и продажба на 
ракотворби, ќилими и производи од памук и 
волна. 

Бр. 41 — Стр. 691 

Дуќанот е основан од Општинското собрание 
на општината Конопиште, со решението број 10649 
од 28.. П. 1964 година. 

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Борис Б. Ангеловски, директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 124/64. (329) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. VII. 1963 година, рег. бр. 2/60, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница „Огрев" во Битола 
на Трговското претпријатие „1050" од село Но-
ваци, Битолска околија. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мало на гра-
дежни и огревни материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „1050" е. Новаци. 

Раководител на продавницата е Ристо Баба-
џовски. 

Продавницата ќе ја потпишува, лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 256/63. (379) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. П. 1964 година, рег. бр. 152/55, книга I, е за-
пишан под фирма: Работнички ресторан-менза со 
бифе од затворен тип при КИБ — Кукуречани, 
Битолска околија. Предмет на работењето на ре-
сторанот е: општествена исхрана и давање угости-
телски услуги на членовите од работниот колек-
тив. 

Ресторанот е основан од „КИБ" — Кукуре-
чани. 

Ресторанот ќе го потпишува раководителот 
Спиро Богоев Ристевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 58/64. (389) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. VI. 1963 година, рег. бр. 8/63, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на Ком-
бинатот „Водно" од Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на чевли, гумено-
технички производи, чорапи, врвци, четки и при-
бор за чистење и лепење на чевли. 

Продавницата е основана од Комбинатот „Вод-
но'' — Скопје. 

Раководител на продавницата е Стојан Божи-
новски. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 241/63. (391) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. VII. 1963 година, рег. бр. 3/57, книга III, е за-
пишано под фирма: Продавница во Дебар на Зем-
јоделската задруга „Прогрес" — Дебар. Предмет 
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на работењето на продавницата е: продажба на 
конзервирано, сушено месо, индустриски месни 
производи, салама и чварки, обланди, двопек, кон-
зервирано млеко, млечни производи, сирење, кра-
вјо масло и овчји кајмак, кашкавал, сушена сала-
ма и сланина, конзервирана риба, како и сушена, 
односно солена, пиво, оранжади, сокови, чоколади 
сите врсти, бонбони, карамели, алва и локум. По-
крај горната дејност продавницата ќе врши и 
занаетчиска дејност од слаткарство и млекарство. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Прогрес" — Дебар. 

Раководител на продавницата е Амедан Ко-
совраста. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 275/63. (393) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. I. 1964 година, рег. бр. 2/64, книга И, е запи-
шан под фирма: Самостоен дуќан за радио оправ-
ки, телевизиски и други електрични услуги во 
Ресен на Секр. за станбена заедница „Мите Бого-
евски" — Ресен. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: оправка на радио апарати, телевизори, ин-
сталација и други електрични уреди. 

Дуќанот е основан од Секр. за станбена заед-
ница „Мите Богоевски" од Ресен. 

Раководител на дуќанот е Крсте Митуш Крс-
тевски. 

Дуќанот ќе го потпишува Жаловски Алексан-
дар Илија, секретар на станбената заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 13/64. (422) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. X. 1963 година, рег. бр. 15/63, книга И, е запи-
шана под фирма: Продавница во Ресен на Ком-
бинатот „Водно" — Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на чевли и 
гу мено-технички производи. 

Продавницата е основана од Комбинатот „Вод-
но" — Скопје. 

Раководител на продавницата е Табаковски 
Томе. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 355/63. (424) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 516, страна 1486 е запишано следното: 
Продавницата број 39 во Скопје на Претпријатието 
за трговија со колонијални, прехранбени, инду-
стриски мешовити и други стоки „Центроколони-
јал" од Скопје се преместува во Скопје од улица 
„Егејска" бр. 10 во реонот на Скопската железар-
ница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 644/63. (1457) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
псд рег. бр. 386, страна 183, книга II е запишано 
следното*. Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Електродистрибутивното прет-
пријатие „Вардар" од Титов Велес, бидејќи со ре-
шението на Извршниот совет на СРМ — Скопје 
број 09-1325/1 од 18. VI. 1963 година е фузионирано 
во новоформираното Претпријатие „Електромаке-
д они ја" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 653/63. (1461) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 55, 
страна 185 е запишано следното: Бошков Вано, 
досегашен управник на Земјоделската задруга „Ла-
зо Филиповски — ЈГавски" од село Сирково, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За управник на задругата е назначен Темел-
о в с к и Бошко. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници и тоа: Јакимов Ангелов Иван, книго-
водител, Диме Јованов Димевски, сметано од 12. XI. 
1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 677/63. (1463) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 17, 
страна 65 е запишано следното: Томе Караѓозов, 
досегашен шеф на сметководството на Земјодел-
ската задруга „Бистра" од село Галичник, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За нов шеф на сметководството на задругата е 
назначен Равансвски Јован. Тој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува со старите 
регистрирани потписници и тоа: Граорковски Веле, 
управник, Тортевски Митре, раководител на ќи-
лимарата, сметано од 11. XI. 1963 година . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 674/63. (1478) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег, бр. 74, 
страна 297 е запишано следното: Младен Јаковчев-
ски, досегашен управник на Земјоделската задруга 
„Единство" од село Челопек, Тетовска околија, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За управник на задругата е назначен Благоја 
Димов Ристовски. Тсј задгз7гата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со стариот регистриран 
потписник Богосав Петровски, книговодител, сме-
тано од 12. X. 1963 година, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 617/63. (1479) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 33, 
страна 95 е запишано следното: Се брише од ре-
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гистарот на задругите Земјоделската задруга „Цр-
вена ѕвезда" од село Јосифово, Гевгелиско, бидејќи 
со решението на Собранието на општината Валан-
дово број 2973 од 1. X. 1963 година е споена со Зем-
јоделското стопанство „Анска Река" — Валандово, 
земјоделски задруги: „Цветан Димов" — село Пи-
рава, „Коста Делев" — село Градец, ,;11 октомври" 
— Валандобо, Водќа заедница „Извор" — Валан-
дово и Винарска визба погон на „Винојуг" — Гев-
гелија во новоформираната стопанска организација: 
Земјоделско стопанство „Анска Река" — Валандово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 690/63. (1495) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 69, 
страна 241 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „11 
октомври" — Валандово, бидејќи со решението на 
Собранието на општината Валандово број 2973 од 
1. X. 1963 година е споена со Земјоделското стопан-
ство „Анска Река" — Валандово, земјоделските за-
други: „Цветан Димов" — село Пирава, „Црвена 
ѕвезда" — село Јосифово, „Коста Делев" — село 
Градец, Водна заедница „Извор" — Валандово и 
Винарска визба погон на „Винојуг" — Гевгелија 
во новоформираната стопанска организација: Зем-
јоделско стопанство „Анска Река" — Ва ланд ово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 691/63. (1496) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 70, 
страна 245 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Ко-
ста Делев" од село Градец, бидејќи со решението 
на Собранието на општината Валандово број 2973 
од 1. X. 1963 година е споена со Земјоделското сто-
панство „Анска Река" — Валандово, земјоделските 
задруги: „Цветан Димов" — село Пирава, „11 ок-
томври" — Валандово, Водна заедница „Извор" — 
Валандово и Винарска визба погон на „Винојуг"— 
Гевгелија во новоформираната стопанска органи-
зација: Земјоделско стопанство „Анска Река" — 
Валандово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 692/63. (1497) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 43, 
страна 137 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Цве-
тан Димов" од село Пирава, бидејќи со решението 
на Собранието на општината Валандово број 2973 
сд 1. X. 1963 година о споена со Земјоделското сто-
панство „Анска Река" од Валандово, земјоделските 
задруги: „Црвена ѕвезда" — село Јосифово, „Коста 
Делев" — село Градец, „11 октомври" — Валандово, 
Водна заедница „Извор" — Валандово и Винар-
ската визба погон на „Винојуг" — Гевгелија во 
новоформираната стопанска организација: Земјо-
делско стопанство „Анска Река" — Валандово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 6С2/63. ' (1498) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 360, страна 1, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Земјоделското стопанство „Анска 
Река" — Валандово, бидејќи со решението на Со-
бранието на општината Валандово број 2973 од 1. X. 
1963 година е споено со земјоделските задруги: 
„Цветан Димов" — е. Пирава, „Црвена ѕвезда" — е. 
Јосифово, „Коста Делев" — село Градец, „11 октом-
ври" — Валандово, Водна заедница „Извор" — Ва-
ландово и Винарската визба погон на „Винојуг" — 
Гевгелија во новоформираната стопанска организа-
ција: Земјоделско стопанство „Анска Река" — Ва-
ландово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 698/63. (1499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 244, страна 855 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Стопанството за 
преориентација и шумарство во изградба „Езеро" 
од село ЛИПКОВО И тоа: Светомир Георгиев, шумар-
ски инженер, директор, и Абази Камила Нејази, 
квалификуван работник, им престанува правото за. 
потпишување. 

За директор на стопанството е назначен со ре-
шението на Собранието на општината Липково бр. 
01-3981/1 од 11. XI. 1963 година Спасовски Софро-
ниев Методи. Тој стопанството ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува со новоназначениот пот-
писник Дураки Ш. Дурак, сметководен режисер, 
сметано од 25. XI. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 712/63. (1501) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 52, 
страна 203 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Собранието на општината Кратово број 
3373 од 1. УП. 1963 година кон Земјоделската за-
друга „Ударник" од село Крилатица се припојува 
Земјоделската задруга „Гоце Делчев" од село Ту-
ралево. 

Досегашните потписници на Земјоделската за-
друга „Ударник" од село Крилатица и тоа: Борис 
Андоновски, управник, Владо Стојановски, книго-
водител, и Стоиле Стојановски, претседател, им 
престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Стоиле Стојановски, управник, и 
Денковски Ј. Душко, книговодител. Тие задругата 
ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжува ат, 
сметано од 26. XI. 1963 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 714/63. (1502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 54, страна 181 е запишано следното: На 
досегашните потписници на Земјоделската задруга 
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„Кавадаречки грозд" — Кавадарци и тоа: Илфијадо 
Костов, директор, и Лазе Масларков им престанува 
правото за потпишуваше. 

За управник на задругата е назначен Илија 
Димов Атанасовски. Тој задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со новоназначениот пот-
писник Ристо Јанев, ветеринарен лекар, и стариот 
регистриран потписник Петар Николовски, книго-
водител, сметано од 23. XI. 1963 година, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 699/63. (1503) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39, 
страна 121 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Собранието на општината Кавадарци број 
5883 од 13. УП. 1963 година Земјоделската задруга 
„Напредок" од село Манастирец, Титоввелешко е 
ставена под принудна управа. 

За принуден управник на задругата е назначен 
Лазо Цандов Тодор. Тој задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, сметано од 10. IX. 1963 
година, во границите на овластувањето. 

На досегашните потписници: Ване Димов, уп-
равник, Радо Вангелов, книговодител, и Јован Јо-
ванов, касиер, им престанува правото за потпишу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 562/63. (1504) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претцриј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 786, страна 599, книга Ш е запишано 
следното: Продавницата во Скопје на Фабриката 
за метален намештај и жичани производи „Раду-
лашка" — Белград го преместува седиштето во 
Скопје од улица „Петар Дељан" бр. 5 на улица 
„Железничка" бр. 2 ( Општина Кисела Вода) би-
дејќи е оштетена од земјотресот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 695/63. (1508) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 676, страна 991 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Градежно, градежно-занаетчиското и про-
изводно претпријатие „Пролетер" — Скопје, би-
дејќи со решението на Собранието на општината 
Кале — Скопје број 1709 од 13. IX. 1963 година е 
припоено кон Управата за управување со деловни 
згради и простории во општествена сопственост — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 717/63. (1507) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 178, страна 478 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието за расподелба на електрич-
на енергија „Електросветлост" — Тетово, бидејќи 
со решението на Извршниот совет на СРМ — Скоп-
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је број 09-1325/1 од 18. VI. 1963 година е споено во 
новоформираното Претпријатие за дистрибуција на 
електрична енергија на територијата на СРМ 
„Електро Македонија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 709/63. (1509) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 40, 
страна 155 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Гоце 
Делчев" — село Туралево, бидејќи со решението 
на Собранието на општината Кратово број 3373 од 
1. УП. 1963 година е припоена кон Земјоделската 
задруга „Ударник" од село Крилатица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 713/63. (1527) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 361, страна 7, книга П е запишано след 
ното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Неготино број 04-2114 од 15. X. 1963 го-
дина е одобрено конституирањето на Фабриката 
за градежни материјали „8 ноември" — Неготино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 721/63. (1528) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 301, страна 781 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Фабриката за це-
мент „Усје" — Скопје и тоа: Шостариќ Август, ди-
ректор, и Мојсов Кочо, технички директор, им пре-
станува правото за потпишување, бидејќи се раз-
решени од должност. 

За в. д. директор на Фабриката е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Ки-
села Вода — Скопје број 169 од 3. УШ. 1963 година 
инженер Кочо Мојсов. Тој фабриката ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува со старите реги-
стрирани потписници и тоа: Голубовиќ Радослав 
Драган, шеф на економската единица набава, Вер-
гилија Мазнев и Јосифовски Борис, сметано од 
5. ХП. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 720/63. (1529) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 19943, серија бр. 0161989 
издадена од СВР — Прилеп на име Тодор Стоја-
нов Панчески, ул. „Тризла" бр. 165, Прилеп. (4221) 

Лична карта рег. бр. 7501, серија бр. 0570198 
издадена од СВР — Гњилане на име Рамиз Ре-
џепа Таши, е. Липково, Кумановско. (4222Ѓ) 

Лична карта рег. бр. 1395, серија бр. 0226405 
издадена од СВР — Охрид на име Никола Ристо 
Јосифовски, е. Велмеј, Охридско. (4223) 

СЛУЖБЕНЕ ВЕСНИК НА СРМ 
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Лична карта рег. бр. 23815, серија бр. 0356809 
издадена од СВР — Титов Велес на име Стојна 
Стојанова Најдовска, е. Кр. Круша, Титоввелешко. 

(4224) 
Лична карта рег. бр. 945, серија бр. 0369355 на 

име Димитрија С. Турчинов, ул. „Народен фронт" 
бр. 18, Титов Велес. ~ (4225) 

Лична карта рег. бр. 3508, серија бр. 0431725 
издадена од СВР — Гевгелија на име Трајанка 
Петар Москова, е. Удово, Гевгелија, (4226) 

Лична карта рег. бр. 2447, серија бр. 0489744 
издадена од СВР — Кавадарци на име Неда Јован 
(Гелова) Јованова, е. Дреново, Кавадарци. (4227) 

Лична карта рег. бр. 11579, серија бр. 0500480 
издадена од СВР — Кавадарци на име Тодор К. 
Димов, е. Возарци, Кавадарци. (4228) 

Лична карта рег. бр. 19556, серија бр. 0050092 
издадена од СВР — Охрид на име Вите Коста 
Наумовски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 31/17, Те-
тово. (4229) 

Лична карта рег. бр. 1733, серија бр. 0276445 
издадена од СВР — Тетово на име Касам Акик 
Касами, е. Г. Речица, Тетовско. (4230) 

Лична карта рег. бр. 4081, серија бр. 0785323 
издадена од СВР — Тетово на име Богосав Петре 
Ѓорѓевиќ, ул. „Караорман" бр. 5, Тетово. (4231) 

Лична карта рег. бр. 7219, серија бр. 0665959 
издадена од СВР — Тетово на име Саљи Керима 
Зибери, е. Доброште, Тетовско. (4232) 

Лична карта рег. бр. 46815, серија бр. 0270048 
издадена од СВР — Тетово на име Слободанка 
Мице Синадиноека, ул. „Илинденска" бр. 54, Те-
тово. (4233) 

Лична карта рег. бр. 413, серија бр. 023472 из-
дадена од СВР — Штип на име Марко Минов Де-
нов, ул. „Сутјеска" бр. 14/П, Штип. (4234) 

Лична карта рег. бр. 2355, серија бр. 0426851 
на име Василка Георги Алексова, Струмица. (4235) 

Лична карта рег. бр. 207, серија бр. 0153118 
издадена од СВР — Битола на име Трајан Петре 
Ристевски, ул. „Димитар Влахов" бр. 119-6, Би-
тола. (4236) 

Лична карта рег. бр. 1955, серија бр. 0246472 
издадена од СВР — Крушево на име Трајче Још-
ко© Талески, ул. „Томе Никлев" бр. 5, Крушево. 

(4237) 
Лична карта рег. бр. 794, серија бр. 0642204 на 

име Драгутин Гурев Спасевски, е. Пелинце, Ку-
мановско. (4238) 

Лична карта рег. бр. 1139, серија бр. 0166351 
на име Славчо Д. Арсовски, е. Страцин, Кума-
новско. (4239) 

Лична карта рег. бр. 9809, серија бр. 0114519 
издадена од СВР — Дебар на име Петре К. Огне-
новски, е. Битуше, Гостивар. (4240) 

Лична карта рег. бр. 1214, серија бр. 0103674 на 
име Славко Огненовски, е. Битуше, Гостивар. (4241) 

Лична карта рег. бр. 3040, серија бр. 0175552 
на име Русе Санев Јаневски, е. Подпреѓе, Тетов-
ско. (4242) 

Лична карта рег. бр. 44061, серија бр. 0799295 
издадена од СВР — Гостивар на име Муфтар Џа-
вит Хајрули, е. Топлица, Гостивар. (4243) 

Лична карта рег. бр. 2299, издадена од СВР — 
Штип на име Андон Иванов Бојаџиев, ул. „Широк 
Дол", Струмица. (4244) 

Лична карта рег. бр. 14262, серија бр. 0334677 
издадена од СВР — Титов Велес на име Владо 
Темелков Дончевски, е. Раштани, Титоввелешко. 

(4245) 
Лична карта рег. бр. 5146, серија бр. 0329656 

издадена од СВР — Титов Велес на име Ангелина 
Пане (Димова) Чингарова, ул. „Гоце Делчев" бр. 
24, Титов Велес. (4246) 

Лична карта рег. бр. 3221, серија бр. 0327731 
издадена од СВР — Титов Велес на име Горѓи 
Димев Чингаровски, ул. „Гоце Делчев" бр. 24, 
Титов Велес. (4247) 

Лична карта рег. бр. 10849, серија бр. 0499297 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ранко 
Стеван Симонови^ е. Сирково, Титоввелешко. 

(4248) 
Лична карта рег. бр. 18079, серија бр. 0506949 

издадена од СВР — Кавадарци на име Лазар Ме-
тодиев Данов, е. Глишиќ, Кавадарци. (4249) 

Лична карта рег. бр. 11314г серија бр. 0009910 
издадена од СВР — Битола на име Садик Зариф 
Лимановски, е. Кишава, Битолско. (4250) 

Лична карта рег. бр. 7429, серија бр. 0751950 
издадена од СВР — Кичево на име Димко Нове 
Арсовски, е. Душогубица, Кичево. (4251) 

Лична карта рег. бр. 16898, серија бр. 0732330 
издадена од СВР — Кичево на име Петре Славе 
Ристески, е. Карбуница, Кичево. (4252) 

Лична карта рег. бр. 13482, серија бр. 0758447 
издадена од СВР — Кичево на име Реџеп Билал 
Садикоски, е. Лешница, Кичево. (4253) 

Лична карта рег. бр. 2598, серија бр. 0738608 
издадена од СВР — Кичево на име Бега Ј. Му-
стафоска, ул. „Скопска" бр. 31, Кичево. (4254) 

Лична карта рег. бр. 25223, серија бр, 0219407 
издадена од СВР — Кичево на име Ќибрија Ра-
мазан Чикаланоска, е. Преглово, Кичево. (4255) 

Лична карта рег. бр. 7818, серија бр. 0752339 
издадена од СВР — Кичево на име Неделко Милан 
Наумоски, е. Кленовец, Кичево. (4256) 

Лична карта рег. бр. 7352, серија бр. 0751873 
издадена од СВР — Кичево на име Аќиф Осман 
Мислимоски, ул. „И. Акиоски" бр. 38, Кичево. 

(4257) 
Лична карта рег. бр. 4278, серија бр. 0748796 

издадена од СВР — Кичево на име Куртиш Мис-
лим Ипчески, е. Србица, Кичево. (4258) 

Лична карта рег. бр. 5848, серија бр. 0750366 
издадена од СВР — Кичево на име Мехмед Џе-
ладин Мустафоски, е. Жубрино, Кичево. (4259) 

Лична карта рег. бр. 4653, серија бр. 0741745 
издадена од СВР — Кичево на име Фазли Осман 
Велиу, е. Колари, Кичево. ' (4260) 

Лична карта рег. бр. 3968, серија бр. 0772060 
издадена од СВР — Кичево на име Миливој Миц-
ко Дојчиноски, ул. „И октомври", Кичево. 14261) 

Лична карта рег. бр. 20851, серија бр. 0735776 
издадена од СВР — Кичево на име Аќиф Ќанија 
Шерифоски, е. Лисичани, Кичево. (4262) 

Лична карта рег. бр. 2943, серија бр. 0747460 
издадена од СВР — Кичево на име Рахман Ну-
хи ја Ипчески, е. Србица, Кичево. (4263) 

Лична карта рег. бр. 3180, серија бр. 0740090 
издадена од СВР — Кичево на име Војо Горѓе 
Стојаноски, е. Тајмишка, Кичево. (4264) 

Лична карта рег. бр. 4847, серија бр. 0741940 
издадена од СВР — Кичево на име Мида Селим 
(Велиу) Салиоска, е. Бачишта, Кичево. (4265) 

Лична карта рег. бр. 1471, серија бр. 4323472 
издадена од СВР — Ниш на име Живка Крсте 
Николиќ, Кичево. (4266) 

Лична карта рег. бр. 20042. серија бр. 0735376 
издадена од СВР — Кичево на име Ванде Ферат 
(Зеќироска) Зенделоска, е. Србица, Кичево. (4267) 

Лична карта рег. бр. 289Ѕ8, серија бр. 0223186 
издадена од СВР — Охрид на име Меќе Меќев 
Даноски, е. Зајас, Кичево. (4268) 

Лична карта рег. бр. 4678, серија бр. 0786468 
издадена од СВР — Тетово на име Рада Андре 
(Стевовска) Симјаноска, ул. „Рад. Цониќ" бр. 103, 
Тетово. (4269) 

Лична карта рег. бр. 503, серија бр. 0474219 
издадена од СВР — Струмица на име Савета Тимо 
Алтнова, е. Костурино, Струмица. (4270) 

Лична карта рег. бр. 251, серија бр. 0273061 
издадена од СВР — Тетово на име Аб ду раман 
Рамадан Ебиби, ул. „Корушка" бр. 31, Тетово. 

(4271) 
Лична карта рег. бр. 1965, серија бр. 0773060 

на име Станимир Софрониев Станисављовски, е. 
Жегљане, Кумановско. (4272) 
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Лична карта рег. бр. 397, серија бр, 0206707 
на име Драга Јована (ѓорѓевиќ) Стоиковска, е; 
Челопек, Кумановско. * (4273) 

Лична карта рег. бр. 20082, серија бп. 0559900 
издадена од СВР — Куманово на име Емин Да-
мира Емини ,с. Лојане, Кумановско. (4274) 

Лична карта рег. бр. 1727, серија бр. 0739633 
издадена од СВР — Охрид на име Ѓулизар Далип, 
ул. „Даме Груев" бр. 90, Охрид. (4275) 

Лична карта рег. бр. 5129,"серија бр. 0730146 
издадена од СВР — Македонски Бред на име 
Драгутин Филипов Вел јаноски, е. Звечан, Маке-
донски Брод. (4276) 

Лична карта рег. бр. 25081, серија бр. 0357879 
издадена од СВР — Титов Велес на име Абит Р. 
Мехмедовић с. Гор. Оризари, Титоввелешко. (4277) 

Лична карта рег. бјр. 18398, серија бр. 0336316 
издадена од СВР — Титов Велес на име Костадин-
ка Владо Бочварова, ул. „Љубљанска бр. 6, Титов 
Велес. (4278) 

Лична карта рег. бр. 1433, серија бр. 0162143 
на име Благој Илија Прчев, е. Богданци, Гевге-
лија. (4279) 

Лична карта рег. бр. 1273, издадена од СВР — 
Кавадарци на име Јордан Николов Мицковски, 
Кавадарци. (4280) 

Лична карта рег. бр. 3409, серија бр. 663871 
издадена од СВР — Тетово на име Стојче Војнов 
Гаврилове^, е. Вратница, Тетовско. Ѓ4?31.) 

Лична карта рег. бр. 46408, серија бр. 0269639 
издадена од СВР — Гостивар на име Неим Ѓулаз 
Салиу, е. Дебреше, Гостивар. (4282) 

Лична карта рег. бр. 4122, серија бр. 0310212 
издадена од СВР — Штип на име Никола Ѓорѓиев 
Штерјов, е. Доброшани, Штип. (4283) 

Лична карта рег. бр. 2949, серија бр. 0428459 
издадена од СВР — Кочани на име Голубинка 
Ангел Ангелова, ул. „Димитар Влахов" бр. 65, Ко-
чани. <4284) 

Лична карта рег. бр. 7460, серија бр. 0078Ѕ36 
издадена од СВР — Битола на име Димитар Јован 
Димитров, ул. „Орде Чопела" бр. 26, Битола. (4285) 

Лична карта рег. бр. 2033, серија бр. 0015747 
на име Стефан Томе Стефановски, е. Варошани, 
Битола. <4286) 

Лична карта рег. бр. 32794, серија бр. 0104409 
издадена од СВР — Битола на име Васко Киро 
Турунџиев, ул. „13-ти јули" бр. 21, Битола. (4287) 

Лична карта рег. бр. 2078, серија бр. 0263405 
на име Вангел Стојан Златаноски, е. Растојда, 
Крушево. (4283) 

Лична карта рег. бр. 11562, серија бр. 0552062 
издадена од СВР — Куманово на име Нијази Ра-
мадана Исмаили, е. Матејче, Кумановско. (4289) 

Лична карта рег. бр. 159, серија бр. 0242168 
издадена од СВР — Македонски Брод на име 
Стеван М. Новески, е. Локвица, Македонски Брод. 

(4290) 
Лична карта рег. бр. 1963, серија бр. 0168675 

на име Тодорка Борис (Павловска) Ристовска, е. 
Отушиште, Тетовско. (4291) 

Лична карта рег. бр. 3662, серија бр. 0663602 
издадена од СВР — Тетово на име Паца Анча 
Тодоровска, е. Милетино, Тетовско. (4292) 

Лична карта рег. бр. 3550, серија бр. 0173946 
издадена од СВР — Гостивар на име Џемаил Шеиб 
Зеќири, е. Форино, Гостивар. (4293) 

Лична карта рег. бр. 10201, серија бр. 0706711 
издадена од СВР — Гостивар на име Дестан Бек-
теш Шурубани, Гостивар. (42Ѕ4) 

Лична карта рег. бр. 2532, серија бр. 0306737 
издадена од СВР — Штип на име Диме Штерјов 
Георгиев, е. Доброшани, Штип. (4295) 

Лична карта рег. бр. 623, серија бр. 0051333 
издадена од СВР — Кочани на име Стојна Ананиа 
Стоилова, е. Небо јани, Кочани. (4296) 

Лична карта рег. бр. 962, серија бр. 0051676 
издадена од СВР — Кочани на име Лазар Јордан 
Митров, е. Полаки, Кочани. (4297) 

Лична карта рег. бр. 14634, серија бр. 0195332 
издадена од СВР — Прилеп на име Ристе Стоја-
нов Ристески, е. Крушевица, Битолско. (4299) 

Лична карта рег. бр. 677, серија бр. 0128108 
на име Петар Богданов Спиркоски, е. Дреновци, 
Прилеп. (4300) 

Лична карта рег. бр. 13495, серија бр. 0553568 
издадена од СВР —- Куманово на име Арун Амета 
АјЈредини, е. Матејче, Кумановско. (4376) 

"Лична карта рег. бр. 9816, серија бр. 0549586 
издадена од СВР — Куманово на име Стојна Ве-
селин Стојковиќ, е. Ново Село, Кумановско. (4377) 

Лична карта рег. бр. 848, серија бр. 0314358 
издадена од СВР — Кочани на име Драгољуб 
Методиев Заов, е. Тркање, Кочани. (4378) 

Лична карта рег. бр. 6774, серија бр. 0657885 
издадена од СВР — Тетово на име Емурлах Ра-
мадан Ќерими, е. Тополница, Радовиш. (4379) 

Лична карта рег. бр. 1704, серија бр. 0034415 
издадена од СВР — Струга на име Јован Јосев 
Бубакоски, е. Вевчани, Струга. (4380) 

Лична карта рег. бр. 1366, серија бр. 0726166 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ко-
стадин Ѓурчески, е. Инче, Кичево. (4381) 

Лична карта рег. бр. 14*16, серија бр. 0743066 
на име Рефика Фератова Ганиевска, ул. „Ристо 
Герасовски" бр. 14, Ресен. (4382) 

Лична карта рег. бр. 26664, серија бр. 0634616 
издадена од СВР — Тетово на име Иса Хасан Ха-
сани, ул. „Штипска" бр. 9, Тетово. (4383) 

Лична карта рег. бјр. 1495, серија бр. 0102206 
на име Бајрам Феј зије Феј зули, е. Требиште, Гос-
тивар. (4384) 

Лична карта рег. бр. 33200, серија бр. 0689256 
издадена од СВР — Тетово на име Нуриман Садик 
Куртиши, е. Порој, Тетово. (4385) 

Лична кајрта рег. бр. 26888, серија бр. 0723694 
издадена од СВР — Гостивар на име Џемко Ша-
бан Фејзи, Гостивар. (4386) 

Лична карта рег. бр. 1233, серија бр. 0697743 
издадена од СВР — Гостивар на име Нури Амза 
Абази, Гостивар. ' (4387) 

Лична карта рег. бр. 29471, серија бр. 0095399 
издадена од СВР — Битола на име Милка (Рис-
тевска) Илиевска, ул. „Тошо Арсов" бр. 1г Штип. 

(4388) 
Лична карта рег. бр. 49, серија бр. 0304075 из-

дадена од СВР — Струмица на име Христо Ки-
рил Христов, ул. „Скопска" бр. 1, Струмица. (4389) 

Лична карта рег. бр. 3144/ш, серија бр. 0140850 
издадена од СВР — Штип на име Крсто Василков 
Велков, е. Мокриево, Струмица. (4390) 

Лична карта рег. бр. 10771/ш, серија бр. 0300244 
издадена од СВР — Струмица на име Константин 
Ристо Ичков, ул. „22 декември" бр. 6, Струмица. 

(4391) 
Лична карта рег. бр. 3316, серија бр. Р425309 

издадена од СВР — Струмица на име Стојчо Ва-
силев Илиев, ул. „Бл. Мучето" бр. 32, Струмица. 

(4392) 
Лична карта рег. бр. 334, серија бр. 0315845 

издадена од СВР — Струмица на име Гонца Спасо 
Ангелова, е. Дабила, Струмица. (4393) 

Лична карта рег. бр. 2061, серија бр. 0363772 
издадена од СВР — Неготино на име Фемо Ѓ. На-
ков, ул. „К. Крстов" бр. 20, Неготино. (4394) 

Лична карта рег. бр. 19198, серија бр. 0559014 
издадена од СВР — Куманово на име Халит Не-
џипа Џафери, булевар „1 мај" бр. 327, Битола. 

(4395) 
Лична карта рег. бр. 2794, серија бр. 0563205 

издадена од СВР — Куманово на име Гани Џе-
маила Исмаили, е. Гошинце, Кумановско. (4396) 

Лична карта рег. бр. 1583, серија бр. 0022604 
издадена од СВР — Охрид на име Методија Сто-
јан Бобаноски, е. Велестово, Охридско. (4397) 

Лична карта рег. бр. 44987, серија бр. 0800134 
издадена од СВР — Тетово на име Хамди Тефик 
Лимани, е. Пршовце, Тетовско. (4398) ' 
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Лична карта рег. бр. 19201, серија бр. 1065309 
издадена од СВР — Панчево на име Саќип Аљи-
ља Авдиљ, е. Нераште, Тетовско. (4399) 

Лична карта рег. бр. 41902, серија бр. 0797145 
издадена од СВР — Тетово на име Мемед Д. 
Идризи, е. Добарце, Тетовско. (4400) 

Лична карта рег. бр. 910, серија бр. 025030 
издадена од СВР — Титов Велес на име Тодора 
Пенкова, ул. „Нареден фронт" бр. 3/27, Титов 
Велес. (4425) 

Лична карта рег. бр. 6591, серија бр. 0667962 
издадена од СВР — Тетово на име Адем А. Нухии, 
е. Боговиње, Тетовско. (4426) 

Лична карта рег. бр. 28630, серија бр. 0686579 
издадена од СВР — Тетово на име Александар Р. 
Стефчески, ул. „Истра" бр. 3, Тетово. (4427) 

Лична карта рег. бр. 2611, серија бр. 0379221 
издадена од СВР — Кочани на име Стефан Доне 
Иванов, е. Оризари, Кочани. (4428) 

Лична карта рег. бр. 57, серија бр. 0139599 
на име Добре Милошев Стојкоски, е. Дебреште, 
Прилеп. (4429) 

Л^чна карта рег. бр.* 1670, серија бр. 0766659 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Стои-
мен Павлов Јовчевски, е. Бас, Кр. Паланка. (4430) 

Личка карта рег. бр. 13, серија бр. 0573700 
издадена сд СВР — Крива Паланка на име Добри 
Г. Бојковски, е. Дренак, Кр. Паланка. (4431) 

Лична карта рег. бр. 5020, серија бр. 0141489 
издадена од СВР — Прилеп на име Мука Д. Ка-
зимовска, ул. „11 октомври" бр. 33, Ресен. (4432) 

Лична карта рег. бр. 398, серија бр. 0371408 
на име Павле П. Костовски, е. Богомила, Титов 
Велес. (4433) 

Лична карта рег. бр. 1134, серија бр. 0170844 
на име Рамадан Шабана Јашари, е. Групчин, Те-
товско. (4434) 

Лична карта рег, бр. 1076, серија бр. 0101786 
издадена од СВР — Тетово, на име Шефкет Г. 
Мустафа, е. Сенце, Тетовско. (4435) 

Лична карта рег. бр. 18018, "серија-брТ~07Г4б28 
издадена од СВР — Гостивар на име Феим Ну-
рија Мемеди, е. Дебреше, Гостиварско. (4436) 

Лична карта рег. бр. 4519, серија бр. 0176837 
издадена од СВР — Гостивар на име Есма Латиф 
Абазоска, Гостивар. (4437) 

Лична карта рег. бр. 882, серија бр. 0129896 
на име Трајче Ристо Блажески, е. Подвис, Битол-
ско. (4438) 

Лична карта рег. бр. 2236, серија бр. 0246754 
издадена од СВР — Крушево на име Муса Иса 
Џелилоски, е. Белушина, Крушево. (4439) 

Лична карта рег. бр. 13451, серија бр. 0154907 
издадена од СВР — Битола на име Загорка М. 
(Јорданова) Ѓонда, ул. „Благој Целев" бр. 13, Кру-
шево. (4440) 

Лична карта рег. бр. 28715, серија бр. 0222913 
издадена од СВР — Охрид на име Спасе Цветан 
Јованоски, е. Сливово, Охрид. (4441) 

Лична карта рег. бр. 3424, серија бр. 0431742 
издадена од СВР — Гевгелија на име Јован Илиев 
Невеселов, е. Удово, Гевгелија. (4442) 

Лична карта рег. бр. 841, серија бр. 0174651 
на име Анѓелко Ж. Ивановски, е. Саракино, Те-
товско. (4443) 

Лична карта рег. бр. 13431, серија бр. 0700041 
издадена од СВР — Тетово на име Исеин Сабри 
Елези, е. Добридол, Гостиварско. (4444) 

Лична карта рег. бр. 6226/ш, серија бр. 0411702 
издадена од СВР —• Кочани на име Никола Ристов 
Андов, е. Гратче, Кочани. (4445) 

Лична карта рег. бр. 1291, серија бр. 0323287 
издадена од СВР — Струмица на име Типа Мито 
Митева^ е. Балдовци, Струмица. (4446) 

Лична карта рег. бр. 3450, серија бр. 0131257 
издадена од СВР — Битола на име Нације Алија 
Адемова, ул. „Козјак" бр. 117-6, Битола. (4447) 

Лична карта рег. бр. 8372, серија бр. 0153955 
издадена од СВР — Прилеп на име Алија Фејзо 
Адемов, ул. „Козјак" бр. 117-6, Битола. (4448) 

Лична карта рег. бр. 8444, серија бр. 0153680 
издадена од СВР — Прилеп на име Ру хи ја Деми-
рова Адемова, ул. „Козјак" бр. 117-6, Битола. (4449) 

Лична карта рег. бр. 451, серија бр. 0124960 
издадена од СВР — Битола на име Благоја Бо-
гоја Секуловски, ул. „12 Козјак чешма" бр. 4, 
Битола. (4450) 

Лична карта рег. бр. 29293, серија бр. 0223491 
издадена од СВР -т- Охрид на име Петре Рефков 
Илоски, е. Злести, Охрид. (4476) 

Лична карта рег. бр. 864, серија бр. 0241374 
на име Богдан Ѓорев Спироски, е. Завој, Охридско. 

(4477) 
Лична карта рег. бр. 4389, серија бр. 0010950 

издадена од СВР — Скопје на име Климе Наум 
Маленков, ул. „Партизанска" бр. 6, Охрид. (4478) 

Лична карта рег. бр, 27659, серија бр. 0027695 
издадена од СВР — Скопје на име Милка Димитри 
Кочова, ул. „Партизанска" бр. 6, Охрид. (4479) 

Лична карта рег. бр. 463, серија бр. 0244273 
издадена од СВР — Охрид на име Фатиме Камбер, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 161, Охрид. (4480) 

Лична карта рег. бр. 9736, серија бр. 0350246 
издадена од СВР — Титов Велес на име Борис 
Илија Лазов, е. Подлес, Титов Велес. (4481) 

Лична карта рег. бр. 39961, серија бр. 03^5211 
издадена од СВР — Тетово на име Абдуселам 
Хајдара Селами, ул. „Призренска" бр. 14, Тетово. 

(4482) 
Лична карта рег. бр. 4237, серија бр. 0171948 

издадена од СВР — Теарце на име Ратка Вељова 
Јовановска, е. Непроштено, Тетовско. (4483) 

Лична карта рег. бр. 6370, серија бр. 0766430 
издадена од СВР — Куманово на име Даринка 
Денковиќ, е. Табановце, Кумановско. (4484) 

Лична карта. рег. бр. 21572, серија бр. 0536892 
издадена од СВР — Куманово на име Владимир 
Масе Петровиќ, е. Тромега, Кумановско. (4485) 

Лична карта рег. бр. 6980, серија бр. 0843494 
издадена од СВР — Куманово на име Злата Ми-
лан Илиевска, ул. „Еонево Трло" бр. 15, Кума-
ново. (4496) 

Лична карта рег. бр. 3099, серија бр. 0462202 
издадена од СВР — Куманово на име Ружа В. 
Стојчевска, ул. „Моша Пијаде" бр. 43, Куманово. 

(4487) 
Лична карта рег. бр. 20843, серија бр. 0032503 

издадена од СВР — Охрид на име Камбер Пиро 
Веј силоски, е. Отишани, Дебар. (4488) 

Лична карта рег. бр. 24636, серија бр. 0178664 
издадена сд СВР — Охрид на име Бесник Иќмет 
Маслинка, ул. „Амди Леши" бр. 33, Дебар. (4489) 

Лична карта рег. бр. 1125, серија бр. 0155835 
издадена од СВР — Дебар на име Бафтијар Мах-
мут Јани, Дебар. (4490) 

Лична карта рег. бр. 380, серија бр. 0140090 
издадена од СВР — Дебар на име Рамадан Муарем 
Пилани, ул. „Црни Дрим" бр. 15, Дебар. (4491) 

Лична карта рег. бр. 22530, серија бр. 0134559 
издадена од СВР — Дебар на име Илија Русе Фи-
новски, ул. „Танас Топал овски" бр. 10, Дебар. (4492) 

Лична карта рег. бр. 17271, серија бр. 0132971 
издадена од СВР — Дебар на име Аќиф Ибрахим 
Бастрисски, е. Житинани, Дебар. (4493) 

Лична карта рег. бр. 1717, серија бр. 010964 
издадена од СВР — Битола на име Трајана С. Сто-
јанова, е. Ивањевци, Битола. ~ (4494) 

Лична карта рег. бр. 33439, серија бр. 016587 
издадена од СВР — Прилеп на име Илија М. Ко-
нески, ул. „Јоска Орданоски" б. 6., Прилеп. (4496) 

Лична карта рег. бр. 610, серија бр. 0133124 
издадена од СВР — Крушево на име Донка Ј. 
Здравкова, ул. „Маршал Тито" бр. 26, Крушево. 

(4497) 
Лична карта рег. бр. 3402, серија бр. 0449134 

издадена од СВР — Куманово на име Бранислав 
Спасовски, ул. „Маршал Тито" бр. 2, Куманово. 

(4498) 
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Лична карта рег. бр. 27443, серија бр. 3232983 
издадена од СУП — Краљево на име Христина 
М. Марковиќ, трг „Маршал Тито" бр. 37, Кума-
ново. (4499) 

Лична карта рег. бр. 11300, серија бр. 0555342 
издадена од СВР — Куманово на име Стојан Г. 
Николовски, ул. „Панче Пешев" бр. 28, Куманово. 

(4500) 
Лична карта рег. бр. 519, серија бр. 0301831 

издадена од СВР — Штип на име Штефка Франц 
Клобаса, ул. „Моша Пијаде" бр. 25, Куманово. (4501) 

Лична карта рег. бр. 2565, серија бр. 0739076 
издадена од СВР — Брод на име Бранислав Бо-
гатинов Аврамоски, с. Локвица, Кичево. (4502) 

Лична карта рег. бр. 69, серија бр. 0285579 из-
дадена од СВР — Ресен на име Фаредин Мефа-
илов Зејнеловски, ул. „5 ноември" бр. 25, Ресен. 

(4503) 
Лична карта рег. бр. 9539, серија бр. 0154461 

издадена од СВР — Прилеп на име Ленка Петре 
(Чупаркоска) Батаревска, ул. „Миле Милески" 
бр. 12, Титов Велес. (4504) 

Лична карта рег. бр. 1504, серија бр. 0162914 
на име Трајко Мито Караѓошев, е. Стојаково, Гев-
гелија. (4505) 

Лична карта рег. бр. 26391, серија бр. 0359190 
издадена од СВР — Титов Велес на име Душко 
Киров Делев, е. Јосифово, Гевгелија. (4506) 

Лична карта рег. бр. 8258, серија бр. 0664787 
издадена од СВР — Тетово на име Рустем Ајрула 
Рустеми, е. Г. Речица, Тетово. (4507) 

Лична карта рег. бр. 16636, серија бр. 0677189 
издадена од СВР — Тетово на име Беџет Исмаил 
Рушити, с. Церово, Тетовско. (4508) 

Лична карта рег. бр. 6964, серија бр. 0172176 
издадена од СВР — Тетово на име Браим Ќазим 
Амети, е. Селце, Тетовско. (4509) 

Лична карта рег. бр. 33, серија бр. 0271043 на 
име Ханифе Тефик (Беќири) Шакири, е. Шем-
шово, Тетовско. (4510) 

Лична карта рег. бр. 12283, серија бр. 671747 
издадена од СВР — Тетово на име Алит М. Ша-
ќири, е. Шемшово, Тетовско. (4511) 

Лична карта рег. бр. 9072, серија бр. 0669860 
издадена од СВР — Тетово на име Бора Герасим 
(Блажевска) Илиевска, е. Раотинце, Тетовско. (4512) 

Лична карта рег. бр. 7260, серија бр. 0383970 
издадена од СВР — Кочани на име Тихомир Стан-
чо Коцев, ул. „Д. Влахов" бр. 18, Кочани. (4513) 

Лична карта рег. бр. 2345, серија бр. 0479329 
издадена од СВР — Струмица на име Гошо Мито 
Шишевски, е. Костурино, Струмица. (4514) 

Лична карта рег. бр. 2479, серија бр, 0227089 
издадена од СВР — Охрид на име Петра Никола 
(Петреска) Вероска, ул. „Д. Груев" бр. 67, Охрид. 

(4515) 
Лична карта рег. бр. 3324, серија бр. 0227822 

издадена од СВР — Брод на име Билгаиб Алиоски, 
е. Пласница, Кичевско. (4516) 

Лична карта рег. бр. 16173, серија бр. 0087132 
издадена од СВР — Битола на имз Коца Ацко 
(Илиевска) Петковска, ул. „Утица" бр. 7/2, Би-
тола. (4517) 

Лична карта рег. бр. 43, серија, бр. 0138964 на 
име Мирко Здравески, е. Кривогаштани, Битол-
ско. (4518) 

Лична карта рег. бр. 967, серија бр. 0130787 на 
име Донка Тодорова Телевска, е. Ново Змирново, 
Битола. (4519) 

Лична карта рег. бр. 6077, серија бр, 0445584 
издадена од СВР — Битола на име Магден Никола 
Талевски, ул. „Козјак" бр. 91, Битола. (4520) 

Лична карта рег. бр. 30108, серија бр. 0096221 
издадена од СВР — Битола на име Даница Стојан 
(Здравкова) Талевска, ул. „Козјак" бр. 91, Битола. 

(4521) 
Лична карта рег. бр. 37021, серија бр. 0105591 

издадена од СВР — Битола на име Арзи Шабан 
Ракипова, ул. „Караџова" бр. !3, Битола. (4522) 

Лична карта рег. бр. 4607, серија бр. 0099117 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Ста-
нојко Сарачинов Цветковски, Кр. Паланка. (4523) 

Лична карта рег. бр. 28574, серија бр. 30807 
издадена од СВР — Београд на име Сотир Климе 
Несторове™, ул. „29 ноември" бр. 51, Охрид. (4524) 

Лична карта рег. бр. 24262, серија бр. 0736446 
издадена од СВР — Охрид на име Љубомир В ан-
ѓелов Јосифоски, е. Косел, Охридско. (4525) 

Лична карта рег. бр. 11230, серија бр. 0234234 
издадена од СВР — Охрид на име Горѓи Петар 
Снегаров, ул. „Гл. Прличев" бр. 51, Охрид, (4526) 

Лична карта рег. бр. 4799, серија бр. 0728797 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Тео-
досија Столев Јанкулоски, е. Гоест, Кичево/(4527) 

Лична карта рег. бр. 1676..., серија бр. 1732200 
издадена од СВР — Кичево на име Олга Драгева 
Настоска, е. Ижишта, Кичево. (4528) 

Лична карта рег. бр. 201, серија бр. 0242210 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Нове 
Димитров Секулоски, е. Грешница, Кичево. (4529) 

Лична карта рег. бр. 997, серија бр. 0441008 
издадена од СВР — Кавадарци на име Милан Ри-
стов Атанасов, ул. „Страшо Пинџур" бр. 8, Кава-
дарци. (4530) 

Лична карта рег. бр. 17671, серија бр. 0506374 
издадена од СВР — Кавадарци на име Радомир Ј. 
Стојановиќ, е. Пепелиште, Кавадарци. (4531) 

Лична карта рег. бр. 896, серија бр. 0274406 
издадена од СВР — Тетово на име Вукашин Јо-
ван Махајловски, ул. „Маршал Тито" бр. 38, Те-
тово. (4532) 

Лична карта рег. бр. 31881), серија . 0688440 
издадена од СВР — Тетово на име Сабит Азем 
Касами, ул. „Цетинска" бр. 117, Тетово. (4533) 

Лична карта рег. бр. 25927, серија бр. 0722737 
издадена од СВР — Гостивар на име Гани Бекира 
Рамадани, е. Пирок, Тетовско. (4534) 

Лична карта рег. бр. 3463, серија бр. 0171575 
издадена од СВР — Тетово на име Ружица Бранко 
Дамеска, е. Фалише, Тетовско. (4535) 

Лична карта рег. бр. 47293, серија бр. 0270282 
издадена од СВР — Тетово на име Бајрам Ајдар 
Ајдари, е. Џепчиште, Тетовско. (4536) 

Лична карта рег. бр. 18896, серија бр. 0679859 
на име Борис Нешов Ристовски, е. Копанце, Те-
товско. (4537) 

Лична карта рег. бр. 8846, серија бр. 0669275 
издадена од СВР — Тетово ж, име Ристо Мисаил 
Несторовски, е. Беловиште, Тетовско. (4538) 

Лична карта рег. бр. 24266, .издадена од СВР — 
Тетово на име Хасиме Рамадан (Рамадани) Му-
стафи, е. Лакавица, Гостиварско. (4539) 

Весика бр. 445/77, издадена од Турскиот кон-
зул во Скопје на име Фазлиоски Еминов Илијас, 
е. Дебреше, Битолско. (4297) 

СОДРЖИНА 
Страна 

201 /Деловник на Уставниот суд на Македо-
нија — — — — — —• — — — — 681 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје!, ул. „29 ноември" 
бр, 10-а Поадт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уред ник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802—11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


