
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 16 април 1965 
С к о п ј е 

Број 13 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

103. 
Врз основа на точка 1 став 2 од Одлуката за 

одобрување кредити за определени домаќинства 
за зголемување на капацитетите и подобрување на 
условите за сместување и исхрана на туристи 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 12/63 и „Службен 
лист на СФРЈ" бр. 7/65), републичкиот секретар за 
трговија и туризам донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОДРАЧЈА ВО КОИ НА 
ДОМАЌИНСТВАТА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ОДОБРУ-
ВААТ КРЕДИТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПА-
ЦИТЕТИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ЗА 

СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ТУРИСТИ 
1. За подрачја во кои на домаќинствата мо-

ж е да им се одобруваат кредити за зголемување 
на капацитетите и подобрување условите за сме-
стување на туристи се определуваат населените 
места во општините: Берово, Битола, Гевгелија, 
Гостивар, Дебар, Делчево, Кратово, Крива Палан-
ка, Крушево, Куманово, Охрид, Ресен, Струга, 
Струмица, Тетово, Титов Велес и подрачјето на 
град Скопје. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за опре-
делување подрачја во кои на домаќинствата може 
да им се одобруваат кредити за зголемување на 
капацитетите за сместување и исхрана на туристи 
„Службен весник на СРМ" бр. 16/63). 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од денот на нејзиното објавување вз „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 07-393 Републички секретар за 
12. IV. 1965 год. трговија и туризам 

Скопје Драган Спировски, с. р. 

104. 
Врз основа на член 28 од Законот за придоне-

сите и даноците на граѓаните („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/65), Републичкиот секретар за финан-
сии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТНИТЕ 
КНИГИ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ 
НА ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЈ-
НОСТИ И ОБВРЗНИЦИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД 

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ 
Член 1 

Работните книги се водат според начелата на 
уредноста, така што: 

1) од нив да може да се утврди вкупното ра-
ботење на обврзникот расчленето на одделни ра-
ботни промени, по хронолошки ред и во бруто из-
носи (без пребивање); 

2) запишувањето во книгите да се врши со 
мастило или со мастилен молив; 

3) во книгите да не се остават празнини туку 
по хронолошки ред да се исполнува целиот прос-
тор за книжење; 

4) еднаш извршеното запишување, по правило, 
не може да се брише, ниту да се прецртува, а ако 
ова сепак се врши, мора јасно да се гледа првиот 
текст; 

5) сторнирањето на погрешно книжените ра-
ботни промени задолжително да се вршат по мето-
дот на црвено сторно; 

6) сите книжења, по правило, да се заснову-
ваат врз книговодствени документи од кои може 
да се утврди основата за книжење; 

7) да не смеј ат да се вадат листови од книгите; 
8) книжењето на работните промени мора да се 

врши во книгите секој ден, а најдоцна наредниот 
работен ден од денот на настанатата работна про-
мена. 

Член 2 
Во книгата на прометот се внесуваат подато-

ците за вкупниот промет извршен со продажбата 
на стоки или со извршените услуги, без оглед 
дали прометот подлежи на данок на промет или-
но, за основицата и износите на данокот на промет 
по одделни тарифи. 

Податоците за износите помали од две илјади 
динајри за кои, според членот 15 на овој правил-
ник, не е задолжително да се издаваат сметки, во 
колоната: „на кого е продадена стоката или извр-
шена услугата" ќе се внесат збирно: „според днев-
ниот пазар", не означувајќи ги при тоа лицата на 
кои им е продадена стоката односно извршена ус-
лугата. 

Член 3 
Во книгата за набавка и трошење на материја-

лот се внесува секое купување на материјали и 
нивното трошење, без оглед на тоа дали купува-
њето е вршено во готово или на кредит, при што, 
покрај количината на набавените односно потро-
шените материјали се внесува и нивната вредност. 

Член 4 
Во книгата на инвентарот се искажува почет-

ната и завршната состојба на средствата, побару-
вањата и обврските на обврзникот. 

Во книгата, почетниот инвентар кој се соста-
вува при воведувањето на работните книги, се 
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искажува почетната состојба на средствата, поба-
рувањата и обврските на обврзникот. 

Во книгата, завршниот инвентар, КОЈ се со-
ставува со состојба на 31 декември во годината 
или на денот на престанувањето на стопанската 
дејност на обврзникот, се искажува завршната со-
стојба на средствата, побарувањата и обврските на 
обврзникот. 

Ако обврзникот продолжува со работа и во 
наредната година, составениот завршен инвентар 
од претходната година се смета како почетен ин-
вентар за наредната година и за тоа не се соста-
вува друг почетен инвентар. 

Член 5 
На крајот на годината, при пописот (инвента-

рисувањето) се заклучуваат сите работни книги 
за спроведување со состојбата утврдена со по-
писот. 

Залихите на стока се водат по нивната про-
сечна набавна цена, сметајќи при тоа од послед-
ната набавка па уназад, додека побарувањата и 
обврските се искажуваат по продажните односно 
по набавните цени покажани во фактурите. 

Член 6 
Во книгата на должниците се запишуваат 

должниците хронолошки така како настанува нив-
ната обврска кон даночниот обврзник. За должни-
кот во колоната: „долгува" се запишува износот 
што тој го долгува, а во колоната: „побарува" из-
носот што тој го отплатува. 

Член 7 
Во списокот на запослените лица се внесуваат 

потребните податоци за запослувањето, исплатата 
на платите, пресметката и плаќањето на придо-
несите и потврдувањето на податоците за приме-
ната плата од страна на работникот. Овој список 
се составува најмалку еднаш месечно, а може и во 
покуси срокови во зависност од тоа кога им се 
исплатува платата на работниците запослени кат 
даночниот обврзник 

Член 8 
Работните книги од чл. 2, 3, 4, в И 7 од ОВОЈ 

правилник, ги водат даночните обврзници од чл. 
27 од Законот за придонесите и даноците на гра-
ѓаните (,,Службен весник на СРМ", бр. 5/65). 

Член 9 
Именикот на странките се води по редни 

броеви. 
Редниот број под кои странката е воведена во 

именикот на странките истовремено е и деловен 
број под кои се води предметот на странката во 
адвокатската канцеларија. 

Член 10 
Признаницата се издава од кочанот на призна-

ниците со нумерисани листови во три истоветни 
Примероци што носат ист број. Првиот примерок 
и се издава на странката или на друго лице што 
извршило уплата, вториот служи како документ за 
книжење, а третиот останува во блокот. 

Член 11 
Во книгата на приходите, расходите и пресмет-

ката за примените надоместоци се внесуваат сито 
пресметки за примените надоместоци односно ост-
варените приходи и извршените расходи на обврз-
никот. 

Член 12 
Работните книги од член 9 до 11 од овој пра-

вилник ги водат адвокатите. 

Член 13 
Во книгата на приходите и расходите се вне-

суваат сите наплатени приходи и извршени рас-
ходи што произлегуваат од професионалната деј-
ност на сите други даночни обврзници од член 36 
од Законот за придонесите и даноците („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/65). 

Член 14 
Книжењата на работните книги се вршат врз 

основа на писмени оригинални документи со кои 
се правдат настанатите работни промени (фактури, 
признаници, платни списоци, извештаи од банката 
и друго). Книжењата врз основа на интерните до-
кументи (дневниот пазар и слично) составени од 
даночните обврзници се вршат само за примањата 
за кои според член 15 од овој правилник не е за-
должително да се издаваат сметки. 

Документите за книжење морат да бидат со-
ставени во моментот на настанатата работна про-
мена. Содржината на документите мора да биде 
таква што недвосмислено да ја покажува наста-
натата работна промена. 

Член 15 
Даночните обврзници кои се должни да водат 

работни книги, за секоја продажба на производи 
односно за извршена услуга во износ поголем од 
2.000 динари и се должни да издадат сметки (фак-
тури) чија копија средена по хронолошки ред се 
чува одделно. 

Член 16 

Работните книги морат да бидат поврзани, ну-
мерирани, сошиени со емственик и заверени од 
надлежниот орган на општинското собрание на чие 
подрачје даночниот обврзник ја врши својата деј-
ност. 

Член 17 
Работните книги се водат според обрасците 

кои се составен дел на овој правилник. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 05-973/1 
31 март 1965 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Илија Спировски, с. р. 
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КНИГА НА ИНВЕНТАРОТ 

И т. н. 
РСФ - Образец бр. 30 
Книга на инвентарот 

КНИГА НА ДОЛЖНИЦИТЕ 

И т. н. 
РСФ - Објразец бр. 31 
Книга на должниците 

с т и с о к 
НА ЗАПОСЛЕНИТЕ ЛИЦА ЗА МЕСЕЦ „ „ ^ „ 1 9 6 ^ год. 

И т. н. 
РСФ - Образец бр. 32 
Список на запослените лица 

ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
Нето лични доходи Динари -
Придонес за 
Придонес за 
Придонес за 

Придонес за 
Придонес зѕ 

Динари 
Динари 
Динари 

Вкупно Динари 
Динари 
Динари 

Вкупно придонеси Динари 

Дела и ЃЈОЈ 
на налогот со 
кој се плате-
ни придоне-

сите 
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(Штембил на адвокатската канцеларија) Ред. бр. во именикот 

П Р И З Н А Н И Ц А 
СЕРИЈА БР. 

од општина 
(Презиме и име на странката) (Место) 

ул. број положи: 
— на име награда за 

(тар. бр. ) Динари 
— на име трошоци за . 

(член на уредбата) „ 
— на име аванс на наградата — трошоци за 

— заради иеплата 
за еметка на а 

Вкупно: Динари 
И со букви: 
Прокнижено во книгата на приходите и расходите под реден број 

19 год. Примил, 

Во 
РСФ - Обр. бр. 71 

К Н И Г А 
НА ПРИХОДИТЕ, РАСХОДИТЕ И ПРЕСМЕТКИТЕ ЗА ПРИМЕНИТЕ 

НАДОМЕСТОЦИ 

И т. н. 
РСФ - Образец бр. 72 
Книга на приходите, расходите и пресметките 
за примените надоместоци 

ИМЕНИК 
НА СТРАНКИТЕ НА КОИ ИМ Е ИЗВРШЕНА УСЛУГА 

И т. н. 
РСФ - Образец бр. 73 
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К Н И Г А 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 

И т. н. 
РСФ - Образец бр. 74 
Книга на приходите и расходите 
(за останалите интелектуални услуги) 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5103 од 16 март 
1065 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Димовска Вера, родена на ден 16 април 
1938 година во Скопје, од родители: татко Јован 
и мајка Трпа, така што во иднина фамилијарното 
име ќ е А гласи Најдовска. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ4'. (154) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-502/1 од 6 фев-
руари 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Стојковски Трајчо, роден на 24 
април 1925 година во село Довезенце, Кумановско, 
од татко Деспот и мајка Настасија, така што во 
иднина фамилијарното име ќ е му гласи Ристовски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (155) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16725/1 од 11 
декември 1964 година, ја одобри промената на ф а -
милијарното име на К у р т и ш Џумали, роден на 3 
октомври 1943 година во село Речане, СО — Гости-
вар, така што во иднина фамилијарното име ќе 
му гласи Мустафи. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (156) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 2657 од 5 февру-
ари 1965 година, ја одобри промената на роденото 
име на Пустина Нешо, родан на дан 19 септември 

1950 година во град Тетово, од татко Ремзи и ма јка 
Икмет, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Африм. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (157) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5013/1 од 15 
март 1965 година, ја одобри промената на Фами-
лијарното име на Јаковлева Душанка, родена на 
ден 10 февруари 1937 година во Приштина, од 
татко Цвеја и ма јка Марија, така што во иднина 
фамилијарното име ќ е и гласи Атанасова. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (158) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5013/1 од 15 
март 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Јаковлев Момчило, роден на 
ден 1 август 1939 година во Скопје, од татко Кири-
ло и мајка Благородна, така што во иднина ф а -
милијарното име ќе му гласи Атанасав. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (159) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни р а -
боти на СРМ, со решението број 20-4470/1 од С 
март 1965 година, ја одобри промената на личното 
име на Јосифовски Тофило, роден на 11 март 
1923 година во село Лазарополе, од татко Иљо и 
мајка Темјана, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Георгиевски Алексо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
БО „Службен весник на СРМ". (160) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4725/1 од 9 
март 1965 година, ј а одобри промената на фамили-
јарното име на Усеини Сулејман, роден на ден 
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2 јануари 1939 година во село Поум, од татко Исни 
и мцјка Адире, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи Наџаку. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (161) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5837 од 25 
м^рт 1965 година, ја одобри промената на личното 
име н-а Илиеска Иванка, родена на ден 14 јуни 
1942 година во село Опеница, од татко Климе и 
мајка Донка, така што во иднина личното име ќе 
и гласи Сарафиноска Воскра. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (163) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3800/1 од 23 
февруари 1965 година, ја одобри промената на 
фамилијарното име на Сол гиров Добре од село 
Гајранци, роден на ден 22 февруари 1942 година 
во село Жиганци, Општинско собрание Кочани, од 
татко Димитар и мајка Мита, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Тосевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на СРМ". (164) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6205 од 30 март 
1965 година, ја одобри промената на личното име 
на Којруновски Христо, роден на ден 12 мај 1920 
1одина во село Стрежево, Битолска општина, од 
родители: татко Цветан и мајка Ленка, така што 
во иднина личното име ќе му гласи Дуковски 
Ристо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (165) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-1713 од 26.1.1965 
година, ја одобри промената на личното име на 
Спасовски Драгомир, роден на ден 5 април 1938 
година во село Драгожани, Општина Битола, од 
родители: татко Коста и мајка Вета, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Соклевски Драги. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (166) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка по туж-
бата на тужителката Африонова Димитрова Јана 
од село Зрново, околија Драмска, Егејска Македо-
н к а , а сега живее во Скопје на ул. „Аутокоманда" 
зграда 63/9, против тужениот Африонов Трифунов 
Димитар од село Зрново, околија Драмска, Егејска 
Македонија, сега со непознато боравиште во НР 
Бугарија, за развод на бракот. 

Се повикува лицето Африонов Трифунов Ди-
митар, со непознато место на живеење во НР Бу-
гарија. да се јави во Окружниот суд во Скопје 
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или да ја соопшти својата адреса во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во ,.Службен вес-
ник на СРМ". Во противно ќе му биде поставен 
старател согласно член 46 од ОЗС. 

Од Окружниот суд во Скопје. П. бр. 138/65. 
(153) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Ацко Стојковски од Битола, улица „Мирче 

Ацев" бр. 36, поднесе до овој суд тужба за испол-
нение на договор против Емине Рустемоска од 
Битола, а сега во неизвесност. Бидејќи тужената 
Емина е во неизвесност и со непозната адреса, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", да се 
Јави или да одреди свој застапник. Во противно 
ќе и биде одреден старател по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, ГИ бр. 411/64. 
(129) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Б л а ж е Геров Митев од село Облешево поднесе 
до овој суд тужба за развод на бракот против 
Дурлих Терезија од село Облешево, а сега во не-
извесност. Бидејќи адресата и место жител ств ото 
на тужената се непознати се повикува во рок од 
еден месец од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ" да се јави или да одреди 
свој застапник. Во противно судот по службена 
должност и го одредува за застапник Саид Саи-
дов, приправник при Општинскиот суд во Штип. 
и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 454/64. (127) 

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

стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение през учебната 1936/37 го-
дина на име Цветко Дуков Мирчески од Прилеп, 
ул. „Ладо Лапецот" бр. 34. 

Се поканува секое лице што го нашло или го 
пронајде горенаведеното свидетелство да јави на 
овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 193/65. 
(152) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека на ден 10 март 1965 година на страна 101, 
реден број 4 е запишано следното: Фото ателјето 
„Народна техника" од Штип е ставено во редовна 
ликвидација, сметано од 1. П. 1965 година. 

Ставањето во редовна ликвидација на Фото 
ателјето „Народна техника^ од Штип е запишано 
во регистарот на основа решението на Собранието 
на општината Штип бр. 05-1079 од 1. П. 1965 
година. 

Од Окружниот сто.пански суд во Штип, Фи 
бр. 31/65. (387) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив: „Собра-
ние на општина Гостивар — Медицински центар 
помошна медицинска единица Вруток, со грб на 
СРМ", се огласува за неважен. (1352) 

Загубениот округли печат под назив: „Собра-
ние на општина Гостивар — Медицински центар 
здравствена станица број 2 — Гостивар, со грб 
на СРМ", се огласува за неважен. (1353) 

Загубениот четврта оти печат под назив: 
„Електро инсталатер „Волт" Ангелоски К. Ристо, 
уЛ , ? бр. Скопје", се огласува 
за неважен. (1116) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Земјоделска здравствена легитимација, изда-
дена од КЗСО — Гостивар на име Махи Сали 
Муслиу, с. Чегране, Гостивар. (1834) 

Пасош бр. 838308/9.Х.1964 година на име Ѓурѓа 
Миндизова, ул. „М. Тито" бр. 190, Гевгелија. (1569) 

Ученичка книшка за II одделение бр. 21 на 
име Илмија Јусуфов Нуредини, с. Велебрдо, Го-
стивар. (778) 

Здравствена легитимација на име Ангеле Сте-
паноски, с. Мидинци, Кичево. (411) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3722 
на име Панче Илиев Трајковски, с. Бистрица, Ти-
тов Велес. (412) 

Работна книшка рег. бр. 5569, серија 317643 на 
име Илија Христовски, с. Габрово', Гевгелија. (413) 

Здравствена легитимација бр. 9699 на име Лил-
јана Тасе Дуброва, Кавадарци. (414) 

Здравствена легитимација бр. 5358/1622 на име 
Гулсиме К. Селмани, с. М. Турчане, Гостивар. (415) 

Здравствена легитимација на име Даут Рецепи, 
с. Г. Речица, Тетово. (416) 

Здравствена легитимација на име Трајан Шар-
ков, с. Љубанци, Скопје. (417) 

Здравствена легитимација на име Ангеле Т. 
Паневски, с. Глуво, Скопје. (418) 

Работна книшка бр. 267 на име Мане Паков-
ски, Скопје. (419) 

Здравствена легитимација бр. 7831 на име Цане 
Миланов Манчевски , с. Новаци, Битола. (420) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Драгица Стојкоска, ул. „Благоја 
Крстески" бр. 12а, Прилеп. (421) 

Работна книшка рег. бр. 112338/7155 на име 
Петре Младеноски, ул. „Лазо Филипов" бр. 37, 
Прилеп. (422) 

Здравствена легитимација бр. 57141 на име 
Осман Абдулоски, с. Преглово, Прилеп. (423) 

Сообраќајна дозвола за приклучно возило бр. 
257, издадена од СВР — Титов Велес на име Фа-
бриката за масло „Благој Горев", Т. Велес. (430) 

Здравствена легитимација бр. 6994 на име Ста-
на Оризарова, с. Миравци, Гевгелија. (431) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Титов Велес на име Славко П. Пау-
новски, ул. „Стојан Буридан" бр .27, Т. Велес. (432) 

Свидетелство за завршено' УШ одделение, из-
дадено од Училиштето „Кире Гаврилски — Јане" 
с. Ропотово през 1959/60 година на име Љубе Ло-
заноски, с. Ропотово, Прилеп. (424) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Селвије Амети, ул. „Б. Шабан" 
бр. 56, Куманово. (425) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Ресен на им^ З а р и ф е Демировска, с. Козјак, 
Ресен. (426) 

Здравствена легитимација бр. 7340 на име На-
дије Цама, с. Радожда, Струга. (427) 

Воена книшка на име Реџеп Зенели, Дебар. (428) 
Здравствена легитимација на име Горѓи Кип-

ров, Кичево. (429) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек — 

Гостивар на име Веапа Алији Асли, с. Србиново, 
Гостивар. (433) 

Работна книшка рег. бр. 2790, серија бр. 406724 
на име Музафер Мерсима Зубери, ул. „Н. Пара-
пунов" бр. 61, Гостивар. (434) 

Воена книшка издадена од ВП — Бања Лука 
на име З у л ф и ј а Јусуфа Јусуфи, село Сенце, Те-
тово. (435) 

Свидетелство за IV одделение на име Ремзи 
Мислим Исеини, с. Горно Јеловце, Тетовско. (436) 

Работна книшка бр. 7150 на име Ќемал М. Аме-
ти, с. Врапчиште, Гостивар. (437) 

Здравствена легитимација бр. 14575 на име 
Ранко Ѓорѓиевски, с. М. Црцорија, Кр. Паланка. 

(438) 
Здравствена легитимација на име Трајко П. 

Харазанов, Скопје. (439) 
Ученичка книшка од I одделение на име Сла-

вица Атанасова, с. Драчево, Скопје. (440) 
Свидетелство број 45/4, издадено од Основното 

училиште во село Десово на име Стојанка Нико-
лова Донческа, с. Десово, Битола. (441) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Здравко Штаргоски, ул. „Киро На-
чески" бр. 8, Прилеп. (442) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5545 
на име Гулванр Емини, Струга. (443) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2829 
на име1 Аз ји Ферати, Струга. (444) 

Здравствена легитимација бр. 517 на име Ко-
станда Јанева, с Серменин, Гевгелија. (445) 

Здравствена легитимација на име Лепосава Ри-
стевска, ул. „Дончо Поп Атанасов" бр. 5, К а в а -
дарци. (446) 

Зем-јоделска здравствена легитимација на име 
Таса Илиева, с. Сопот, Кавадарци. (447) 

Земт о лелека здравствена легитимација издаде-
те од ЗСО — Кавадарци на име Бо-рис Р. Гогов, 
с. Бегниште, Кавадарци. (448) 

Здравствена легитимаците на име Ристо Ј. Ј а н -
кулов, УЛ. ,.Марксова" бр, 6, Кавадарци. (449) 

Ртрмтоделска здравствена легитимација издаде-
ла од ЗСО — Кавадарци ни име Атанас Ристов 
Димов, с. Марена, Кавадарци. (450) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
, Кораларци на име Блага Јачева. Кавадарци. (451) 

З ^ д в с т в е н а деги^мацитл бр. 39063 на име Ме-
сибе Баки Даут'/?, с. Равен, "Гостивар (452) 

Здравствана легитимаците бр 14227 на име 
Ата^грр Петровски, с. Теарце. Тетово (453) 

Работна книшка бр. 3435 на име Неази Ељези, 
с. Глоѓи. Тетово. (454) 

Рлчунека книшка бр 804-11-638/10 ПРИ Народ-
на тр — Теново нр Културно уметничко дру-
пттч^ ,ЈЈеладин Зеќири" — Тетово. (455) 

Ра б е т а книшка бр. 14342 на име' Џеладин Му-
рат^ с. Полчиште. Тетово. (456) 

Здравствена легитимитет а на име Слав јанка 
Вучттв-т с. Соколарци, Кочани (457) 

Зттп^всгвена легитимација бр. 2533 на име К а -
лопа Игнева, с. Оризари. Кошани. (458) 

Ученичка книшка бр 412 на име Панделија 
Вангелов Јованов, с. Ст. Коњаре, Струмица. (459) 
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Здравствена легитимација на име Фатима Ми-
лановиќ, Скопје. (460) 

Здравствена легитимација бр. 63295 на име Су-
зан Џемаили, ул. „Кумановска" бр. 6, Тетово. (461) 

Здравствена легитимација на име Благоја В. 
Аневски, с. Д,ивље, Скопје. (462) 

Оружен лист бр. 11-162, издаден од СВР -
Прилеп на име Илија Смилески, с. Варош, При-
леп. (463) 

Свидетелство бр. 8, издадено од Училиштето 
„Кирил и Методи", с. Вранче на име Ќиро Алек-
сов Гајдоски, с. Вранче, Битола. (464) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3510 
на име Велика Наумова, с. Дихово, Битола. (465) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Мара Велеска, ул. „Бошко Корча-
гин" бр. 34, Прилеп. (466) 

Сообраќајна книшка бр. Б Т — 15-19 на „Авто-
транспорт" — Црилеп. (467) 

Здравствена легитимација бр. 61070 на име 
Стојка Илиевска, с. Новосељане, Кумановско. (468) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Сузана Љативовска, ул. „11 но-
ември" бр. 66, Куманово. (469) 

Здравствена легитимација бр. 158 на име Ми-
лорад Величковски, с. Добровница, Кр. Паланка. 

(470) 
Здравствена легитимација бр. 713 на име 

Стојка Илиева Ѓорѓиева, с. Мождивјак, Кр. Па-
ланка. (471) 

Работна книшка на име Ристо Стојков Минов-
ски, с. Мамутчево, Титов Велес. (472) 

Свидетелство од IV година педагошка акаде-
мија — Титов Велес на име Лилјана Костова, ул. 
„9 ноември" бр. 4, Титов Велес. (473) 

Работна книшка издадена од Титов Велес на 
име Иванчо Ицески, Титов Велес. (474) 

Воена книшка издадена во Белград през 1953 
година на име Димче Попоски, ул. „Браќа Мила-
динови" бр. 2, Титов Велес. (475) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес на име Анче Арсов, ул. „Бр. Мила-
динови" бр. 1, Титов Велес. (476) 

Здравствена легитимација на име Веса Пауно-
виќ, ул. „Кочо Рацин" бр. 17, Титов Велес. (477) 

Ученичка книшка издадена од Осмолетката 
„Моша Пијаде" — Гостивар на име Кољо Васи-
левски, с. Чајле, Гостивар. (478) 

Работна книшка бр. 164 на име Неџати Адеми, 
с. Врапчиште, Гостивар. (479) 

Здравствена легитимација бр. 12485 на име 
Атанас ^одор Гортев, ул. „Кирил и Методи" бр. 
24, Штип. (480) 

Здравствена легитимација на име Благородна 
3. Рунтева, ул. „Хр. Карпош" бр. 6/8, Штип. (481) 

Земјоделска здравствен^ легитимација бр. 4386 
на име Трајанка Т. Насева, с. Ратавица, Кочани. 

(482) 
Здравствена легитимација на име Душко Ан-

чевски, Скопје. (483) 
Здравствена легитимација на име Митко Сав-

ков Станков, Скопје. (484) 
Здравствена легитимација на име Стојан Сто-

јановиќ, с. Маџари, Скопје. (485) 
Здравствена легитимација на име Најдо Васил 

Петровски, Скопје. (486) 
Препис од свидетелство од И година економски 

техникум од Гостивар на име Зуди Арифов Пл,а-
по, Гостивар. (487) 

Здравствена легитимација бр. 1521 на име Таки 
Илиев Несторов, с. Долни Балван, Штип. (488) 

Здравствена легитимација бр. 81406 на име 
Илија Божинов Николоски, с. Долнени, Прилеп. 

(489) 
Здравствена легитимација бр. 54213 на име 

Блаже Т. Цветкоски, с. Кошино, Битола. (490) 
Работна книшка бр. 183226 на име Милан Се-

ковски, с. Канатларци, Битола. (491) 

Здравствена легитимација бр. 73263 на име 
Милан Сековски, с. Канатларци, Битола. (492) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
ед Гимназијата „Кочо Р а ц и н ' - Св. Николе през 
1963/64 година на име Слободан П. Димитровски, 
с. Скачковци, Битола. , (493) 

Свидетелство за основно училиште на име 
Благоја Стојаноски, с. Кошино, Прилеп. (494) 

Здравствена легитимација бг; 3509 на име Сто-
танка Васева Златкова, ул. „Илинденска" бр. 25, 
Крива Паланка. (495) 

Здравствена легитимација бр. 9574/2356 на име 
Слгве М. Стојкоски, с. Требино, Кичево. (496) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес на име Димче Бошков, ул. „Орце Мар-
тинов" бр. 29, Титов Велес. (497) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Злате Минков, Кавадарци. (498) 

Здравствена легитимација на име Трајанка В. 
Блажевска, с. Сопиште, Скопје. (499) 

Здравствена легитимација на име Исни Б. Кам-
бер, с. Сингелиќ, Скопје. (500) 

Ученичка книшка бр. 29, издадена од Основ-
ното училиште „Моша Пијаде" с. Дуње на име 
Цвета Стојановска, с. Кален, Битола. (501) 

Здравствена легитимација бр. 16885 на име 
Стевка Вутичевска, с. Тополчани, Битола. (502) 

Работна книшка бр. 14469 на име Ратка Сто-
јановска, ул. „ Д а л м а т и н к а " бр. 53, Битола. (503) 

Здравствена легитимација бр. 21565 на име То-
дорка Ристеска, ул. „Цане Коњарец" бр. 65, При-
леп. (504) 

Свидетелство бр. 77/1962, издадено од Основ-
ното училиште „Кирил и Методи" с. Орашец на 
име Момчило К. Василевски, с. Ш. Камен, Кума-
ново. (505) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Тарка Јакимовска, ул. „Банево 
трло" бр. 20, Куманово. (506) 

Здравствена легитимација бр. 1623 на име 
Александар Веселинов Петковски, с. Градец, Кр. 
Паланка. (507) 

Работна книшка бр. 142 на име Џавид Абаза 
Аљиљи, с. Ранковце, Кр. Паланка. (508) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ,ЗСО — Гевгелија на име Зорка Д. Урумова, 
с, Богородица, Гевгелија. (509) 

Здравствена легитимацита на име Незми ја У об-
нова Омерова, ул. „Лазо Стојанов" бр. 6, Кава -
дарци. (510) 

Здравствена легитимација на име Милан А. 
Јованов, с. Чемерско, Кавадарци. (511) 

Свидетелство бр. 04-14/69 на име Митат Русте-
ма Емрула, с. Жировница, Гостивар. (512) 

Работна книшка бр. 7191/176170 на име Добро-
слав Павлев Ристовски, с. Лешок, Тетово. (513) 

Здравствена легитимација бр. 68283 на име 
Фанија Петровска, Тетово. (514) 

Свидетелство бр. 18 за завршено IV одделение 
на име Љубе П. Спасеноски, с. Челопек, Тетово. 

(515) 
Воена книшка на име Хамди Руфата Хакила 

ул. „Ново Село" бр. 41, Тетово. (516) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 21461 

на име Ремзије Хакика Мемет, с. Пирок, Тетово. 
(517) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12437 
на име Гази Дехари Дехари, с. Горно Седларце, 
Тетово. (518) 

Здравствена легитимација на име Илија Вел-
ковски, с. Црешево, Скопје. (519) 

Здравствена легитимација бр. 57063 на име 
Снежа Везироска, ул. „Ристо Ристески" бр. 8, При-
леп. (520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Елизабета Екрема Махмудовска, 
ул. . Нике л а Тесла" бр. 10, Куманово. (521) 

Здравствата легитимација бр. 14352 на име 
Љубомир Наков, с. Туралево, Кратово. (522) 



Стр. 274 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 1(5 април 1966 

Здравствена легитимација бр. 8456 на име Пе-
ре Стојчев Ѓоргиевски, с. Киселица, Кр. Паланка. 

(523) 
Здравствена легитимација бр. 15372 на име Ве-

лика Герасимова, с. Киселица, Кр. Паланка . (524) 
Здравствена легитимација бр. 4729 на име 

Чил,ку Љутви, ул. „Здравко Чочков" бр. 12, Дебар. 
(525) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Неготино на име Лоза Донева Борисова, Демир 
Капија, Кавадарци. (526) 

Здравствена легитимација бр. 1104 на име Ве-
лика Вангел Стојановска, с. Г. Агларци, Битола. 

(527) 
Работна книшка рег. бр. 239, серија бр. 281584 

на име Ордан Петковски, с. Суводол, Битола. (528) 
Работна книшка бр. 198 на име Ѓорѓи Ѓорѓиев-

ски, ул. „Караорман" бр 97, Битола. (529) 
Здравствена легитимација бр. 55855 на име 

Никола А. Ѓорѓиевски, с. Идинаковци, Битола. (530) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Димитар Макешоски, с. Селце, 
Прилеп. (531) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Драган Горѓе Станковиќ, ул. 
„ЈНА" бр 18, Куманово. (532) 

Работна книшка бр. 9169 на име Васуф Али-
лов, ул. „Јане Сандански" бр. 29, Куманово. (533) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Рада Милошевиќ Станковиќ, ул. 
,.ЈНА" бр. 18, Куманово. (534) 

Здравствена легитимација бр. 27078 на име 
Вукесава Т о т и ќ , с. Матејче, Куманово. (535) 

Здравствена легитимација бр. 6518 на име Ви-
да Петрева Николоска, с. Белчишта, Охридско. 

(536) 
Здравствена легитимација бр. 2347/826 на име 

Мидо Муаремсв Изејроски, с. Пласница, Кичево. 
(537) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Митко Б. Наумовски, с. Езерани, 
Ресен, (538) 

Здравствена легитимација бр. 13286 на име 
Блага Ванчова Ристова, с. Подлес, Титов Велес. 

(539) 
Здравствена легитимација бр. 19203 на име 

Арсе Ванчов Ристов, с. Подлес, Титов Велес. (540) 
Работна книшка на име Благој Димо Кузма-

новски, с. Градско, Титов Велес. (541) 
Здравствена легитимација бр 12633 на име 

Јана Гелова Мошева, Демир Капија, Кавадарци. 
(542) 

Воена легитимација на име Назми Пајазитов, 
с. Бузалково, Титов Велес. (543) 

Работна книшка бр. 12892 на име Р у ж а Б у -
ревска, ул. „Ордан Џинот" бр. 65, Титов Велес. 

(544) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Титов Велес на име Јордан Ристоски, с Папра-
диште, Т. Велес. (545) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Димче Ризов, ул. „Жртви на 
фашизмот", Кавадарци. (546) 

Свидетелство од IV одделение на име Петре 
Здравкоски, с. Брвеница, Тетово. (548) 

Здравствена легитимација бр. 3704 на име Па-
вле Петров Темов, ул „Димо Хаџи Димов" бр. 11, 
Штип. (549) 

Здра-вствена легитимација бр. 17437 на име 
Станка Митева, ул. „Г. Делчев" бр. 22, Штип. (550) 

Работна книшка бр. 222 на име Ангел Гаврил 
Ковачовски, Берово. (551) 

Здравствена легитимација б р 9989 на име Си-
мо Ангелов Димитров, с. Косевица, Делчево. (552) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Делчево на име Атанас Јованов Ситновски, с. Раз-
ловци, Делчево. (553) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена 
од Основното училиште „Браќа Миладинови" — 

Пробиштип на име Тоде Стојче Тодосов, Проби-
штип, Кочани. (554) 

Здравствена легитимација бр. 795 на име Рада 
Коцева, Кочани. (555) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Парнарџиев, Скопје. (556) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Када Морина, Скопје. (557) 

Работна книшка издадена од Бирото за по-
средување на трудот — Титов Велес на име Ќе -
фаит Арифова, Скопје. (55Ѕ) 

Рачунска книшка бр. 802-11-638-12 на Синди-
калната подружница при Заводот за рибарство на 
СРМ - Скопје. (559) 

Здравствена легитимација бр. 356033 на име 
Сали Шашивар, Скопје. (560) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бојан Милчин, Скопје. (561) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено 
од Осмолетката во село Петровец на име Миле Р. 
Трпевски, ул. „Гуро Салај" бр. 56, Горче Петров. 

(562) 
Работна книшка бр. 36137 на име Палфи Лади-

слав, Скопје. (563) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Џемаљ Е. Терзија, Скопје. (564) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Воислав Гурчиновски, Скопје. (565) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Слободанка Маџарова, Скопје. (566) 
Здравствена легитимација на име Гроздан Ма-

невски, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 106, Куманово. 
(567) 

Таблица од камион Фап со ознака К У 15-04 
на Рударското претпријатие „Црни Врх" — К р а -
тово. (568) 

Свидетелства за завршена I и Г1 година гра-
дежно училиште за квалификувани работници и 
диплома за положен квалификуван работник, из-
дадени од Градежното училиште „Чеде Филипов-
ски-Даме" на пие Асен Б. Ивков, Скопје. (569) 

Здравствена легитимација бр. 13026 на име 
Борче Б л а ж о Михајлов, ул. „Питу Гули" бр. 14, 
Штип. (570) 

Здравствена легитимација бр. 3142 на име Се-
лима Идоизоѕиќ. с. Житоше, Крушево. (571) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Приттеп на име Снежана Маркоска, с. Кривогашта-
ни, Прилеп. (572) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
ла од ЗСО — Прилеп ич име Милица Велеска, с. 
Браилово, Прилеп. , (573) 

Здравствена легитимацита издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Спиро Стојановски, с Бучин, При-
леп. (574) 

Здравствена легитимацита бр. 13173 на име 
Мице Стојкоски, с. Девич, Кичево. (575) 

Здравствена легитимација на име Рамиза Ете-
мовска, ул. „Исеин Акијоски" бр. 3. Кичево. (576) 

Здравствена легитимација бр. 26178 на име 
Душанка Манчева, с. Тимјаник, Неготино. (577) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Аника Попоска, Берово. (578) 

Работна книшка бр. 518 на име Благо ј Панче 
Димитров, ул. „Бел Камен" бр. 15, Виница, Кочани. 

(579) 
Здравствена легитимација на име Борис Тра-

јановски, Скопје. (580) 
Здравствена легитимација бр. 266 на име Дуна 

Петрева Здравеска, с Бонче, Б;1тола . (581) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО — Прилеп на име Ленка Димеска, с. 
Горно Село, Прилеп. (582) 

Здравствена легитимаци1а бр. 6906 на име Ди-
митар Илиев, с. Шлегово, Кратово. (583) 

Здравствена легитимација бр. 22815 на име 
Станко Тодоров Петков, с Сакулица, Кратово. 

(584) 
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Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
- Куманово на име Синан Мивтари, с. Извор, Ку -
маново. (585) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Наиде Р. Халими, ул. „Т. Мен-
дол" бр. 51, Куманово. (586) 

Здравствена легитимација на име Решат Шаби 
Расими, с. Слупчане, Куманово. (587) 

Здравствена легитимација бр. 18267 на име 
Ленчо Иванова Илиевска, с. Огут, Кр. Паланка. 

(588) 
Здравствена легитимација бр. 5318/2026 на име 

Ремиза Еминова Саитоска, с. Преглово, Кичево. 
(589) 

Здравствена легитимација бр. 9899/3863 на име 
Благоја Ж . Сиљаноски, с. Дворци, Македонски 
Брод. (590) 

Здравствена легитимација бр. 148281 на име 
Томислав Петров Јовановски, с. Богомила, Титов 
Велес. (591) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Сарајево на име Милутин Марјановиќ, Г. П. „Ту-
нелоградња" с. Падалиште, Гостивар. (592) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Видоја Мојсовски, с. Милетино, Тетово. (593) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Драго Мојсовски, с. Милетино, Тетово. (594) 

Здравствена легитимација бр. 31136 на име 
Душко Петрушев Лазаревски, ул. „Сутјеска" бо. 
22, Штип. (595) 

Здравствена легитимација бр. 13072 на име Ко-
стадин Концулов, ул. „Пиринска" бр. 59, Штип. 

(596) 
Здравствена легитимација бр. 8844 на име Пе-

тар Атанасов Михајлов, с. Нов Истевник, Делчево. 
(597) 

Здравствена легитимација бр. 1582 на име Пет-
кана Т. Илиоска , с. Селце, Крушево. (598) 

Здравствена легитимација бр. 3940 на име Еле-
на Андон Мановска, с. Ниже Поле, Битола. (599) 

Здравствена легитимација бр. 2183 на име Стој-
ко Ј. Ѓорчиевски, с. Маргинци, Крива Паланка. 

(600) 
Здравствена легитимација бр. 34839 на име 

Мирјана Емин Рушидова, с. Аргулица, Штип. (601) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 1218 

на име Стојанка Андонова, с. Караорман, Штип. 
(602) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9148 
на име Горка Трајчева, с. Врсаково, Штип. (603) 

Здравствена легитимација на име Минире 
МуртезоЕа Муртење, ул. „177" бр. 32, Скопје. (604) 

Работна книшка бр. 23065 на име Саво Ни-
колов, ул. „Боримечка" бр. 10. Битола. , (605) 

Здравствен^ легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Џемила Сакипова, ул. „Тогаш 
Димков" бр. 31, Куманово. (606) 

Здравствена легитимација бр. 2915 на име 
Станисав Атанасов Ристовски, с. ПодржиКоњ, Кр. 
Паланка. (607) 

Воена буквица издадена од В. П. 1274 — Тре-
бино на име Мефаил Ш е ф к и Емини, с. Арангел, 
Кичево. (608) 

Здравствена легитимација на име Александар 
Тасевски, Струга. (609) 

Здравствена легитимација на име Јелица Или-
евска, Струга. (610) 

Здравствена легитимација бр. 7333 на име Не-
џат Цама, Струга. (611) 

Воен документ на име Данило Купрешанин, 
Дебар. (612) 

Здравствена легитимација бр. 3780 на име Сло-
бодан Коцев, Титов Велес. (613) 

Работна книшка бр. 1948 на име Павлина Ко-
стадинова Милкова, ул. „Горе Брушански", Кава-
дарци. (614) 

Воена книшка на име Џемо Шефика Мурати, 
с. Врапчиште, Гостивар. (615) 

Свидетелство бр. 428 за IV одделение, издадено 
од Основното училиште во село Град на име Ма-
т, лико Павчев Цурев, ул. „Острец" бр. 12, Делчево. 

(616) 
Здравствена легитимација бр. 7753 на име Вер-

на Савева, с. Петршино, Кочани (617) 
Здравствена легитимација бр. 18641 на име 

Гурга К. Лазарова, с. Пепелиште, Кавадарци. (618) 
Здравствена легитимација на име Милица К. 

Ристова, ул. „Добре Даскалов" бр. 7, Кавадарци. 
(619) 

Здравствена легитимација на име Драган К. 
Ристов, ул. „Добре Даскалов" бр. 7, Кавадарци. (620) 

Здравствена легитимација бр. 21433 на име 
Митпе Даиловски, с. Зубовце, Гостивар. (621) 

Работна книшка бр. 13303 на име Благуња Рис-
товска, ул. „Благоиа Таска" бр. 3, Тетово. (622) 

Здравствена легитимацша бр. 171250 на име 
Тодорче Томановски, Топче Петров. (623) 

Зтггавствена легитимација на име Јанко Л е -
нтиќ, Скопје. (624) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Сабрија Алијоска, ул. „Кр. Волна-
роски" бр. 106, Прилеп. (625) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Киро Зајковски, ул. „Цане И пе-
јоски" бр. 5, Прилеп. (626) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4997 
на име Вељо Затуроски, Струга. (628) 

Здравствена легитимација на име Стојан Ста-
ној евски, с. Горно Врановци, Титов Велес. (629) 

Здравствена легитимација бр. 11314/3509 на име 
Исмет Таири, с. Трново, Гостивар. (630) 

Работна книшка бр. 567 на име Осман Локи, 
ул. „Цетинска" бр. 65, Тетово. (631) 

Возачка дозвола бр. 2912 на име Симеон Го-
шевски, с. Јанчиште, Тетово. (632) 

Здравствена легитимација бр. 5225 на име Јана 
Ефтим Гаштеовска, с. Владимирово, Берово (633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Милица Јорданова Стојановска, с. 
Вирче, Делчево. (634) 

Здравствена легитимација бр. 5061 на име То-
дор Стојанов Атанасов, с. Грдовци, Кочани. (635) 

Здравствена легитимација бо. 5062 на име Ката 
Гоцева Атанасова, с. Грдовци, Кочани. (636) 

Здравствена легитимација бр. 1188 на име Јо-
ван Цветков, с. Мојанци, Кочани. (637) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7443 
на име Ефтим Јованов Митев, с. Смиланци, Ра-
довиш. (638) 

Здравствена легитимација бр. 208 на име Љу-
бинка Ѓорѓиева, с. Злетово, Кочани. (639) 

Работна книшка бр. 2520/684486 на име Сејдо 
X. Шаровиќ, Скопје. (640) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ружди Рамани, Скопје. (641) 

Оружен лист бр. 746, издаден од СВР — Скопје 
на име Перо П. Русков, Скопје. (642) 
I Работна книшка бр. 11091/63 на име Петар Ра -
дев Цветковски, ул „Бајрам Шабани" бр. 98. К у -
маново. (643) 

Здравствена легитимација бр. 24398 на име Ацо 
Темков Т е м о в с к и , с. Градско, Титов Велес. (644) 

Здравствена легитимација бр. 13287 на име На-
суф Рецепи, с. Видуше, Тетово. (645) 

Работна книшка бр. 1066 на име Реџеп Салиов 
Алили, с. Чегране, Гостивар. (646) 

Здравствена легитимација бр. 69303 на име Аб-
дураман Бекири, Осумгодишно училиште „Моша 
Пијаде" — Гостивар. (647) 

Здравствена легитимација бр. 15195 на име 
Ремзи Далипов Нухија, с. Трново, Гостивар. (648) 

Здравствена легитимација бр. 48192 на име 
Аручи М. Музафер, Фабрика „ Си лика" - Гостивар. 

(649) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Горче Петров на име Љуба Трајковска, Скопје. (650) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томислав Ѓорѓиев, Скопје. (651) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Зоран Јаневски, ул. „Марксова", 
Прилеп. (652) 

Здравствена легитимација бр. 17172 на име 
Ленка Митова Крстова, с. Мождивњак, Крива Па-
ланка. (653) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Неврије Исмаиловска, с. Г. Бела 
Црква, Ресен. (654) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Зура Далипова, ул. „Бигла" бр. 13, 
Ресен. (655) 

Здравствена легитимација бр. 3744 на име Ан-
гел Џонов, ул. „Никола Карев" бр. 54, Штип. (656) 

Здравствена легитимација бр. 15217 на име 
Стојка Илиева, ул. „С. Ѓоргиев" бр. 41, Штип. (657) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Кочани на име Славчо Соколов Стојков, с. К а -
лиманци, Кочани. (658) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Кочани на име Рада Славчова Стојчова, с. Ка-
лиманци, Кочани. (659) 

Здравствена легитимација бр. 3659 на име Ла-
зар Славко Станишков, с. Соколарци, Кочани. (660) 

Здравствена легитимација бр. 321181 на име 
ѓурѓа Спасиќ, с. Драчево, Скопје. (661) 

Здравствена легитимација на име Неда Иван 
Христова, Ѓорче Петров II. (662) 

Здравствена легитимација на име Павле М. 
Константинов, Скопје. (663) 

Здравствена легитимација бр. 21380, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Трајан Гиевски, Скопје. 

(664) 
Индекс бр. 6293, издаден од филозофски ф а -

култет на име Оливера Дамеска, ул. „Кичево" бр. 
15, Битола. (665) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 46243, серија бр. 0269474, 
издадена од СВР — Гостивар на име Имер Вејсел 
Имери, с. Чегране, Гостиварско. (5631) 

Лична карта рег. бр. 33251, серија бр. 0104038 
на име Дана Ристева Р у ж о в с к а , ул. „Козара" бр. 
6, Битола. (1) 

Лична карта рег. бр. 8275, серија бр. 0117199 
издадена од СВР — Битола на име Ангеле Тра-
јанов Митрески, с. Добродушево, Битола. (2) 

Лична карта рег. бр. 7647, серија бр. 0651676 
издадена од СВР — К,ратово на име Анчо Игнатов 
Алексов, с. Емирица, Кратово. (3) 

Лична карта рег. бр. 813, серија бр. 0370824 
издадена од ОВР — Неготино на име Марија Ар-
мен (Чонгова) Гајдаџиова, с. Демир Капија, Кава -
дарци. (4) 

Лична карта рег. бр. ?2066, серија бр. 0689008 
издадена од СВР — Тетово на име Ж и в к о Глигур 
Митевски , с. Д. Лешница, Тетовско. (5) 

Лична карта рег. бр. 2681, серија бр. 0777277 
издадена од СВР — Гостивар на име Р е ф и к Веј-
сел Бешири, ул. „Слободан Пекоски" бр. 3, Гости-
вар. ^ (6) 

Лична карта рег. бр. 1538, серија бр. 0775626 
издадена од СВР — Гостивар на име Зекире Рефик 
Максути, с. Речане, Гостивар. (7) 

Лична карта рег. бр. 4120, серија бр. 0227930 
издадена од СВР — Охрид на име Стојан Тодоров 
Тренески, с Г. Лакочереј, Охридско. (8) 

Лична карта рег. бр. 2106, серија бр. 0226816 
издадена од СВР — Охрид на име Тра јан Ѓорев 
Смилевски, с. Завој, Охридско. (9) 

Лична карта рег. бр. 320, серија бр. 0146986 
издадена од СВР — Делчево на име Димитар Ко-
стадинов Дичовски, с. Разловци, Делчево. (10) 

Лична карта рег. бр. 17613, издадена од ОВР — 
Прилеп на име Бранко Ј. Мицкоски, с. Ропотово, 
Битола. (11) 

Лична карта рег. бр. 2388, сарија бр. 0141661 
на име Јордан Јованов Стојаноски, с. Браилово, 
Битолско. (12) 

Лична карта рег. бр. 1795, серија бр. 0641206 
издадена од СВР — Куманово на име Киро Јован 
Ангеловиќ, с. Матејче, Куманово. (13) 

Лична карта рег. бр. 848, серија бр. 0775353 
на име Велика Стојан Тодоровска, с. Милетино, 
Тетовско. (14) 

Лична карта рег. бр. 6153, издадена од СВР — 
Тетово на име Мифтар Реџепа Мифтари, с. Теар-
це, Тетово. (15) 

Лична карта рег. бр. 39277, серија бр. 0694533 
издадена од СВР — Тетово на име Џемали Руфата 
Селмани, с. Раковец, Тетово. (16) 

Лична карта рег. бр. 2518, серија бр. 0174923 
на име Доста Ристо Димитриеска, с. Љеуново, Те-
товско. (17) 

Лична карта рег. бр. 1601, серија бр. 0698111 
издадена од СВР — Гостивар на име Иса Фејзулах 
Рецепи, ул. „М. Чеде Филипоски" бр. 22, Гостивар. 

(18) 
Лична карта рег. бр. 5911, серија бр. 0762027 

издадена од СВР — Гостивар на име Мегди Сел-
ман Авмети, с. Лакавица, Гостивар. (19) 

Лична карта рег. бр. 1080, серија бр. 0785624 
издадена од СВР — Тетово на име Маге Кузман 
Петроски, ул. „Гоце Делчев" бр. 94, Тетово. (20) 

Лична карта рег. бр. 10835/ш, серија бр. 0300308 
издадена од СВР — Штип на име Петар Илиов 
Бошков, ул. „Личка" бр. 14, Штип. (21) 

Лична карта рег. бр. 31352, серија бр. 0792308 
издадена од СВР — Тетово на име Радије Абду-
раман Велиу Јашари, ул. „Орце Николов" бр, 22, 
Тетово. (22) 

Лична карта рег. бр. 6076, серија бр. 0787008 
издадена од СВР — Тетово на име Гаврил Петруш 
Апостоловски, ул. „Цветан Димов" бр. 31, Тетово. 

(23) 
Лична карта рег. бр. 33314, серија бр. 0689369 

издадена од СВР — Тетово на :хме Али Селим 
Сефери, с. Г. Речица, Тетовско. (24) 

Лична карта рег. бр. 1630% серија бр. 0276342 
издадена од ОВР — Тетово на име Сакип Асан 
Зибери, с. Ѓермо, Тетовско. (25) 

Лична карта рег. бр 46529, серија бр. 0269828 
издадена од СВР — Тетово на име Мусли Реџеп 
Тафили, с. М. Речица, Тетовско. (26) 

Лична карта рег. бр. 5209, серија бр. 0749727 
издадена од ПВР — Кичево на име Виктор Илија 
Силјаноски, с. Иванчишта, Кичево. (27) 

Лична карта рег. бр, 2079, серија бр 0746592 
издадена од ПВР — Кичево на име Мито Симјан 
Божиноски, с. Вранештица, Кичево. (28) 

Лична карта рег. бр. 3402, серија бр. 0747919 
издадена од ПВР — Кичево на име Зулбеар Рама-
зан Мустафоски, с. Жубрино, Кичево. (29) 

Лична карта рег. бр. 12964, серија бр. 0757928 
издадена од П1ЈР — Кичево на име Кадрије Иљаз 
(Даутоска) Алдиоска, с. Колари, Кичево. (30) 

Лична карта рег. бр. 1937, серија бр .0287447 
издадена од РВР — Кичево на име Исмаил Алим 
Салиоски, с. Зајас, Кичево. (31) 

Лична карта рег. бр, 16829, серија бр. 0732261 
издадена од СВР — Кичево на име Силјан Ангеле 
Митрески, с. Осој, Кичево. (32) 

Лична карта рег. бр. 23236, серија бр. 0282796 
издадена од СВР - Кичево на име Шеза Нуија 
Јашари, с. Колибари, Кичево. (33) 

Лична карта рег. бр. 9610, серија бр. 0754130 
издадена од ПЈЗР — Кичево на име Б о ј к а Јосе 
(Богоеска) Лазареска, с. Ехловец, Кичево. (34) 

Лична карта рег. бр. 23661, сарија бр. 0283221 
издадена од СВР — Кичево на име Мирко Тодорче 

^ Василески, с. Белица, Кичево, (35) 
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Лична карта рег. бр. 27495, серија бр. 0221Ш 
издадена од СВР — Кичево на име Божидар Ла-
кум Спироски, с. Лешница, Кичево. (36) 

Лична карта рег. бр. 4353, серија бр. 0772445 
издадена од ЈКВР — Кичево на име Арифа Вуко 
(Брковик) Арифи, с. Бериково, Кичево. (37) 

Лична карта рег. бр. 19590, серија бр. 0734923 
издадена од СВР — Кичево на име Синан Фејзо 
ФОЈЗОСКИ, с. Зајас, Кичево. (33) 

Лична карта рег. бр. 17584, серија бр. 0734016 
издадена од 11ВР — Кичево на име Музафер На-
зиф Мифтароски, с. Лисичани, Кичево. (39) 

Лична карта рег. бр. 23096, серија бр. 0282656 
издадена од СВР — Кичево на име Исмаил Есат 
Рамадани, с. Бериково, Кичево. (40) 

Лична карта рег. бр. 6278, издадена од ГОВР — 
Кичево на име Шазиман Касам Мустафоски, с. 
Шутово, Кичево. (41) 

Лична карта рег. бр. 8391, серија бр. 0753412 
издадена од ИВР — Кичево на име Мухбија К а -
сум (Лукароска) Селоск?, Кичево. (42) 

Лична карта рег. бр. 6333, серија бр. 0750851 
издадена од ПВР — Кичево на име Методија Гело 
Јосифоски, с. Тајмишта, Кичево. (43) 

Лична карта рег. бр. 412, серија бр. 0237946 
на име Раим Љазам Арифи, с. Бериково, Кичево. 

Лична карта рег. бр. 988, серија бр. 0198998 
на име Фадил Рамадан Сантовски, Битола. (45) 

Лична карта рег. бр. 30, издадена од СВР — 
Битола на име Казим С. Арифоски, с. Пресил, 
Битола. (46) 

Лична карта рег. бр. 1807, серија бр. 0246324 
издадена од ИВР — Прилеп на име Казим Салиов 
Изероски, с. Пресил, Битола. (47) 

Лична карта рег. бр. 10015, серија бр. 0350525 
издадена од СВР - Титов Велес на име Лилјана 
Гошо (Лазаровска) Цветковска, ул. „Кукушка" бр. 
10, Титов Велес. (48) 

Лична карта рег. бр. 3205, серија бр. 0176417 
издаден од ОВР — Тетово на име Борис Богоја 
Стевановски, с. Вратница, Тетовско. (49) 

Лична карта рег. бр. 1664, серија бр. 0778779 
на име Исмаил Ракип Ајдини, с. Отушиште, Те-
тово. (50) 

Лична карта рег. бр. 35899, серија бр. 0691962 
издадена од СВР — Гостивар на име Гаве Ристо 
ѓорѓески, с. Куново, Гостивар. (51) 

Лична ка,рта рег. бр. 3942, серија бр. 0175160 
издадена од СВР — Гостива,р на име Сетки Зул-
беар Зендели, с. Србиново, Гостивар. (52) 

Лична :^арта рег. бр. 10389, серија бр. 0480265 
издадена од ОВР — Струмица на име Стојан Ко-
стадин Тренчев, с. Попчево, Струмица. (53) 

Лична карта рег. бр. 2258, серија бр. 0697668 
издадена од СВР — Гостивар на име Шукри Осман 
Хавзији, с. Врапчиште, Гостивар. (54) 

Лична карта рег. бр. 1247, серија бр. 0777960 
на име Петра Раткова Илиоска, с. Раотинце, Те-
тово. (55) 

Лична карта рег. бр'. 4399, серија бр. 0134506 
издадена од СВР — Битола на име Алвана Филип 
(Горшева) Маур дева, ул. „Прилепска" бр, 49/41, 
Битола. (56) 

Лична карта рег. бр. 22575, серија бр. 0121405 
издадена од СВР — Битола на име Софија Лазар 
(Митова) Копановска, ул. „Н. Тесла" бр. 124, Б и -
тола. (57) 

Лична карта рег. бр. 657, серија бр. 0645467 
издадена од ПВР — Кратово на име Борис Арсов 
с. Сакулица, Кратово. (58) 

Лична карта рег. бр. 1836, сарија бр. 0765942 
на име Борис С. Бојковски, с. Орашец, Куманово. -

(59) 
Лична карта оег. бр. 6623, серија бр. 0567023 

издадена од СВР — Куманово на име Веселин 
Кирев Маневски, с. Ст. Бара, Куманово. (60) 

Лична карта рег. бр. 305557, серија бр. 0791513 
издадена од СВР — Тетово на име Рефет Веј села 
Касами, с. Радиовце, Тетовско. (61) 

Лична карта рег. бр. 2624, серија бр. 0176529 
на име Беџет Тефика Илази, с. Милетино, Те-
товско. (62) 

Лична карта рег. бр. 8144, серија бр. 669142 
издадена од СВР — Тетово на име Гулзада Асана 
(Аљили) Гарипи, с. Урвич, Тетовско. (63) 

Лична карта рег. бр. 29576, серија бр. 0687532 
издадена од СВР — Тетово на име Иванка Ристо 
(Стсјческа) Настоска, с. Непроштено, Тетово. (64) 

лична карта рег. бр. 9/846, издадена од СВР — 
Белград на име Симо спасов Антовски, с. Жилче, 
Тетовско. (65) 

Лична карта рег. бр. 5188/ш, серија бр. 0410665 
издадена од СВР — Штип на име Тодор Трајчов 
Јовев, Трафостаница, Овче Поле. (66) 

Лична карта рег. бр. 3556, издадена од ПВР — 
Македонски Брод на име Спиро Андоноски^ с. 
Долно Крушје, Македонски Брод. (67) 

Лична карта рег. бр. 24229, серија бр. 0122236 
издадена од СВР — Битола на име Методија Дим-
че Димитровски, ул. „М. Горки' бр. 42, Битола. (68) 

Лична карта рег. бр. 24871, серија бр. 0123178 
издадена од СВР — Битола на име Стојан Ристов 
Гроздановски, с. Г. Агларци, Битола. (69) 

Лична карта рег. ђр. 52028, серија бр. 0105467 
издадена од СВР — Битола на име Методија Алек-
со Дојчиновски, ул. „Брегалница" бр. 103, Битола. 

(70) 
Лична карта рег. бр. 36882, серија бр. 0106363 

издадена од СВР — Битола на име Благој Крсте 
Хаџиевски, ул. „Лавчанска Корија" бр. 44, Битола. 

(71) 
Лична карта рег. бр. 1106, серија бр. 0134522 

на име Благуна М. Здравкоска, с. Кривогаштани, 
Битолско. (72) 

Лична карта рег. бр. 17823, серија бр. 0235724 
издадена од ОВР - Охрид на име Лазар Виданов 
Василески, с. Опеница, Охридско. (74) 

Лична карта рег. бр. 3633, серија бр. 0328143 
издадена од СВР - Титоа Велес на име Ганчо 
Николов Караколев, ул. „Петар Михов'1 бр. 10, 
Титов Велес. (75) 

Лична карта рег. бр. 4965, серија бр. 0494764 
издадена од СВР — Кавадарци на име Васил 
Трајков Точков, с. Ресава, Кавадарци. (76) 

Лична карта рег. бр. 35165, издадена од СВР -
Тетово на име Анифе Фејзула (Муртезана) Велији, 
с. Нераште, Тетовско. (77) 

Лична карта рег. бр. 44389, серија бр. 0800023 
издадена од СВР — Тетово на име Расим Фета 
Сали, с. Одри, Тетовско. (78) 

Лична картч рег. бр. 10636, издадена од СВР -
Куманово на име Мамут М. Мамутовски, ул. „И 
ноември" бр. 51, Куманово. (79) 

Лична карта рег. бр. 11114, серија бр. 0154394 
издадена од СВР - Куманово на име Тодор М. 
Доневски, ул. „Моша Пијаде" бр. 174, Куманово. 

(80) 
Лична карта рег. бр. 19587, издадена од СВР — 

Куманово на име Ванчо Тоде Наковски, ул. „Бр. 
Миладинови" бр. 1, Куманово. (81) 

Лична карта рег. бр. 7988, серија бр. 0441199 
издадена ОВР — Куманово на име Живко Г. 
Христовски, ул. „Наум Охридски" бр. 8, Куманово. 

(82) 
Лична карта рег. бр. 19514, серија бр. 0676246 

издадена од СВР — Тетово на име Велко Ѓоре 
Зафироски, с. Непроштено, Тетово. (83) 

Лична карта рег. бр. 4443, издадена од СВР — 
К њ а ж е в а ц на име Свилен Маријан Микиќ, с. 
Теарце, Тетовско. (84) 

Лична карта рег. бр. 9136, серија бр. 0705646 
издадена од СВР — Гостивар на име Јакуп Амит 
Мифтари, с. Чајле, Гостивар. (85) 

Лична карта рег. бр. 2929, серија бр. 0172225 
издадена од С ^ Р — Гостивар на име Саве Гиле 
Ристески, Гостивар. (86) 
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Лична карта рег. бр. 7967, серија бр. 0007708 
издадена од СВР — Битола на име Калина Ристе 
(Илиева) Б а р л е в с к а , с. Врањевци, Битола. (87) 

Лична карта рег. ђр. 3520, серија бр. 0371821 
издадена од СВР — Титов Велес на име Марко 
Ташо Дајлиев, ул. „Сараевска" бр. 4, Титов Велес. 

Лична карта рег. бр. 597, серија бр. 023588 
издадена од СВР — Штип на име Спиро Иванов 
Папазов, ул. „Т. Чучков" бр. 51, Штип. (89) 

Лична ка,рта рег. бр. 4296, серија бр. 0729192 
издадена од ПВР — Македонски Брод на име Си-
лјан Апостола Станоески, с. Грешница, Кичево. (90) 

Лична карта рег. бр. 12948, серија бр. 0502072 
издадена од СВР — Кавадарци на име Мара Да-
наил (Кузманова) Коцева, с. Сирково, Титов Велес. 

Лична карта рег. бр. 6291, серија бр. 0497360 
издадена од СВР — Кавадарци на име Лазо Добро 
Шатков, с. Ваташа, Кавадарци. (92) 

Лична карта рег. бр. 3486, серија бр. 0427301 
издадена од СВР — Штип на име Душан Атанасов 
Тодоров, ул. „Кирил и Методи" бр. 29, Штип. (93) 

Лична карта рег. бр. 8329, серија бр. 0084487 
издадена од СВР — Струмица на име Александар 
Христо Трајков, с. Сушица, Струмица. (94) 

Лична карта рег. бр. 7981, серија бр. 0231989 
издадена од СВР — Охрид на име Јордан Наум 
Симоноски, с. Злести, Охридско. (95) 

Лична карта рег рб. 2220, издадена од СВР — 
Гевгелија на име Петрула Трајкова Попова, с. 
Моин, Гевгелија. (96) 

Лична карта рег. бр. 1892, серија бр. 0746405 
издадена од СВР — Кичево на име Сефер Беадин 
Селимоски, с. Јагол, Кичево. (97) 

Лична карта рег. бр. 25824, серија бр. 0220008 
издадена од СВР — Охрид на име Азем Ајдар 
Амитоски, с. Колибари, Кичево. (98) 

Лична карта рег. бр. 3710, серија бр. 0771802 
издадена од РВР — Кичево на име Шефије Неџ-
будин (Мурати) Јусуфи, с. Зајас, Кичево. (99) 

Лична карта рег. бр. 17302, себија бР- 0731734 
издадена од СВР — Кичево на име Димитрије 
Славко Димоски, с. Туин, Кичево. (100) 

Лична карта рег. бр. 15183, серија бр. 0086347 
издадена од СВР — Битола на име Ремзије Ме-
фаил (Насуфова) Усеинова, ул. „Драгорска" бр. 8, 
Битола. (101) 

Лична карта рег. бр. 9854, серија бр. 0190368 
издадена од СВР — Прилеп на име Петре Цветков 
Стојановски, с. Кокре, Битолско. (102) 

Лична карта рег. бр. Ѕ604, серија бр. 019114 
издадена од ИВР — Прилеп на име ГВзтре Илиев 
Коруноска с. Кривогаштани, Прилеп. (103) 

Лична карта рег. бр. 1847, серија бр. 0016661 
на име Демир Нуре Реџеповски, с. Острец, Б и -
толско. (104) 

Лична карта рег. бр. 406, серија бр. 0240916 
на име Вера Иванова Спироска, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 151, Охрид. (105) 

Лична карта рег. бр. 786, серија бр. 0243796 
издадена од Охрид на име Наум Петар Бурназов, 
ул. „Питу Гули" бр. 44, Охрид. (106) 

Лична карта рег. бр. 13Ѕ7, серија бр. 0286877 
издадена од РВР — Кичево на име Дилберка Ра -
мазан Мендароска, Кичево. (107) 

Лична карта рег. бр. 4537, серија бр. 0741659 
издадена од РВР — Кичево на име Селман Фазли 
Јусуфоски, с. Лешница, Кичево. (108) 

Лична карта рег. бр. 25551, серија бр. 0219736 
издадена од СВР — Кичево на име Цветан Данил 
Димитриески, с. Мало Црско, Кичево. (109) 

Лична карта рег. бр. 14726, серија бр. 0758793 
издадена од СВР — Кичево на име Антонија Ди-
митрија Стојкоски, Кичево. (НО) 

Лична карта рег. бр. 28141, серија бр. 0222339 
издадена од СВР —- Кичево на име Зендел Расим 
Бафткроски, с. Мамудовци, Кичево. (111) 

Лична карта рег. бр. 253, серија бр. 0367763 
на име Воислав Лазар Виранов, с. Пирава, Гев-
гелија. (112) 

Лична карта рег. бр. 26640, серија бр. 0359389 
издадена од СВР — Кавадарци на име Радмила 
Александар (Николиќ) Коцева, Кавадарци. (113) 

Лична карта рег. бр. 520, серија бр. 0273630 
извадена од ОВР — Тетово на име Ж и в к а Славе 
Матевска, ул. „Вера Циривири" бр. 7, Тетово. (114) 

Лична карта рег. бр. 30661, серија бр. 0791617 
издадена од СВР — Тетово на име Абдилџелит 
Муртезан Муртгзани, с. Теарце, Тетовско. (115) 

Лична карта пег. бр. 1965, серија бр. 0168677 
на име Назми Арунов Медии, с. Пршовци, Тетов-
ско. (116) 

Лична карта рег. бр. 22475, серија бр. 0794263 
издадена од СВР — Тетово на име Лиман Таир 
Лимани, с. Доброште, Тетовско. (117) 

Огласот за загубената весика бр. 445/77 на име 
Фазлиоски Еминов Илијас, с. Дебреште, Битолско, 
објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 41/64, 
под огл. бр. 4297, се поништува. 

КОНКУРСИ 
УПРАВНИОТ ОДБОР П Р И ШКОЛАТА ЗА 

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
— за еден професор по англиски јазик 
— за еден професор по германски јазик 

Кандидатите треба да имаат завршен фило-
зофски факултет, германска група. 

Молбите таксирани со 50 динари со докумен-
тација по чл. 31 од З Ј С и куса биографија да се 
достават до Школата. 

Настап на работа од 1. IX. 1965 година. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (433) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ, ТРГОВСКОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО И ГОЛЕМО 

„УНИВЕРЗАЛ" ВО КРУШЕВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место директор на 
претприј атието 

УСЛОВИ: 
1. Економски факултет со 3 години практика 

на раководно место во трговската струка. 
2. Виша стопанска школа — комерцијален 

смер или соодветно образование рамно на него со 
6 години практика на раководно работно место во 
трговската струка. 

3. Средно економско училиште со 12 години 
практика на раководно работно место во трговската 
струка. 

Личен доход по правилникот за расподелба на 
личните доходи. 

Молбите комплетирани по чл. 31 од З Ј С да се 
достават до конкурсната комисија. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (434) 
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СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за назначување на работник во звање: Научен со-
работник, виши научен соработник и научен 
советник 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

1. Завршен филозофски факултет (група исто-
рија на уметноста); 

2. Стручна пракса; 
3. Положен докторат од областа на истори-

јата на уметноста. 
Плата според Правилникот за расподелба на 

доходот и личниот доход. 
Пријавата со куса биографија, потребните до-

кументи и стручно-научните работи, да се поднесат 
до Републичкиот завод за заштита на споменицитз 
на културата — Скопје, ул. „Маршал Тито" 2-а во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот, односно до пополнување на работното 
место. (435) 

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА -
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор односно преизбор на следните работни 
места: 

1. Еден професор или предавач по предметот з 
општа историја и методика на наставата по исто-
рија 

2. Еден професор или предавач по предметите 
физика и методика на наставата по физика 

3. Еден професор или предавач по предметот 
англиска литература 

4. Еден професор или предавач по предметите 
зоологија Вертебрата со анатомија и физиологија 
на човекот и методика на наставата по биологија 

5. Еден професор или предавач по предметот 
органска хемија 

6. Еден професор или предавач по предметот 
општотехничко образование (електротехника, сла-
ба и јака струја) 

7. Еден професор или предавач по предметот 
клавир 

В. Еден хонорарен професор или предавач по 
предметот теорија на литературата 

9. Еден хонорарен професор или предавач по 
предметот шиптарска литература 

10. Еден хонорарен професор или предавач по 
предметот вежби по физика 

11. Еден хонорарен професор или предавач по 
предметот историја на уметноста 

12. Еден хонорарен професор или предавач по 
предметот обликување во простор 
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13. Еден хонорарен професор или предавач по 
предметот методика на наставата по физичко вос-
питување 

14. Еден хонорарен професор или предавач по 
предметот техничко цртање 

15. Еден хонорарен професор или предавач по 
предметот агротехника 

16. Тројца хонорарни професори или предавачи 
по предметот клавир 

17. Еден хонорарен наставник по предметот 
обработка на дрво. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
од член 174 од Законот за високото школство. 

Пријавите за конкурсот со биографија, список 
на објавени трудови или самите трудови и со-
гласност од установата каде се во работен однос 
дека можат да конкурираат, се доставуваат до 
Секретаријатот на Педагошката академија. 

За работното место под точка 17 кандидатот 
треба да има виша стручна спрема. 

Рок за поднесување на пријавите е еден месец 
од објавувањето на конкурсот. 

Конкурсот останува отворен до пополнувањето 
на работните места. (436) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГЕОДЕТСКИОТ 
ЗАВОД - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на служба еден дипломиран геодетски 
инженер 

Услови: Завршен технички факултет — гео-
детски смер со најмалку 5 години работен стаж во 
струката. 

Личен доход по Правилникот за наградување 
на службениците и работниците на Заводот. 

Молбите, прописно таксирани, со документи 
предвидени во чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници и со опширен опис за досегашната работа, 
да се достават до архивата на Заводот. 

Кандидатите што се на работа да достават и 
потврда — согласност дека ќе бидат ослободени од 
работната организација. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (437) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ -
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за еден наставник (во сите звања) по предметот 
Геоморфологија 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
по чл. 170, 171 и 173 од Законот за високото школ-
ство на Н Р Македонија. 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Секретаријатот на Факултетот. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, од-
носно до пополнување на работните места. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГЕОДЕТСКАТА 
УПРАВА НА СРМ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за потполнување на едно работно место: 

1 — еден геодетски инженер I врста 
УСЛОВИ: Кандидатот да има завршено технички 
факултет — геодетски отсек. 

Плата по Правилникот на Геодетската управа на 
СРМ - Скопје. 

Документите да се достават по член 31 од За-
конот за јавните службеници. 

Настап на работа од 1. VI. 1965 година. 
Конкурсот ќе трае до пополнување на работното 

место. (439) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 
НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР - КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за прием на 7 (седум) АРТИСКИ И АРТИСТИ во 

сезоната 1965/1966 година 
Право да конкурираат имаат лица што завршиле 

висока, виша или средна театарска школа, како и 
други лица што се занимавале со театарска дејност 
или имаат желба за таа работа. 

Услови за прием: 
1. Приемот се врши со аудиција на која канди-

датите треба да настапат со: 
— монолог од драма или комедија, 
— рецитација, 

- песна и 
- - читање на непознат текст. 
2. Лицата што се во работен однос да достават 

потврда од установата каде што работат дека имаат 
право да учествуваат на конкурсот. 

3. Кандидатите за прием за артисти треба да 
достават и потврда дека ја регулирале воената 
обврска. 

Молби со опширна биографија за движењето во 
службата, како и во кои дела и кои ликови толку-
вал-ла (ве колку бил-ла на работа во театар) треба 
да се достават на адреса: НАРОДЕН ТЕАТАР — 
КУМАНОВО, а најдоцна до 15 мај 1365 година. 

Во колку не бидат пополнети сите работни ме-
ста Конкурсот останува отворен де нивното попол-
нување. 

За аудицијата кандидатите ќе бидат известени 
писмено. Патните и дневните трошоци на повика-
ните кандидати за аудиција ги сносува Народниот 
театар — Куманово. Селидбените трошоци по спо-
годба. 

Плата по Уредбата за работните односи и на-
градувањето на уметничкиот персонал, а уметнич-
киот додаток по спогодба. 

За поблиски информации заинтересираните мо-
жат да се обраќаат де Народниот театар — Кума-
ново или на телефон број 50-263. (440) 

1(5 април 1966 

Врз основа на чл. 13, а во врска со чл. 15 од 
Правилникот за отстапување и изградба на инве-
стициони објекти и работи („Службен весник на 
СРМ" бр. 31/63), Рудникот за неметали „Огражден" 
—' Струмица 

р а с п и ш у в а 
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на градежен дел на млинско автоматско 
построена — со сепарација на фелспатна руда во 
Струмица. 

Наддавањето ќе се одржи во просториите не' 
Рудникот за неметали „Огражден" — Струмица на 
ден 10. V. 1965 година во 10 часот. 

Претсметковната вредност на објектот изнесува 
70,000.000 динари 
Рок за завршување на објектот е два ипол ме-

сеци сметано од денот на потпишувањето на дого-
ворот. 

Сите информации за учествувањето во надда-
вањето и вршење на увид во инвестиционата и тех-
ничката документација можат да се добијат во 
управата на претпријатието секој ден од 12—14 ча-
сот или на телефон 71-032. 

Сите заинтересирани понудувачи да дадат га-
рантно писмо од Народната банка во износ од 1% 
од претсметковната вредност на објектот. (438) 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 

ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ 
ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

со обрасци 
Во збирката се отпечатени: 
- ' Основниот закон за избор на работнички со-

вети и други органи на управување во работните 
организации, 

— Закон за избор и отповикување на органите 
на управување во работните организации, 

— Обрасци подготвени од Републичкиот секре-
таријат за законодавство, по коишто треба да се 
спроведат изборните дејства. 

Се известуваат работните организации навреме 
да ги достават своите порачки, бидејќи брошурата 
е отпечатена во ограничен број примероци. 

Цена 500 динари. 
Порачки прима „Службен весник на СРМ" — 

Скопје, Пошт. фах 51. Жиро сметка 802-11/1-698 при 
Народната банка — Скопје. 

СОДРЖИНА 
Страна 

103./ Наредба за определување подрачја во 
кои на домаќинствата може да им се 
одобруваат кредити за зголемување на 
капацитетите и подобрување условите за 
сместување и исхрана на туристи — — 265 

104. ,Правилник за начинот на водењето на 
работните книги на обврзниците на при-
донесот од личен доход од самостојно вр-
шење на занаетчиски и други стопански 
дејности и обврзниците на придонесот од 
интелектуални услуги — — — — — 265 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

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

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


