
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Сабота, 30 јуни 1956 

Број 18 Година ХП 

Претплатата за 1956 год. 
800 дин. Овој број чини 30 диндов 
Чековна сметка број 802-Т-698 

127. 
На основа член 41 од Уредбата за финан-

сирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр<. 12/55 год.), Изврш-
ниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А НАЧИНОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА 
З А ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРАВАТА 
НА ЛИЦАТА ШТО СЕ НАОЃААТ 

ВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

Член 1 
Со средствата за Обезбедување правата на 

лицата што се наоѓаат времено вон работен 
однос и лица што се изравнати! со нив распо-
лагаат бирата за посредување на трудот. 

Член 2 
Средствата по чл. 1 од оваа Уредба ги со-

чинуваат: 
а) придонес од заводите за социјално! оси-

гурување по прописите од финансирањето на 
социјалноно осигурување; 

б) придонес на народните одбори и 
в) други придонеси. 

Член 3 
Придонесот на народните одбори прет-

ставува разликата помеѓу придонесот од за-
водот за социјално осигурување, другите 
придонеси и потребните средства за обезбе-
дување правата на лицата што се наоѓаат 
времено вон работен однос. 

Доколку народниот одбор на општината 
не е во состојба со свои средства да ја по-
крие разликата од став 1, ^покриениот дел 
ке го покрие народниот одбор на око ли јата 
од свои буџетски средства. 

Расподелбата на придонесот од заводот 
за социјално осигурување на општините го 
врши народниот одбор на околната. 

Член 4 
Средствата на бирата за посредување на 

трудот можат да се користат за: 
1. материјално обезбедување на лицата 

што се наоѓаат времено вон работен однос; 
2- патните и оелидбените трошоци на ли-

цата кои бирата за посредување на трудот ги 
упатуваат на работа во друго место; 

3. за здравствено осигурување на лицата 
што се наоѓаат времено вон работен однос; 

4. трошоците околу оспособувањето и пре-
квалифицирањето на лицата што се наоѓаат 
времено вон работен однос; 

5. придонес за станбена изградба. 
Користењето на средствата по точка 4 од 

овој член ќе се врши само на основа реше-
ние на народните одбори на околиите. 

Член 5 
Средствата за осигурување правата на 

лицата што се времено вон работен однос не 
смеат да се користат за цели со кои! би се 
смалиле или ограничиле правата на тие лица 
кси ги имаат по посебни прописи-

Член 6 
Трошоците за материјално обезбедување 

на лица времено вон работен однос се испла-
туваат од бирата за посредување на ѓгјрудогѓ 
на чие подрачје лицето било на работа, а за 
лица што не биле во работен однос, од сред-
ствата на бирата на подрачјето на нивното 
постојано место на живеење. 

Член 7 
Средствата што не ќе се потрошат во те-

кот на годината се пренесуваат во наредната 
година-

Член 8 
Се овластува Секретари] атот за труд да 

донесе поблиски: напатствија за спроведува-
ње на оваа уредба. 

Член 9 
Оваа уредба стапува во сила од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник 
на НРМ", а ќе се применува од 1 јануари 
1956 година. 

ИС бр. 161 
18 јуни 1956 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с.р. 
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128. 
На основа чл- 65 еп. 2 од Законот за судо-

вите, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А 

Н А У Р Е Д Б А Т А З А Д Н Е В Н И Ц И Т Е 
И Н А Д О К Н А Д И Т Е Н А СУДИИТЕ-

П О Р О Т Н И Ц И 

Член 1 
Во чл- 2 ст. 3 од Уредбата за дневниците 

и надокнадите на судиите-поротници („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 23 од 23ТП.1953 го-
дина) се наголемуваат износите на паушалсн 
на 400—700. 

Член 2 
Во чл- 4 ст. б) износите на дневниците се 

наголемуваат на 400—700 динари 
Член 3 

По членот 5 се додава нов член 5а кој 
гласи: 

„Ако на патот што поканетиот судија-по-
ротник треба, да го мине нема превозни сред-
ства од чл. 5 ст. 3 или ако од оправдани при-
чини: не можеле таквине да се користат, су-
дијата — поротник има право! на надокнада 
во вид на километража, 

На надокнада во вид на километража су-
диј ата-поротник има право ако живее во) не-
сто кое е оддалечено повеќе од 4 километра 
од границата на реонот на седиштето на су-
дот односно од местото каде {ќе се изврши 
работата на судот за која е поканет. 

Надокнадата во вид на километража изне-
сува 20 динари за секој изминат! километар, 
м пресметувањето! на километражата се врши 
на основа званичните податоци за оддалече-
носта". 

Член 4 
Во член 6 пред сегашниот се дода-

ваат нови ставови 1 и 2 кои гласат: 
„Барањата за надокнада се поставуваат во 

срок од 8 дена од извршената поротничка 
должност за кое судијата-поротник секогаш 
Ке биде предупреден од страна на претседа-
телот на советот-

Решенијата по оваа Уредба ги донесува 
претседателот на судот! каде е извршена по-
ротничката должност, а по желба на су дај а-
та-поротник, решение во втор степен донесу-
ва' Државниот секретаријат за правосудна 
управа на НР Македонија". 

Сегашните ставови 1 и 2 стануваат ставови 
3 и 4. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

ИС бр. 160 
18 јуни 1956 година 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с.р-

129. 

На основа точка 1—5 од член 86 на За-
конот за органите на управата на Народна 
Република Македонија, Извршниот! совет ја 
донесе следната 

ОДЛУКА 
З А П Р Е С Т А Н У В А Њ Е СО Р А Б О Т А 

Н А У К И Н А Т И Т Е И З А О Т П О Ч Н У В А Њ Е 
СО Р А Б О Т А Н А НОВООСНОВАНИТЕ 

Р Е П У Б Л И Ч К И ОРГАНИ Н А У П Р А В А Т А 

I- Државниот секретаријат за работите на 
стопанството, Државниот! секретаријат за ра-
ботите на општата управа и; буџетот. Советот 
за просвета, Советот за народно здравје и со-
цијална заштита, Управата за шумарство, 
Управата за земјоделство, Управата за вете-
ринарна служба, Управата за патишта, патен 
и езерски сообраќај, Управата за порои и 
Управата за инвестициона изградба преста-
нуваат со работа на 15 јуни 1956 година, 

П. Со денот на престанокот1 со работа на 
органите од претходната точка почнуваат со 
работа: Државниот секретаријат за работи на 
финансиите, Советот за школство, Советот за 
просвета и култура, Советот за народно здрав-
је и Советот1 за социјална заштита, како и но-
вооснованите секретар^ ати на Извршниот 
совет и тоа: Секретаријатот за општи сто-
пански работи, Секретаријатот за индустри-
ја, Секретаријатот за земјоделство, Секрета-
ријатот за шумарство, Секретаријатот за 
сообраќај, Секретаријатот за стоков промет, 
Секретаријатот за комунални работи и урба-
низам, Секретаријатот За труд и Секретари-
јатот! за општа управа. 

Ш. Се овластува Државниот секретаријат 
за работи на финансиите да, до донесувањето 
на пресметките на новооснованите републич-
ки органи на управата, согласно член 6 од За-
конот за буџетот на Народна Република Ма-
кедонија за 1956 година може да одобрува 
неопходно потребни финансиски средства за 
подмирување на личните и материјалните 
расходи на овие органи. 

Одобрувањето на средства на органите од 
претходниот став ќе се врши на товар на не^ 
потрошените кредити по претсметките на 
укинатите републички органи на управата. 

IV. Државниот секретаријат1 за работи на 
финансиите ќе донесе решение за одредување 
комисии за ликвидација на материјално-фи-
нансиското делување; на укинатите органи, 

Ликвидационата постапка ќе се спроведе 
сходно со одредбите на Уредбата за престанок 
на претпријатијата и дуќаните („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53). 

Личните и материјалните трошоци на лик-
видационата постапка паѓаат на товар' на 
претсметката за 1956 година на укинатите ор-
гани на управата. 
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Претсметката, на овие трошоци ја одобру-
ва Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите-

По завршувањето на ликвидационата по-
стапка комисиите за ликвидација се: должни 
извештај за работата како и ликвидационен 
елаборат да му поднесат на Државниот секре-
тар^ ат за работи на финансиите. 

V. Државниот секретаријат за работи на 
финансиите на основа предлози од комисиите 
за ликвидација, со решение ќе одреди на кои 
државни органи и установи се пренесуваат 
имовинским права и обврски и инвентарот на 
Укинатите органи. 

VI. Распоред на службениците на органите 
од точка I на оваа Одлука ќе изврши секрет 
тарот на Извршниот совет или органот! кого 
тој го овласти. 

VII. Несвршените предмети на укинатите 
органи ќе ги преземат органите на кои се 
пренесени соодветните работи на укинатите 
органи. 

УШ. Оваа одлука влегува во сила в едната-
ИС бр. 165 

14 јуни 1956 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с.р. 

ИЗО. 
На основа член 4 ст. 5 од Општиот закон 

за управување со училиштата и во врска со 
член 33 од Уредбата за стручните училишта 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/52), Изврш-
ниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
З А СРЕДНОТО М Е Д И Ц И Н С К О У Ч И Л И -
ШТЕ З А А П Т Е К А Р С К А П О М О Ш Н И Ц И 

В О СКОПЈЕ 

1. Средното медицинско училиште заапте-
карски помошници во Скопје основано во 1947 
година ќе продолжи со работа како Средно 
училиште за фармацевски помошници (во 
натамошниот текст: Училиште). 

Седиштето^ на Училиштето е во Скопје. 
2. Задача на училиштето е со< теоретска и ѕ 

практична работа да подигнува средни фарма-
цевти кадри за потребите1 на здравствената 
служба. 

3. Во училиштето можат да се запишат 
лица што завршиле осумгодишно основно 
училиште, а не се помлади од 15 ни постари 
од 17 години. 

Наставата во Училиштето трае четири го-
дини-

4- Наставниот план и програм на Средното 
училиште за фармацевти помошници го ут-
врдува републичкиот Совет за школство во 
согласност со републичкиот Совет за народно 
здравје. 

5. Средното училиште за фармацевски п о 
мошници има самостојна претсметка, која 
влегува во составот на претсметката на ре-
публичкиот! Совет за народно здравје. 

Наредбодавец за извршување на прет-
сметката на приходите и расходите на Учи-
лиштето! е директорот на Училиштето. 

6. Директорот и наставниците на Средно-
то училиште! за фармацевски помошници ги 
нанзачува републичкиот Совет за народно 
здравје во согласност со републичкиот Совет 
за школство 

7- Управување со Училиштето! ќе се врши 
по одредбите на Општиот закон за управу-
вање со1 училиштата. 

8. Поблиски прописи за спроведување на 
ова решение ќе донесе републичкиот Совет 
за народно здравје. 

9. Ова решение влегува во сила со денот 
на објавувањето' во „Службен весник на На-
редна Република Македонија". 

ИС бр. 156 
18 јуни 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
ЉУПЧО Арсов, С-р. 

уа. 

/ На основа член 2, 10 и 11 од Основната 
уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), 
Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
З А П Р О Г Л А С У В А Њ Е Б О Л Н И Ц А Т А 

З А Д У Ш Е В Н И БОЛЕСТИ В О Д Е М И Р 
Х И С А Р — Б И Т О Л С К А О К О Л И Ј А 
З А У С Т А Н О В А СО САМОСТОЈНО 

Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 
1 I. 

Болницата за душевни болести во Демир 
Хисар — Битолска околија основана как*) 
буџетска установа, се прогласува за установа 
со самостојно финансирање. 

П. 
Задачата на Болницата е да ги прибира, 

сместува и лекува душевно-болниПе лица.. 
Ш. 

За остварување задачата од претходна^ 
точка Болницата има право на управување ер 
недвижен имот (земјишта и згради) . уреда, 
инструменти и други движими работи што 
накнадно ќе се попишат и проценат! по посто-
ј и т е прописи-

IV. 
Со Болницата управува Управен одбор од 

7 до 9 члена како колективен орган на упра-
вување. 
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Управниот одбор се состои од еден прет-
ставник на работниот' колектив, еден прет-
ставник на Републичкиот завод за социјално 
осигурување и еден граѓанин кого го предло-
жува Народниот одбор на Битолска околија, 
а другите членови на Управниот одбор ги име-
нува републичкиот Совест' за народно здравје 
од редот на граѓаните. 

Управникот на Болницата е гк> својата по-
ложба член на Управниот одбор. 

Управниот одбор избира претседател од 
редот на своите членови. Управникот1 на Бол-
ницата не може да биде претседател на Уп-
равниот одбор. 

Управниот одбор се именува за една го-
дина-

V. 
Со Болницата непосредно раководи управ-

никот. Управникот на Болницата го назначу-
ва републичкиот Совет за народно здравје. 

VI. 
Болницата има стручен колегиум кој го 

сочинуваат: Управникот', шефовите на одде-
ленијата и главната медицинска сестра-

Стручниот колегиум е советодавен орган 
на Управникот по сите поважни стручни пра-
шања и по прашањата на раководење со уста-
новата. 

За делокругот на Стручниот колегиум ва-
жат соодветните одредби на Уредбата за упра-
вување со здравствените1 установи, 

VII. 
Болницата може да ги има следните фон-

дови со кои самостојно располага: 
а) фонд за наградување на службениците 

и работниците; 
б) фонд за заменување и дополнување на 

основните средства и за големи поправки; 
в) резервен фонд. 

VIII. 
Орган надлежен за работите и задачите на 

Болницата е републичкиот Совет за народно 
здравје. 

IX. 
Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија44. 

ИС бр. 157 
18 јуни 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

132. 

На основа член 2, 10 и 11 од Законот за со-
цијалните установи („Службен весник на 
НРМ" бр. 40/55), Извршниот совет донесува 

^РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ДЕТСКИОТ ДОМ 

„АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЌ" 
ВО ВАЛАНДОВО ЗА УСТАНОВА 

СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Детскиот,дом „Александар Ранковиќ" 
основан со Уредбата за основањето« и работата 
на Детскиот дом во Валандово' („Службен 
весник на НРМ" бр. 20/52) како буџетска 
установа, се прогласува за установа со само-
стојно финансирање. 

2. Називот на установата е Детски дом со 
седиште во Валандово. 

3. Задача на Домот е да обезбеди на своите 
штитеници сместување, прехрана, одгледува-
ње, воспитување и образование. Во> Домот се 
примаат деца останати без родителска грижа, 
привремено или трајно штитениците остану-
ваат во Домот дури не се оспособат за само-
стоен живот, или дури не бидат сместени во 
фамилија или вратени на родителите ако тие 
биле привремено отсатни-

4. Домот има право на управување со нед-
вижен имот (земјиште и згради), уреди, ин-
струменти и други движни работи. 

Вредноста од претходниот став ќе се ут-
врди со попис што управата на Домот ќе го 
состави во смисла на член 56 од Основната 
уредба за Установите со самостојно финанси-
рање. 

5. Домот може да ги има следните фондови 
со кои самостојно располага: 

а) фонд за наградување на службениците 
и работниците; 

б) фонд за заменување и дополнување на 
основните средства и за големи поправки; 

в) резервен фонд. 
6. Со Домот управува управен одбор од 7 

до 9 члена-
Членовите на управниот одбор ги имену-

ва органот надлежен за работите и задачите 
на установата, од кои најмалку едра третина 
од работниот колектив вклучувајќи го тука и 
управителот на Установата. 

7- Органот надлежен за работите и зада-
чите на Домот е републичкиот Совет за соци-
јална заштита. 

Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 158 
Ј § јуни 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р-
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/ 133. 
ИЗВЕШТАЈ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ 

ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НРМ, ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА 
ОКОЛИЈА КОЧАНСКА Ш 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
— Републички собор 

Републичката изборна комисија ги прими 
изборните акти, што се однееуват до дополни-
телните избори што се одржани во изборната 
околија Кочанска Ш, и во смисла на чл. 160 
и 121 од Законот за. правата и должностите, 
изборот и отповикувањето на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија, поднесува следен 

И З В Е Ш Т А Ј 
1) Дополнителните избори за избирање на-

роден пратеник во Републичкиот собор на На-
родното собрание на НРМ во изборната околи-
ја Кочанска Ш, определени со одлуката на Ре 
пУбличкиот собор од 6 април 1956 година, одр-, 
жани се на 3 јуни 1956 година. 

Со спроведувањето на изборите под надзор 
на Републичката изборна комисија раководеа 
ше Околиската изборна комисија со седиште 
во Кочани, именувана со решението* на Репуб-
личката изборна комисија бр. 1 од 15 септем-
ври 1953 година („Службен весник на НРМ" 
бр, 31/53). 

2) Гласањето е вршено за кандидатот ХРИ-
СТОВ ТРЕНДОВ СТРАШО, чија кандидатура 
беше потврдена од Околиската изборна ко-
мисија и објавена од Републичката изборна 
комисија под бр- 40 од 17 мај 1956 година во 
„Службен весник на НРМ" бр. 12 од 19 мај 
1956 година. 

3) Околиската изборна комисија го утврди 
резултатот на изборите на начин што е пред-
виден во членовите 115—119 од Законот за 
правата и должностите, изборот1 и отповику-
вањето на народните пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Македрнија-

Резултатите од изборите се следни: 
запишано избирачи . . . . 4592 
Гласале 3368 73,3 % 
за кандидатот ХРИСТОВ — — 

ТРЕНДОВ СТРАШО . . . 3285 97,5% 
неважни гласачки ливчиња . . 83 2,5% 

Врз основа на ова. Околината изборна ко-
мисија го прогласи за народен пратеник ХРИ-
СТОВ ТРЕНДОВ СТРАШО, од Скопје-

Број 44 
11 ЈУНИ 1956 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Зам. Секретар, Претседател, 
Т, Лазаров, с.р- А. Групче, с р 

огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 8165 од 29-У-1956 год., ја 
одобри промената на роденото име ћа Капсарова 
Радунка, родена на ден 17-УШ-1931 год. во е. Сто-
јаков©, Титоввелешка околија од родители: татко 
Капсаров Томе и мајка Марија така да во иднина 
роденото име ќе ќ гласи Добринка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ", согласно чл. 21, 
став 2 од Законот за личните имиња. (57) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 3160 од 18-У-1955 год., ја 
одобри промената на роденотб име на Танчевски 
Ненад, роден на ден 28-Х-1954 год. во Белград од 
непознати родители, така да во иднина роденото 
име ќе му гласи Пецо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ", согласно чл. 21 
став 2 од Законот за личните имиња. (59) 

Државниот секретаријат за; внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 7086 од 18-У-1956 год., ја 
одобри промената на роденото име на малолетното 
усвоено дете Герасимов Далибор, роден на 19-1У-
1954 год. во Белград, од мајка Карунка Паула, 
усвоено од Герасимов Драги и супрутата му Жив-
ка, така да во иднина роденото име ќе му гласи 
Кирил. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ", согласно чл. 21 
став 2 од Законот за личните имиња. (60) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 4640 од 30-111-1956 год. ја 
одобри промената на роденото име на малолетното 
дете Игнатова Менча, од град Кавадарци, родена 
на ден 22-11-1950 год. од родители татко Игнатов 
Цандо и мајка Нада, така да во иднина роденото 
име ќе # гласи Лилјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ", согласно чл. 21 став 
2 од Законот за личните имиња. (Ј61) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 1270 од З-У-1956 год., ја 
одобри промената на фамилијарно^ и : роденото 
име на Ахмети Али, роден на 12-У1-1930 год,, во 
е. Урвич, Тетовско, од татко Осман и мајка Сакит 
бе така да во иднина ќ(е се служи со личното име 
Јахја Нешад. 

Согласно чл. 21 од Законот за личните имиња 
оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на НРМ". (63) . 

С к о п ј е 
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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ма стопанските организации на 
12-111-1956 год. под рег. бр. 179, на страна 467 е за-
пишана под фирма: Фабрика за порцелан и сани-
терна керамика „Борис Кидрич" — Титов Велес со 
решение бр. 4740 од 12-1Х-1955 год., а одобрено од 
НО на Градската општина — Титов Велес со ре-
шение бр. 5931 од 14-У1-1955 год. Истата ќе ја пот-
пишува раководителот Јасеновски Славе. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1635/56. «438 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ХП-1955 год. под рег. бр. 85, на страна 341 е за-
пишана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Нова Слога", со седиште во е. Лешок — Тетовско. 
Предмет на поодувањето на задругата е: земјодел-
ско производство, одгледување на живина, одгле-
дување и гоење на свињи, сочарство како и сто-
чарски дејности во врска со нивното унапредување. 
Трговија со индустриски стоки: и откуп и продажба 
на земјоделски производи. Може да се занимава и 
со занаетчиски услуги и вршење угостителски ус-
луги откако ќе ги исполни условите за обавување 
на овие дејности. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Општината Теарце, бр. 5 од 27-ХП-1955 год. 

Членови на Управниот одбор се: .претседателот 
Горче Деспотовски, Мито Симоновски, Живко Спи-
ровски, Коста Киароски, Боре Спировски, Милан 
Стојановски и Петре Јовановски. Задругата ќе ја 
потпишуваат и застапуваат претседателот Горче 
Деспотовски и членот Борис Станковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1529/56. (245) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2-П-1956 год. под рег. бр. 165, на страна 463 е за-
пишано претпријатието под фирма: Занаетчиско^-
плетарско-корпарско претпријатие „Развиток", со 
седиште во Куманово. Предмет на послувањето на 
претпријатието^: производство на плетени произ-
води и тоа: корпи, столици, плетени фотели и други 
производи. Истото ќе го потпишува директорот Ми-
одраг Вучич. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1560/56. (252) 

ќе ја потпишува раководителот Исљам Алиев. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 332/55. (267) 

Огф^рдоот стопански суд во Скопје објавува 
дека ^ффкстарсуг на стопанските организации на 

под рег. бр. 181, на страна 475 е за-
фирма: Лозаро-винарско претпријатие 

д - ' — Гевгелија — Продавница во Скопје, 
бр. 57. Предмет на иселувањето на про-

дата е: продажба на вино и ракија на мало. 
продавницата е основана со решението на НО 

ЏЏ град Скопје, бр. 5688 од 10-1\М953 год. Истата 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Ш-1955 год. под рег. бр. 181, на страна 475 е за-
пишано под фирма: Лозаро-винарско претпријатие 
„Винојуг" — Гевгелија — Продавница во Скопје. 
Предмет на иселувањето на продавницата е: про-
дажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана со решението на НО 
на град Скопје, бр. 11292 од ЗО-ХП-1954 год. Истата 
ќе ја потпишува раководителот Славе Петрески; 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 331/55. (268) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Ш-1956 год. под рег. бр. 196, на страна 535 е за-
пишана под фирма: Електрична централа, со1 седиш 
те во Гостивар. Предмет на послувањето на цен-
тралата е: производство и дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Централата е основана од Владата на НРМ со 
решението бр. 734 од 29-1-1947 год. и решение бр. 
10644 од 23-Х-1947 год. Истата ќе ја потпишуваат 
директорот Раде Тримчевски, секретаров Сим јанов-
ски Драган и книговодителот Самет Карпузи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1614/56. (276) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-Ш-1956 год. под рег. бр. 54, на страна 181 е за-
пишана под назив: Лозаро-винарска задруга „Ка-
вадарски грозд", со седиште во Кавадарци. Пред-
мет на послувањето на задругата е: подигање на 
нови површини лозја по пат на кредитирање од 
страна на задругата, откуп на асталско и винско 
грозје, пласирање и преработка на истото, набав-
ка на инвентар и други материјали за потребите 
на задругарите, давање стручни совети, укажува-
ње услуги во обработка и заштита на лоз јата, пре-
земање на разни мерки кои непосредно ќе влијаат 
на унапредувањето на лозарството. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Општината — Кавадарци^ бр. 2942 од 1-Н1-
1956 година. 

Членови на Управниот одбор се: претседателот 
Трајче Кириџиев, Лазо Мурџев, Диме Семов, Дан-
чо Боев, Горѓи Коцев, Пане Поп Коцев, Лазо Плач-
ков, Јанче Консулов и Круме Јорданов. Истата ќе 
ја потпишуваат и застапуваат управникот Ристо 
Делов, претседателот Трајче Кириџиев и членот 
Круме Јорданов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1622/56. (ОТ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Ш-1955 и 12-1-1956 год. на страна 559, рег. бр. 208 
се запишани продавниците на Трговското прегори-



бо јуни 1956 

јатие за промет со селско стопански производи на 
мало „Зеленчук" — Кавадарци тоа: Продавница бр. 
1, на ул. „Браќа Хаџи Тефови", Продавница бр*. 2 
на пазариште^ „Зелен пазар", Продавница бр. 3 
на пазариштето „Зелен пазар" и Продавница бр. 4 
на пазариште^ „Зелен пазар", сите во Кавадарци. 
Предмет на поодувањето на продавниците е: трго*-
вија на мало со зарзават, овоштие и преработки. 

Продавниците се основани од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Зеленчук" — 
Кавадарци со заклучок бр. 34 од 10-Х-1954 год. и 
заклучок од 28-ХП-1955, а по дадената согласност 
на НО на Општината — Кавадарци со решението 
бр. 3069 од 8-111-1955 и решението бр. 7333 од 11-1-
1956 год. 

Раководител на продавницата бр. 1 е Ристов 
Горче, на продавницата бр. 2 Мојсов Видо, на про-
давницата бр. 3 Пане Гечев и на продавницата бр. 
4 Методи Тодоров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 646, 645, 647/55 и 1418/56. (294) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува, 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-Ш-1956 год. под рег. бр. 56, на страна 189 е за-
пишана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Душан Ќириќ, со седиште во село Росоман — Ка-
вадарци. Предмет на поодувањето на задругата е: 
да дава стручни напатствија за унапредување на 
земјоделството, врши откуп на земјоделски произ-
води, набавува разни семиња, земјоделски алати, 
вештачки ѓубрива и разни препарати за заштита 
на растенијата, врши услуги на задругарите и дру-
гите земјоделци со своите земјоделски машини и 
производи во својата мандра разни млечни произ-
води Покрај тоа ќе може да се занимава и со тр-
говија, угостителска дејност и занаетчиство, но 
откога ќе ги исполни условите за обавување на 
овие дејности. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Општината — Градско — Титоввелешко, 
бр. 1388 од 27-11-1956 год. 

Членови на Управниот одбор се: Шула Лазиќ, 
Владо Јованов, Васил Јованов, Диме Мирчев, Ви-
томир Накич, Васил Филипов и Ристо Димков. 
Истата ќе ја потпишуваат и застапуваат управни-
кот Ѓоко Симонови^ и членовите Васил Филипов 
и Владо Јованов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1627/56. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
диса во регистарот на стопанските организации на 
З-Ш-1956 год. под рег. бр). 55, на страна 185 е за-
пишана задругата под назив: Земјоделска задру-
га „Лазо Филиповски Лавски", со седиште во село 
Сирково — Титоввелешко. Предмет на поодување-
то на задругата е: се занимава со земјоделско про-
изводство, лозарство и градинарство, врши услуги! 
со земјоделски машини при обработката на земја, 
како и откуп на земјоделски производи. Покра! 
тоа може да се занимава и со трговија, угостител-
ство и да отвара услужни работилници, но откако 
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ќе ги исполни условите за обавување на овие деј-
ности. 

Задругата е основана согласно одобрението на' 
НО на Општината — Градско^ бр. 1389 од 27-П-
1956 год. 

Членови на Управниот одбор се: претседателот 
Јован Атанасов, Трипче Ристов, Вано Бошков, 
Бошко Ристов и Диме Јованов. Истата ќе ја пот-
пишуваат и застапуваат Ристовски Лазов Бошко* 
управник, Јован Алексов Атанасов, претседател, и 
Диме Јованов Димевски, член. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи; 
бр. 1626/56. (302) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-111-1956 год. под рег. бр. 247, на страна 693 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие за мле-
ко и млечни производи „Шар" — Титов Велес — 
Продавница бр. 10 во Титов Велес. Предмет на поб-
елувањето на продавницата е: продавање на леб и 
печиво за домашна употреба. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Шар" — Титов 
Велес со решение од 15-У1-1955 год. а по дадената 
согласност од НО на Општината — Титов Велес со 
решението бр. 4508 од 19-Х1-1955 год. 

Раководител на продавницата е Димче Чумбев. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1618/56. (306) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-1-1956 год. под рег. бр. 197, на страна 539 е за-
пишано претпријатието под фирма: Претпријатие 
за месо и меснати производи „Цини Бег", со седи-
ште во Тетово. Предмет на прслувањето на прет-
пријатието е: продажба на месо и меснати произ-
води. 

Претпријатието е основано согласно решението 
на НО на Општината — Тетово, бр. 2020 од 17-Х-
1955 год. Истото ќе го потпишуваат директорот 
Живко Николовски, книтоводителот Драшко п а с -
ковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1543/56. (363) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-V-1955 год. под рег. бр. 89, на страна 209 е зани-
шана под фирма^ Самостоен угостителски дуќана 
кујна „Охрид" — Гостивар Млекарница во Го-
стивар. Предмет на иселувањето на млекарницата. » 
е: продажба на млеко, млечни производи, бело пе-
чиво и безалкохолни пијалоци. 

Млекарницата е основана од Работничкиот со*; ' 
вет на Самостојниот угостителски дуќан-кујна „Ох-
рид" — Гостивар, а одобрено од НО на Градската 
општина — Гостивар со решение од 2-Х-1053 гО$.>А 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФИ 
бр. 959/55. . , ЈЗТФ Т 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-У1-1955 год. под рег. бр. 275, на страна 797 е за-
пишано следното: Трговско претпријатие за откуп 
и продажба на земјоделски производи на големо 
„Билјана", со седиште во Титов Велес. Предмет на 
поодувањето на претпријатието е: откупува стока, 
сточна храна, емши, зарзават, преработки од емиш 
и зарзават, млеко и млечни производи, сурова ко-
жа, волна, крзно, животински отпадоци, влакна, 
птици, јајца, пердув и дивеч. 

Претпријатието е основано од Околискиот за-
дружен сојуз со решение бр. 294 од 28-1У-1955 год., 
а одобрено од НО на Титоввелешка околија со ре-
шение бр. бб од 24-У-1955 год. Истото ќе го потпи-
шуваат директорот Киро Гајдов и книговодителот 
Дончо Костадинов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 999/55. (а75) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-ХП-1954 год. под рег. бр. 170, на страна 447 е 
запишано претпријатието под фирма: Дистрибу-
тивно електрично претпријатие „Никола Тесла", 
со седиште во Гевгелија. Предмет на поодувањето 
на претпријатието е дистрибуција на електрична 
енергија. 

Претпријатието е основано од Работничкиот со-
вет на бившото Електрично дистрибутивно прет-
пријатие „Никола Тесла" — Гевгелија со заклучок 
од 23-ХИ-1954 год., а одобрено со решение 10629 
од 28-ХП-1954 год. на Околискиот народен одбор 
во Гевгелија, преземајќи дел од правата и обврс-
ките на бившото претпријатие за дистрибуција на 
електрична енергија „Никола Тесла" — Гевгелија. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Илија Бајалски и Јован Захов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 496/54. (377) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1956 год. под рег. бр. 107, на страна 283 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие на ма-
ло за промет со колонијални стоки „Трибор" — 
Кавадарци — Продавница бр. 1 во Кавадарци. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: трго-
вија на мало со животни прехрани и предмети за 
куќни потреби: 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Трибор" — Кава-
дарци со заклучок од 31-ХП-1955 год. а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци со решение бр. 
349 од 11-1—1956 год. 

Раководител на продавницата е Бошко Шошев. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1516/56. (382) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1956 год. под рег. бр. 107, на страна 283 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие на ма-
ло за промет со колонијални стоки „Трибор" — Ка-

вадарци — Продавница бр. 2 во Кавадарци. Пред-
мет на поодувањето на продавницата е: трговија 
на мало со животни прехрани и предмети за куќни 
потреби. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Трибор" — Кава-
дарци со заклучок од 31-XII-1955 год. е одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци со решение бр. 
349 од 11-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Ристо Николов 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1517/56. (383) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1956 год. под рег. бр. 107, на страна 283 е за-
пишано следното: Трговско претпријатие на мало 
за промет со колонијални стоки „Трибор" — Про-
давница бр. 3 во Кавадарци. Предмет на поодува-
њето на продавницата е: трговија со животни пре-
храни и предмети за кубни потреби. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Трибор" — Кава-
дарци со заклучок од 31-XII-1955 год., а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци со решение бр. 
349 од 11-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Владо Јованов. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1518/56. (384) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1956 год. под рег. бр. 107, на страна 283 е за-
пишана под' фирма: Трговско претпријатие на ма-
ло за промет со колонијални стоки „Трибор" — Ка-
вадарци — Продавница бр. 5 во село Бешиште — 
Кавадарци. Предмет на поодувањето на продавни-
цата е: трговија на мало за промет со мешовити 
индустриски и колонијални стоки. 

Продавницата е основана рд Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Трибор" — Ка-
вадарци со заклучок од 16-1У-1955 год., а одобрено 
од НО на Тиквешка околија со решение бр. 7276 
од 28-У-1955 год. 

Раководител на продавницата е Блажо Јованов 
Рогов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1519/56. (385> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-11-1956 год. под рег. бр. 453, на страна 1256 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со земјоделски производи на големо „Пролеќе" 
— Белград «— Откупна станица во Скопје. Предмет 
на поодувањето на станицата е: откуп на емши, 
зарзават и преработки од истите. 

Станицата е основана од Работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Пролеќе" — Белград 
со одлука од 6-УП-1955 год., а одобрено од НО на 
Општината „И да ди ја" — Скопје со решение бр. 
3432 од 7-1-1956 год. Истата ќе ја потпишува рако-
водителот Риза Џеладин. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1586/56. (398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1-1956 год. под рег. бр. 189, на страна 503 е запи-
шана под фирма: Претпријатие за промет со месо 
„Водно" — Скопје — Продавница во Скопје кај 
населбата „Пролет". Предмет на поодувањето на 
продавницата е: продажба на месо. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за промет со месо „Водно" 
— Скопје со решение бр. 193 од 5-У1-1955 год. а 
одобрено од Општината „Кисела Вода" — Скопје 
со решение бр. 2178 од 23-ХИ-1955 год. 

Раководител на продавницата е Никола Спа-
совски. 

Од Окружниот стопански % суд во Скопје, Фи 
бр. 1504/56. 0399) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-11-1956 год. под рег. бр. 46, на страна 181 е за-
пишана задругата под назив: Ловна задруга, со се-
диште во Скопје. Предмет на поодувањето на за-
другата е: да врши размена на дивеч со цел за 
освежување на крвта и обогатување на ловишта-
та, да набавува дивеч за пополнување основниот 
фонд за разредените видови дивеч и внесување 
нови видови во ловиштата, да ги снабдува члено-
вите со ловечки материјали, прибор, опрема и ма-
теријали за спортски риболов, да ги снабдува чле-
новите со чистокрвни ловечки кучиња, да ја кон-
тролира здравствената состојба на дивечот и за 
таа цел да ги обезбедува потребните заштитни 
средства за лекување и нега на дивечот. Може да 
се занимава и со примање половно оружје, прибор 
и ловечка опрема во комисиона продажба, да от-
вори и одржува работилница за изработка и по-
правка на ловечко оружје, прибор и опрема како 
и работилница за препариран^ и полнење живот-
ни, да собира и продава убиен дивеч и кожи, но 
откога ќе ги исполни условите за обавување на 
овие дејности. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Општината „Идадија" — Скопје, бр. 2967 од 
28-11-1956 год. 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Благоја Дрнков, Александар Ефремов, Анте Бош-
ковски, Ленко Христовски, Ристо Дуковски, Јован 
Попов, Никола Пренков, Заре Заковски, Ванчо Бо-
шев, Јонче Милошевски и Тодор Брзакот. Истата 
ќе ја потпишуваат претседателот Благоја Дрнков 
и членовите Анте Бошковски и Александар Еф-
ремов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1613/56. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-111-1956 год. под рег. бр. 231, на страна 629 е за-
пишана под фирма: Свил арени комбинат „Нонча 
Камишова" — Титов Велес — Работничко-службе-

ничка менза во е. Долно Оризаре — Титоввелешко. 
Предмет на поодувањето на мензата е: исхрана на 
работниците и службениците кои се запослени во 
комбинатот. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова" — Ти-
тов Велес, а одобрено од НО на Градската општи-
на — Титов Велес бр. 943 од З-П-1955 год. Истата 
ќе ја потпишува раководителот Слободан Чкорков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1649/56. (409) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-11-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 118 е запи-
шано следното: избришано е од регистарот на сто-
панските организации Задружното земјоделско 
стопанство „Осој ница" е. Блатец — Кочани, би-
дејќи со решението на НО на Општината — Ви-
ница бр. 5915 од 23-ХП-1955 год. е присоединето 
кон Општата земјоделска задруга „Момин Пре-
слап" е. Блатец. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 52/56. (178) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Судска тапија бр. 12164 од 23-У1И-1923 година 
за куќа во ул. „Димитар Влахов" бр. 17 на Алек-
сандар Ј. Буквиќ, Скопје. (178) 

Здравствена легитимација бр. 9008, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци 
на Благоја Пешиќ, Неготино — Кавадарци. ©53) 

Здравствена легитимација бр, 4123, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Трајко Џиков, Скопје. (254) 

Диплома за положен пола матурски испит, из-
дадена од Гимназијата во Делчево на Олга Сим ја-
нова, Делчево. (255) 

Свидетелство за завршен VIII клас гимназија, 
издадено од Гимназијата во Титов Велес на Милка 
Мацанова, ул. „Љубен Васов" бр. 20 — Титов Ве-
лес. (256) 

Возачка исправа бр. 303, издадена од Сообра-
ќајната милиција — Скопје на Јонче Наумовски, 
Битола. (257) 

Работна книшка бр. 4690, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во Титов Велес на Стево 
Мицев Клинчаров, ул. „Пајак Планина" бр. 2а — 
Титов Велес. 0258) 

Диплома бр. 328 за завршен Земјоделски тех-
никум во Струмица на Душан Глигоров Димитров, 
службеник во РОС е. Карбинци з. п. Радање — 
Штипско. (259) 

Здравствена легитимација бр. 1853 на Љубен 
Илиевски, ул. „Мице Козар" бр. 39 — Прилеп. (260) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило „Там" 
рег. бр. 3652, издадена од СВР — Штип на Рудни-
ците за олово и цинк „3летово" — ПробишТип. (261) 
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оружан лист бр. 470, издаден од СВР — Штип 
на Реџеп Сеферов Селманов^ с. Горобинци — Св. 
Николе. (262) 

Работна книшка рег. бр. 2859, серија бр. 043909, 
на, Андон Колески, ул. „Круме Волнароски" бр. 54 
— Прилеп. (263) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Титов Велес на 
Марија Ѓорѓиева Димитрова, ул. „Г. Димитров" бр. 
13 ~ Титов Велес. (264) 

Здравствена легитимација бр. 15161, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на Барија Фета Јусуфова, ул. ?,К, Цветков" 
бр. 43 — Титов Велес. (265) 

Здравствена легитимација на Тоде Митрилев-
ски, ул. „Сандански" бр. 2 — Прилеп. (266) 

Воена буквицу издадена од Воениот отсек во 
Бечеј »а Фидан Лазаров Стојчевски, с. Новаци — 
Битола. (267> 

Здравствена легитимација бр. 34850, издадена 
од Заводот за социјално осигурување на Душан 
Трифуноски, Скопје. (268) 

Здравствена легитимација бр. 109399, издадена 
од Заводот за социјално осигурување на Исмаил 
Исламов, е. Сингелич — Скопско. (269) 

Здравствена легитимација бр. 86933, издадена 
од Заводот за социјално осигурување на Лепа Ар-
ловска, Скопје. (270) 

Здравствена легитимација бр. 14185, издадена 
од Заводот за социјално осигурување на Епса Уне-
ва Васкова, ул. „Гемуџиска" бр. 15 — Титов Велес. 

(271) 
Дозвола за, држење и носење на оружје рег. 

бр. 86, издадена од СВР — Титов Велес на Славко 
Здравев Наќ/евски, е. Бистрица — Титоввелешко. 

(272) 
Работна книшка бр. 106201/25-1У-1953 год. из-

дадена од Бирото за посредување на трудот во 
Крива Паланка ша Стоимен Станков. Трајковски, 
с. Петралица — Крива Паланка. (273) 

Работна книшка бр. 106205/25-1У-1953 год. из-
дадена од Бирото за посредување на трудот во 
Крива Паланка на Богдан Стоименов Стефанов, с. 
Петралица — Крива Паланка. (274) 

Работна книшка бр. 19459, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Богдан 
Георгиев Крстевски, ул. „Дебарска" бр. 27 — 
Скопје. (275) 

Здравствена легитимација бр. 84385, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Божи јт Димитров, Скопје. (276) 

Здравствена . легитимација бр. 22840, на Владо 
Вељанов, учител е. Водоврати, з. п. Градско — Ти-
товвелешко. (277) 

Здравствена легитимација на Андон .Димитров 
Нутков, Стопанство „Црвени брегови" — Неготино. 

(278) 
, Здравствена легитимација бр. 39651, издадена 

од .Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Марија Томова Апостоловска, Скопје. (279) 

Здравствена легитимација бр. 11117, издадена 
од Заводот за социјално осигурување на Гордана 
Маркова, Скопје. (280) 

Здравствена легитимација бр. 33142, издадена 
од Заводот за социјално' осигурување — Скопје на 
Деса Ѓорѓиева, Скопје. (281) 

Индекс бр. 995, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на Павле Фиљански, Скопје. (ј282ј) 

Индекс брк 426, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на Петар С. Стефаноски, Скопје. 

(283) 
Оружен лист бр. 909, издаден од СВР — Скопје 

на Реџеп Елмаз Бектеш, е. Смесница — Скопска 
(284) 

Здравствена легитимација 'бр. 96512, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Љубомир Стефаноски, Скопје. (285) 

Здравствена легитимација бр. 76352, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Горче Пет-
ров на Стана Г. Павичевић Горче Петров. (287) 

Здравствена легитимација бр. 57318, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Снежана Каличанин^ Скопје. (288) 

Свидетелство за положен полуматурски испит, 
издадено од Гимназијата „Кочо Рацин" — Титов 
Велес на Драгица Крстева Димовска, Скопје (289) 

Здравствена легитимација бр. 12759, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Неготино 
на Марија Милановиќ, Стопанско претпријатие 
„Пепелишко поле" е. Пепелиште — Неготино — 
Титоввелешко. (290) 

Воена легитимација серија „Б" бр. 1588, изда-
дена од Војна пошта — Кичево през 1948 година 
на капетан Бадањац Драгиња, Скопје. (307) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 10025, серија бр. 0534669, 
издадена од СВР — Скопје на Теофил Миладин 
Видевски, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 4 -«- Скопје. 

(1522) 
Лична карта рег. бр. 60134, серија бр. 0047349, 

издадена од СВР — Скопје на Родна Блажо Дими-
трова, ул. „Љуботенска" бр. 4 — Скопје. (1523) 

Лична карта рег. бр. 7487, серија бр. 0001631, 
издадена од СВР — Скопје на Мирослав Ф. Пет-
ровски, ул. „М. Горки" бр. 65 — Скопје. 01524) 

Лична карта рег. бр. 13036, серија бр. 0589046, 
издадена од СВР — Скопје на Али Ајваз Рамадан, 
ул. „Романија" бр. 28 — Скопје. (1525) 

Лична карта рег. бр. 1560, серија бр. 1401679, 
издадена од СВР — Нови Пазар на Анкуша Мах-
муд (Синановиќ) Кумановиќ; ул. „131" бр. 8 — 
Скопје. (1526) 

Лична карта рег. бр. 76651, серија бр. 0660482, 
издадена од СВР — Скопје на Хануша Селим (Ха-
сановић Зекиќ, ул. „177" бр. 15 — Скопје. 01527) 

Лична карта рег. бр. 57740, серија бр. 0043815, 
издадена од СВР — Скопје на Агнија Стојан (Сим-
јанова) Настоска, ул. „127" бр. 3 — Скопје. , (1528) 

Лична карта рег. бр. 58541, серија бр. 0044541, 
издадена од СВР — Скопје на Кериме Тосум Муча 
Доци, ул. „95" бр. 10 — Скопје. (1529) 

Лична карта рег. бр. 52449, серија бр. 0037562, 
издадена од СВР — Скопје на Томе С. Костовски, 
ул. „142" бр. 52 — Скопје.' (1530) 
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Лична карта рег. бр. 4513, серија бр. 0010990, 
издадена од СВР — Скопје на Драгица Тале (Трај-
о в а ) Јорданоска, ул. „И Рибар" бр. 17 — Скопје, 

(1531) 
Лична карта рег. бр. 12337, серија бр. 0671879, 

издадена од СВР — Тетово' на Славка Гиго (Бош-
кова) Петроска, ул. „127" бр. 38 — Скопје. (1532) 

Лична карта рег. бр. 31687, серија бр. 0027209, 
издадена од СВР — Скопје на Славка Васо (Сми-
љанова) Караџовска, ул. „52" бр. 9 — Скопје. ©533) 

Лична карта рег. бр. 6996, серија бр. 0618191, 
издадена од СВР — Скопје на Феми Ј. Бајрами, е. 
Чајле — Скопско. (2534) 

Лична карта рег. бр. 68742,- серија бр. 0618741, 
издадена од СВР — Скопје на Елена Фета (Дрдо-
ва) Колева, ул. „167" бри 23 — Скопје. (2535) 

Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0341413, из-
дадена од СВР — Титов Велес на Димитрија А. 
Андонов, е. ^Лисиче — Титоввелешко. (1633) 

Лична карта рег. бр. 86569, серија бр. 0063410, 
издадена од СВР — Скопје на Умер Ејуп Авди, ул. 
„188" бр. 10 — Скопје. (11563) 

Лична Јсарта рег. бр. 8237, серија бр. 0586747, 
издадена од СВР — Скопје на Далип Љ. Садрија, 
ул. „170" бр. 12а — Скопје. (1564) 

Лична карта рег. бр. 79807, серија бр. 0056299,, 
издадена од СВР — Скопје на Благоја Трипун 
Георгиевски, ул. „135" бр. 114 — Скопје. (1565) 

Лична карта рег. бр. 12910, серија бр. 2927620, 
издадена од СВР — Скопје на Шемси К. Емири, 
ул. „163" бр. 13 — Скопје. (1566) 

Лична карта рег. бр. 26037, серија бр. 0020933, 
издадена од СВР — Скопје на Димитрија Д. Дан-
чевски, ул. „347" бр. 19 — Скопје. (1567) 

Лична карта рег. бр. 50509, сер®а бр. 0043728, 
издадена од СВР — Скопје на, Марко Јовко Гур-
чиновски, ул. „102" бр. 23 — Скопје. №568) 

Лична карта рег. бр. 23523, серија бр. 0599643, 
издадена од СВР — Скопје на Реџеп Шукри Ре-
џеп, е. Св. Петка — Скопско. (1569) 

Лична карта рег. бр. 10635, серија бр. 0011647, 
издадена од СВР — Скопје на Васа Михајло Ла-
зарова, ул. „657" бр. 6 — Скопје. (1570) 

Лична карта рег. бр. 17087, серија бр. 0019137, 
издадена од СВР — Скопје на Славјанка Методи 
Чадикоска, ул. „78" бр. 122 — Скопје. (1571> 

Лична карта рег. бр. 1825, серија бр. 0783625, 
издадена од СВР — Скопје на Стеван Иван Сте-
фановски, желеа, колонија — Г. Петров. (1572) 

Лична карта рег. бр. 8866, серија бр. 0155469, 
издадена од СВР — Прилеп на Љилјана Хара лам-
пица ((Спировска) Чосовска, населба „Пролет" згра-
да 2/Н стан 13 — Скопје. (1573) 

Лична карта рег. бр. 7361, серија бр. 0789449, 
издадена од СВР — Тетово на Ѓулша Емин Му-
стафа, ул. „180" бр. 4 — Скопје. (1574) 

Лична карта рег. бр. 51542, серија бр. 0036161, 
издадена од СВР—Скопје на Назафе Садик (Алит) 
Етиш, ул. „118" бр. 213 — Скопје. (1575) 

Лична карта рег. бр. 152, серија бр. 0014222, из-
дадена од СВР — Скопје на Вера Доксим Новева, 
ул. „Партизанска" бр. 47 — Скопје. (1576) 

Лична карта рег. бр. 24407, серија бр, 0600527, 
издадена од СВР — Скопје на Трипун Ј. Николов-
ски, Скопје. (1577) 

Лична карта рег. бр. 20250, серија бр. 0064244, 
издадена од СВР — Скопје на Невена Томе Буна-
рова, ул. „Партизанска" бр. 3 — Скопје. (1578) 

Лична карта рег. бр. 10707, серија бр. 0586717, 
издадена од СВР — Скопје на Рафиз Џ. Фејзула, 
е. Средно Коњаре — Скопско. (1579) 

Личка карта рег. бр. 6978, серија бр. 0111688, 
издадена од СВР — Тетово на Јорда Борис (Гино-
ва)- Стаматова, ул. „135" бр. 89 — Скопје. №580) 

Лична карта рег. бр. 31683, серија бр. 0026796, 
издадена од СВР — Скопје нд Вера Ставре Ман-
чевска, населба „Вардар" зграда IV стан 15 — 
Скопје. (1581) 

Лична карта рег. бр. 20115, серија бр. 0596236, 
издадена од СВР — Скопје на Киро С. Симонов-
ски, е. Д. Соње — Скопско. (1582) 

Лична карта рег. бр. 9456, серија бр. 0008307, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан Д. Стојчев-
ски, ул. „353" бр. 9 — Скопје. (1583) 

Лична карта рег. бр. 13270, серија бр. 0589280, 
издадена од СВР — Скопје на Младен Саво Слав-
ковски, е. Бразда — Скопско. (1584) 

Лична карта рег. бр. 5546, серија бр. 0581432, 
издадена од СВР — Скопје на Крсто Панзо Мир-
чевска ул. „173" бр. 6 — Скопје. (11585) 

Лична карта рег. бр. 2722, серија бр. 2156824, 
издадена од СВР — Нови Пазар на Хоџа Кахра 
Богучанин, ул. „130" бр. 20 — Скопје. (1586) 

Лична карта рег. бр. 10977, серија бр. 0590067, 
издадена од СВР — Ораховец на Халит Мурсел, • 
Фаќ, ул. „171" бр. 35 — Скопје. (1587) 

Лична карта рег. бр. 37112, серија бр. 0032253, 
издадена од СВР — Скопје на Петранка Јордан 
Блажева, ул. „224" бр. 17,— Скопје. (1634) 

Лична карта рег. бр. 16806, серија бр. 0593325, 
издадена од СВР — Скопје на Фанка Нурудин 
Иљаз, ул. „142" бр. 10 — Скопје. (1635) 

Лична карта рег. бр. 22042, серија бр. 0066005» 
издадена од СВР — Скопје на Таса Горѓи (Гешта-
рова) Русева, ул. „714" бр. 12 — Скопје. (1636) 

Лична карта рег. бр. 5354, серија бр. 0582506, 
издадена од СВР — Скопје на Фута Дурак Исаки, 
е. Сингелиќ! — СКОПСКО. (1637) 

Лична карта рег. бр. 34919, серију бр. 0022834, 
издадена од СВР — Скопје на Владимир Митар 
Карговски, ул. „11 октомври" бр. 113 — Скопје. 

(1638) 
Лична карта рег. бр. 5064, серија бр. 0007777, 

издадена од СВР—Скопје на Даница Атанас (Мар-
ковиќ) Пауновиќ, ул. „Водњанска" бр. 44 — Скопје. 

(11639) 
Лична карта рег. бр. 75329, серија бр. 0050587, 

издадена од СВР — Скопје на Хамиде Хајредин 
(Бајрам) Мехмед, ул. „137" бр. 13а — Скопје. (1640) 

Лична карта рег, бр. 75332, серија бр. 00505&6, 
издадена од СВР — Скопје на Хамди Нухи Мемед, 
ул. „137" бр. 13а — Скопје. (1641) . 

Лична карта рег. бр. 4982, серија бр. 0545092, 
издадена од СВР — Урошевац на Шукри Даут 
Ќерими, ул. „213а" бр. 11 — Скопје. <1642) 
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Лична карта рег. бр. 458, серија бр. 0577356, 
издадена од СВР — Скопје на Горѓи Смиле Спа-
совски, е. Бучинци — Скопско. (1643) 

Лична карта рег. бр. 82289, серија бр. 0053373, 
издадена од СВР — Скопје на Димитрија Н. Јаков-
левски, ул. „71" бр. 5 — Скопја (1644) 

Лична карта рег. бр. 1085, серија бр. 0577284, 
издадена од СВР — Скопје на Панче Благоја Ди-
митровски, с. Кој лиј а — Скопско. (1645) 

Лична карта рег. бр. 12543, серија бр. 2157674, 
издадена од СВР — Алексинац на Зорка Благоја 
(Бошковиќ) Глишиќ, Скопје. (1646) 

Лична карта рег. бр. 40357, серија бр. 0656266, 
издадена од СВР — Скопје на Цветан Коце Стан-
ковски, ул. „Г. Димитров" бр. 51 — Скопје. (1649) 

Лична карта рег. бр. 755, серија бр. 0612537, 
издадена од СВР — Скопје на Исмаил Али Халим, 
с. Свиларе — Скопско. (1650) 

Лична карта рег. бр. 18455, серија бр. 0594575, 
издадена од СВР — Скопје на Круме Мице Сто-
јановски, е. Сопиште — Скопско, (1651) 

Лична карта рег. бр. 13126, серија бр. 0589136, 
издадена од СВР — Скопје на Младен Д. Ливргаќ, 
ул. „125" бр. 121 — Скопје. (1652) 

Лична карта рег. бр. 1901, серија бр. 0580054, 
издадена од СВР — Скопје на Стеван Иван Трај-
чевски, е Петровец — Скопско. (1653) 

Лична карта рег. бр. 17418, серија бр. 0593538, 
издадена од СВР — Скопје на Горѓи Јован Симо-
новски, е. Бразда — Скопска (1654) 

Лична карта рег. бр. 12960, серија бр. 0588970, 
издадена од СВР — Скопје на Велимир Богоја Си-
моновски, е. Градовци — Скопско. (1655) 

Лична карта рег. бр. 86509, серија бр. 0062941, 
издадена од СВР — Скопје на Сакип Ибраим Али, 
ул. „520" бр. 9 — Скопје. (1656) 

Лична карта рег. бр. 65039, серија бр. 0071616, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан Јордан Ду-
рански, е. Кучевиште — Скопско. (1657) 

Лична карта рег. бр. 42813, серија бр. 0474663, 
издадена од СВР — Струмица на Киро Иван Пет-
ров, ул. „4" бр. 4 — Скопје. 01658) 

Лична карта рег. бр. 22064, серија бр. 0066096, 
издадена од СВР — Скопје на Нухи Али Јакуп, е. 
Г. Лисиче — Скопско. (1659) 

Лична карта рег. бр. 5754, серија бр. 0589991, 
издадена од СВР — Скопје на Ангеле Петруш То-
доровски, е. Ракотинци — Скопско. (1660) 

Лична карта рег. бр. 67093, серија бр. 0657735, 
издадена од СВР — Скопје на Узеир Шукри Хај-
дар, ул. „160" бр. 18 — Скопје. (1661) 

Лична карта рег. бр. 29, серија бр. 074399, из-
дадена од СВР — Св. Николе на Беџет Џеталари, 
е. Радуша — Скопско. (1662) 

Лична карта рег. бр. 26, серија бр. 074396, из-
дадена од СВР — Св. Николе на Шукрие Џетала-
ри, е. Радуша — Скопско. 01663) 

Лична карта рег. бр. 15297, серија бр. 0011718, 
издадена од СВР — Св. Николе на Коста М. Ко-
стоски, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 108 — Скопје. 

(1664) 
Лична карта рег. бр. 26875, серија бр. 0021629, 

издадена од СВР — Скопје на Вера Трајко (Сто-

јанова) Зафировска, ул. „552" бр. 45 — Скопје. 
(1720) 

Лична карта рег. бр. 20429, серија бр. 0069249, 
издадена од СВР — Скопје на Александар Иван 
Пауновски, Скопје. (1721) 

ЈЕична карта рег. бр. 75724, серија бр. 0050695, 
издадена од СВР — Скопје на1 Меџит Реџеп Нури, 
ул. „135" бр. 43 — Скопје. 01722) 

Лична карта рег. бр. 7475, серија бр. 0533723, 
издадена од СВР — Куманово на Петар Арсо Стој-
ковски, ул. „11 октомври" бр. 48 — Скопје. (1723) 

Лична карта рег. бр. 33390, серија бр. 0029657, 
издадена од СВР — Скопје на Павле К. Ефремов, 
ул. „Г. Стругар" бр. 15 — Скопје. (1724) 

Лична карта рег. бр. 33254, серија бр. 0689311, 
издадена од СВР — Скопје на Крсто Петруш Ста-
ноевски, ул. „146" бр. 65 — Скопје. (1726) 

Лична карта рег. бр. 51129, серија бр. 0041325, 
издадена од СВР — Скопје на Славе Мите Тасев-
ски, ул. „400" бр. 8 Скопје. (1725) 

Лична карта рег. бр. 54685, серија бр. 0038971, 
издадена од СВР — Скопје на Идриз Демир Рус-
тем, ул. „126" бр. 71 — Скопје. (1727) 

Лична карта рег. бр. 41, серија бр. 073552, изда-
дена од СВР — Скопје на Ава Јоче, Скопје. 

(1728) 
Лична карта рег. бр. 10112̂  серија бр. 0586122, 

издадена од СВР — Скопје на; Боривоје Милутин 
Крстиќ, е. Мршевци — СКОПСКО. (1729) 

Лична карта рег. бр. 60791, серија бр. 0047619, 
издадена од СВР — Скопје на Гина Геле (Стоја-
нова) Игњатовић француски гробишта 15/5 — 
Скопје. 0173О) 

Лична карта рег. бр. 25298, серија бр. 0024644, 
издадена од СВР — Скопје на Перса Велко ОЦве-
танова) Стојанова, ул. „464" бр. 162 — Скопје. 

(1731) 
Лична карта рег. бр. 60218, серија бр. 0046618, 

издадена од СВР — Скопје на Мемед Мустафа 
Бејзат, ул. „Романија" бр. 21 — Скопје. (1732) 

• Лична карта рег. бр. 6184, серија бр. 0616792, 
издадена од СВР — Скопје на Осман Шабан Ис-
маил, е. Д. Свилари — Скопско. (1733) 

Лична карта рег. бр. 57, серија бр. 074338, из-
дадена од СВР — Гостивар на Сулејман Несими, е. 
Морани — Скопско. (1734) 

Лична карта рег. бр. 55, серија бр. 074336, из-
дадена од СВР — Гостивар на Асан Несими, е. 
Морани — Скопско. 01735) 

Лична карта рег. бр. 34257, серија бр. 0816167, 
издадена од СВР — Вараждин на Франца Јулија 
Микулиќ, ул. „Беласица" бр. 31 — Скопје. (1736) 

Лична карта рег. бр. 1334, серија бр. 0589490, 
издадена од СВР — Скопје на Ирфан Асан Џемаил, 
е. Текија — Скопско. (1737) 

Лична карта рег. бр. 11858, серија бр. 0587868, 
издадена од СВР — Скопје на Петра Павле (Јов-
чева) Данчевска, ул. „146" бр. 146 — Скопје. 

(1738) 
Лична карта рег. бр. 4583, серија бр. 0010647, 

издадена од СВР — Скопје на Невена Павле Мо-
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риховска, ул. „И октомври" бр. 23 — Скопје. 
(11739) 

Лична карта рег. бр. 902, серија бр. 0209270, 
издадена од СВР — Охрид на Марица Горѓи (Џам-
базова) Тунтева, ул. „П. Чауле" бр. 3 — Охрид. 

(1334) 
Лична карта рег. бр. 14389, серија бр. 0047100, 

издадена од СВР — Струга На Енвер Абдунаман 
Оџа, е. Велешта — Охридско'. (1335) 

Лична карта рег. бр. 10673, серија бр. 0191789, 
издадена од СВР — Прилеп на Спиро Васил ов 
Јанчески, е. Кривогаштаии — Прилеп. (1365) 

Лична карта рег. бр. 1369, серија бр. 0018167, 
издадена од СВР — Прилеп на Петре Колев Јо-
лески, е. Палчиште — Прилеп. (11366) 

Лична карта рег. бо. 21946, издадена од СВР 
— Битола на Живко Милев Митревски, е. Журче 
—- Битола. (2007) 

Лична карта рег. бр. 5580, серија бр. 0531697, 
издадена од СВР — Куманово на Евка Косто Ан-
тева Јаневска, ул. „Толи Зардомис" бр. 13 — Ку-
маново. (2010) 

Лична карта рег. бр. 3349, сарита бо. 0110932, 
издадена од СВР — Битола на Лазар Вангел Па-
нев, е. Маловиште — Битолско. (1505) 

Лична карта рег. бр. 782, серија бр. 091504, из-
дадена од СВР — Битола на Тина Димитар Тасева, 
ул. „Столарска" бр. 9 — Битола. (1506) 

Личка карта рег. бр. 8848, серија бр/. 0549389, 
издадена од СВР — Куманово на Миљаим Неџапа 
Лимани, е. Отља — Кумановско. (1507) 

Лична карта рег. бр. 5346, серија бр. 074864, из-
дадена од СВР — Кичево на Ваит Бајрамов Ибра-
имоски, е. Горно Страгомипгге — Кичево. (1508) 

Лична канта рег. бр. 23994, серија бр. 0539812, 
издадена од СЕР — Куманово на Костадинка Си-
бинова Аврамовска, ул. „Белградска" бр. 2 — Ку-
маново. 01509) 

Лична карта рег. бр. 18606, серија бр. 0678575, 
издадена од СВР — Тетово на Јусуф Селима Ади-
ли, е. Шипковица — Тетовско. ' (1510) 

Лична карта рег. бр. 26938, серија бр. 0685291, 
издадена од СВР — Тетово на Несат Акип Лимани, 
е. Пршовци — Тетовско. (1511) 

Лична карта рег. бр1 12596, серија бр. 0672853, 
издадена од СВР — Тетово на Јагода Петре Ј а н е -
ска, е. Вратница — Тетовско. (1512) 

Лична карта рег. бр. 12098, серија бр. 0553085, 
издадена од СВР — Куманово ка Борис Ј. Петков-
ски, е. Страцин — Кумановско. в (1513) 

Лична карта рег. бр. 7549, серија бр. 0533672, 
издадена од СВР — Куманово на Борис Аврамов 
Димковски, ул/. „ЈНА" нови станови — Куманово. 

(11514) 

Лична карта рег. бр. 24321, серија бр. 0540139, 
издадена од СВР — Куманово на Евзи Руфата Ми-
сими, Горно Којнаре — Кумановско. (1515) 

Лична карта рег. бр. 13312, серија бр. 0503550, 
издадена од СВР — Кавадарци на Нафија Мемед 
(Јусуфа) Пашева, Демир Капија — Кавадарци. 

(1516) 
Лична карта рег. бр. 4829, серија бр. 0345339, 

издадена од СВР — Титов Велес на Шефкет Абе-

динов Исмаиловски, а Кочилари — Титоввелеш-
ко. (1517) 

Лична карта рег. бр. 3412, серија бр. 0663989, 
издадена од СВР — Тетово на Шабан Халил Гани, 
е. Челопек — Тетовска. (1518) 

Лична канта рег. бр. 7622, серија бо. 0665390. из-
дадена од СВР — Тетово на Исљам ИзаЈ1р Шабани, 
е. Камењане — Тетовско. (1519) 

Лична каша рег. бр. 457, серија бр. 0412967, из-
дадена од СВР — Радовиш на Горѓи Спасов Ва-
силев, е. Раклеш — Радовиш. (1520) 

Лична канта рег. бр. 4440, серија бо. 0263978, 
издадена од ПВР — Демир Хисар на Наќе Вел ја-
нов Јаневски, е. Мренога — Битолско. (1537) 

Лична канта рег. бр. 5493, серија бр. 0268165, 
издадена од ПВР — Демир Хисар на Владо Бла-
жев Гроздановски, е. Сопотница — Битолско. 

(1537) 
Лична канта рег. бо. 5493, серија бр. 0268165, 

издадена од ПВР — Демир Хисар на Владо Бла-
жев Гроздановски, е. Сопотница — Битолско. 

(11538) 
Лична карта рег. бр. 394, издадена од СВР — 

Брод на Милутин Димов Михај ловски, е. Томино 
Село — Прилеп. (1539) 

Лична канта рег. бр. 14183, серија бр. 0194693, 
издадена од СВР — Битола на Драган Тодоров 
Алексоски, е. Браилово — Прилеп!. (1541) 

Лична карта рег. бр. 1998, издадена од СВР — 
Крушево на Велко Стерјов Велески, ул. „Киро Фе-
так" бр. 63 — Крушево. (1542) 

Лична канта рег. бр. 18510, серија бр. 091719, 
издадена од СВР — Битола на Борис Секулов Хри-
стовски, е. Долно Агларци — Битолско. (1543) 

Лична карта рег. бр. 8796, серија бр. 0117297, 
издадена од СВР — Битола на Вангел Наумов Гра-
моски, е. Маловиште — Битолско. (1544) 

Лична карта рег. бр. 2355, издадена од СВР — 
Струга на Елмаз Далипов Елмазоски, ул. „Репуб-
ликанска" бр. 71 — Прилеп. (1545) 

Лична карта рег. бр. 9559, издадена од СВР — 
Берово на Фимка Д. Муцунска, Берово. (1546) 

Лична карта рег. бр. 4106, серија бр. 0108816, 
издадена од СВР — Дебар на Ратка Миле Радев-
ска, ул. „Амди Леши" бр. 4 — Дебар. (1547) ч 

Лична карта рег. бр. 3922, серија бр. 0123184, 
издадена од СВР — Делчево на Герасим Илиев 
Стоименов, е. Дулица — Кочани. (1548) 

Лична карта рег. бр. 6177, серија! бр. 040287, 
издадена од СВР — Св. Николе на Медали Беја-
динов Далипов, е. Црнилиште — Св. Николе. 

(»1549) 
-Лична карта рег. бр. 7484, серија бр. 0403894, 

издадена од СВР — Св. Николе на Демирали Алим 
Мамутов, е. Коселари — Штипско. (1550) 

Лична карта рег. бр. 10633, серија бр. 0011019, 
издадена од СВР — Битола на ЗЌивко Петков Мо-
ј анчевски, е. Градешница — Битолско. (1551) 

Лична карта рег. бр. 7568, серија бр. 0072211, 
издадена од СВР Гевгелија на Јани Костов Атана-
сов, е. Прдејци — Гевгелија. (1552) 

Лична карта рег. бр. 6179, серија бр. 0332689. 
издадена од СВР — Титов Велес на Варвара Трај-

« 
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кова Цветкова, ул. „Јаворска" бр. 2 — Титов Велес. 
(1553) 

Лична карта рег. бр. 5349, серија бр. 0668571, 
издадена од СВР — Тетово на Сандро Цветан Ми-
лоски, е. Раотинце — Тетовско. 01554) 

Лична карта рег. бр. 24555, серија бр. 0540373, 
издадена од СВР — Куманово на Петра Сибина 
(Додевска) Максимовска, ул. „С. Ковачевиќ!" бр. 4 
— Куманово. (1555) 

Лична карта рег. бр. 23463, серија бр. 0539285. 
Издадена од СВР — Куманово на Бранко Петко 
Неделковиќ, ул. „ Србо Томовиќ" бр. 5 — Кума-
ново. (1556) 

Лична карта рег. бр. 13642, серија бр. 0554214, 
издадена од СВР — Куманово на Никола Митрев 
Кипријанов, е. Шоп. Рудари — Кратово. (1557) 

Лична карта рег. бр. 17324, серија бр. 0133024, 
издадена од СВР — Дебар на Бранко Петре Куз-
маноски, е. Мелничани — Дебар. 01558) 

Лична карта рег. бр. 1528, серија бр. 0414038, 
издадена од СВР — Радовиш на Вера Милчова Леф 
кова, ул. „Бел Камен" бр. 4 — Радовиш. (1560) 

' Лична карта рег. бр. 2881, серија бр, 0306862, 
издадена од СВР — Штип на Мите Николов Ми-
трев, е. Софилари — Штипско. (1561) 

Лична карта рег. бр. 1657, серија бр. 0306071, 
.издадена од СВР — Штип на Рајна Моне (Гудева) 
Николова, е. Карбинци — Штипско. 01562) 

Лична карта рег. бр. 9296, серија бр. 0481851, 
издадена од СВР — Струмица на Ариф Адем Му-
стафов, е. Нова'Мала — Струмица. (1563) 

Лична карта рег. бр. 12653, серија бр. 0461235, 
Издадена од СВР — Струмица на Стојан Николов 
Спасов, е. Дукатино — Струмица. (1589) 

Лична карта рег. бр. 11555, серија бр. 0483992, 
издадена од СВР — Струмица на Асан Сулеманов 
Мечов, е. Владовци — Струмица. (1590) 

Лична карта рег. бр. 6841, серија бр. 0476393, 
издадена од СВР — Струмица на Борис Ѓорѓиев 
Ристов, е. Владевци — Штипско. (1591) 

Лична карта рег. бр. 4274, серија бр. 0456782, 
издадена од СВР — Струмица на Коте Тимов Ми-
тев, ул. „Н. Стојка" бр. 21 — Струмица. (1592) 

Лична карта рег. бр. 11343, серија бр. 0419844, 
издадена од СВР — Струмица на Кота Јане Ка-
мурева Петрова, ул. „Н. фронт" бр. 8 — Струмица. 

(1593) 
Личнак арта рег. бр. 2511, серија бр. 0472739, 

издадена од СВР — Струмица на Гиро Тимов Шо-
шев, е. Костурино — Струмица. (1594) 

Лична карта рег. бр. 2903, серија бр. 0455403, 
издадена од СВР — Струмица на Стојан Соларов, 
е. Васил ево — Струмица. (1595) 

Лична карта рег. бр. 8948, серија бр. 0482788, 
издадена од СВР — Струмица на Христо Пандев 
Црнгалов, е. Куклиш — Штип. 01596) 

Лична карта рег, бр. 31, серија бр. 0474230, из-
дадена од СВР — Струмица на Тодор Николов Го-
цев, е. Гечерли — Струмица. (1597) 

Лична карта рег. бр. 5283, серија бр. 0116436, 
издадена од СВР — Битола на Аслан Рамадан Ју-
суфов, е. Трново — Битолско. (1598) 

Лична карта рег. бр. 4879, серија бр. 0006649, 
издадена од СВР — Битола на Самит Османов Аб-
дурамановски, е. Меџитлија — Битолско. (1599) 

Лична карта рег. бр. 3567, серија бр. 0027939, 
издадена од СВР Ресен на, Живко Пандев Илиев-
ски, е. Подмочани — Ресен. (1600) 

Лична карта рег. бр. 8368, серија бр. 0331979, 
издадена од СВР — Титов Велес на Илија Тодоров 
Ангелов, ул. „Браќа Миладинови" бр. 47 — Титов 
Велес. (1601) 

Лична карта рег. бр. 31503, серија бр. 0792412, * 
издадена од СВР — Тетово на Ештреф Исен Алии, 
е. Гајре — Тетовска (1602) 

Лична карта рег. бр. 7616, серија бр. 0666523, 
издадена од СВР — Тетово на Ферки Исмаил Ис-
маила е. Горно Седларце — Тетовско. (1603) 

Лична карта рег. бр. 1120, серија бр. 0306282, 
издадена од СВР — Штип на Тодос Бошков Јаки-
мов, е. Аргулица — Штипско. (1604) 

Лична карта рег. бр. 10879, серија бр. 0083116, 
издадена од СВР — Битола на Славка ЕЃ. (Илиева) 
Пурдева, ул. „Цветан Димов" бр. 18 — Битола. 

(1605) 
Лична карта рег. бр. 8906, серија бр. 0549209, 

издадена од СВР — Куманово на Ристо Михајлов 
Митровски, е. Стрезовце — Кумановско. (1606) 

Лична карта рег. бр. 19717, серија бр. 0559535, 
издадена од СВР — Куманово на Солтир Јакимов 
Николовски, е. Жељувино — Кумановско. (1607) 

Лична карта рег. бр. 13209, серија бр. 0553717, 
издадена од СВР — Куманово на Трајан Блажев 
Стефановски, е. Четирце — Кумановско. (1608) 

Лична карта рег. бр. 5622, серија бр. 0527204, 
издадена од СВР — Куманово на Ќаил Мемеда 
Лимани; ул. „Трст" бр. 25 — Куманово. (1609) 

Лична карта рег. бр. 12391, серија бр. 0552971, 
издадена од СВР — Куманово на Јордан Благоев 
Денчиќ, е. Четирце — Кумановско. С1610) 

Лична карта рег. бр. 8141, серија бр. 0547851, 
издадена од СВР — Куманово на Шефкет Мамут 
Алија, е. Лојане — Кумановско. 01611) 

Лична карта рег. бр. 18251, серија бр. 0558296, 
издадена од СВР — Куманово на Раде Васиља Кр-
стевски, е. Челопек — Кумановско. (1612) 

Лична карта рег. бр. 8429, серија бр. 0548122, 
издадена од СВР — Куманово на Ѓурко Ангеле Пе-
шевски, е. Бељаковце — Кумановско. (1613) 

Лична карта рег. бр. 1236, серија бр. 0745748, 
издадена од СВР — Кичево на Ванчо Минов М а -
коски, ул. „29 ноември" бр. 75. Кичево. 01614) 

Лична карта рег. бр. 2878, серија бр. 0398888, 
издадена од СВ. Св. Николе на Реџеп Сеферов 
Селманов, е. Горубинци — Св. Николе. (1615) 

Лична карта рег. бр. 3760, серија бр. 0307704, 
издадена од СВР — Штип на Коста Г. Кушев, е. 
Доброште — Штипско. (1616) 

Лична карта рег. бр. 517, серија бр. 0524843, из-
дадена од СВР — Куманово на Митре Денко До-
девски, ул. „Н. Карев" бр. 21—Куманово. (1617) 

Лична карта рег. бр. 2996, серија бр. 0107006, 
издадена од СВР ДебаЈр на Камила Бајрамоска 
Саловска, е. Г. Папраник — Дебар. (1618) 
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Лична карта рег. бр. 7040, серија бр. 0383650, 
издадела од СВР.— Кочани на Димитар Стојанов 
Илиевски, е. Трсино — Кочани. (1619) 

Лична карта рег. бр. 1580, серија бр. 0638290, 
издадена од СВР — Горски Драгош на Чучуљ Еле-
зи Емина, е. Г. Врановци — Титоввелешко. 

Лична карта рег. бр. 995, серија бр. 0637705, из-
дадена од СВР — Горски Драгош, Чучул Авмет 
Фетиш е. Г. Врановци — Титоввелешко. (1621) 

Лична карта рег. бр. 2901, серија бр. 0699511, 
издадена од СВР — Гостивар на Јелисавета Кузман 
Живкоска, ул. „ЈНА" бр. 52 — Гостивар. (1622) 

Лична карта рег. бр. 25658, серија бр. 0682531, 
издадена од СВР — Грстивар на Реџеп Сабри Ну-
редина е. Доброште — Тетово. (1623) 

Лична карта рег. бр. 33690, серија бр. 0689744, 
издадена од СВР — Тетово на Сали Зујди Салии, 
е. Одри — Тетовско. (11624) 

Лична карта рег. бр. 6886, серија бр. 0283879, 
издадена од СВР — Ресен на Осман Ахмедов Ме-
фаилоски, вила „Горица" — Охрид. (1625) 

Лична карта рег. бр. 10284, серија бр. 0216488, 
издадена од СВР — Охрид на Милош В. Крчоски, 
е. Мешеишта — Охридско. (1626) 

Лична карта рег. бр. 3091, серија бр. 0080971, 
издадена од СВР — Струмица на Трајко Спасов 
Алексов, е. .Мокриево, Струмица. ... (1627) 

Лична карта рег. бр. 7806, серија бр. 0083328, 
издадена од СВР — Струмица на Ванчо Спасов 
Митров, е. Мокриево, Струмица. (1628) 

Лична карта рег. бр. 4822, серија бр. 0664843, 
издадена од СВР -т- Тетово на Станоја Анто Та-
сески, е. Доброште — Тетовско. (11629) 

Лична карта рег. бр. 1561, серија бр. 0640972, 
издадена од СВР — Куманово на Стојмир Глигор 
Стојанов, е. Секулица — Кратово. (1630) 

Лична карта рег. бр. 7410, серија бр. 0653600, 
издадена од ПВР — Кратово на Драган Петрушев 
Антовски, е. Филиповци — Кратово. (1631) 

Лична карта рег. бр. 3699, серија бр. 0028383, 
издадена од СВР — Ресен на Ферзула Метов Аси-
мовски, е. Крани — Ресен!. (1632) 

Лична карта рег. бр. 13925, серија бр. 0157073, 
издадена од СВР —'Прилеп на Александар Арсов 
Белкоски, ул. „Браќа Шемкоски" бр. 25 — Прилеп. 

Лична карта [рег. бр. 9517, серија бр. Р?34067, 
издадена од СВР. Т. Верлес на Ерлена Петрова 
Ѓорчева ул. „Св. Климент" бр. 18 — Т. Велес. (1755) 

ЈЕична карта рег. бр. 19758, серија бр. 0091645, 
издадена од СВР — Битола на Танаско Доне Куз-
мановски, е. Трновци — Битолско. (|1662) 

Лична карта рег. бр. 13915, серија бр. 0674893, 
издадена од СВР — Тетово на Бора Михаил (Јо-
ваноска) Томоска, е. Туденце — Тетовско. (1663) 

Лична кварта рег. бр. 7295, серија бр. 0008637, 
издадена од СВР — Битола на Ристо Коста Ри-
стоски, е. Живојно — Битолско. (1664) 

Лична карта серија бр. 00115041, издадена од 
СВР — Битола на Шакир Мерсим Елмазовски, е. 
Црнобуки — Битолско. (1665) 

Лична карта рег. бр. 5001, серија бр. 011076, из-
дадена од СВР — Битола на Бај че Најдов Мар-
ковски, е. Рапеш — Битолско. (11666) 

Личина карта рег. бр. 8444, серија бр. 0548157, 
издадена од СВР — Куманово на Абедин Мамута 
Рецепи, е. Г. Коњаре — Кумановско. (1667) 

Лична карта рег. бр. 282, серија бр. 0661392, 
издадена од СВР — Тетово на Меваип Етем Али-
ли, е. Стримница — Тетовско. (1668) 

Лична карта рег. бр. 30690, серија бр. 0791646, 
издадена од СВР — Тетово на Љатиф Рушите Иб-
раиму е. Џепчиште — Тетовско. (1669) 
- Лична карта рег. бр. 19772,. серија бр. 0680031, 
издадена од СВР — Тетово на Баки Шефит Хали-
ти, е. Шипковица — Тетовско. <1670) 

Лична карта рег. бр. 3787, серија бр. 0380297, 
издадена од СВР — Кочани на Миле Ангелов Ла-
заров, е. Грдовци — Кочани. 01671) 

Лична карта рег. бр. 6569, серија бр. 0419095, 
„издадена од СВР — Радовиш на Шефки Алиов 
Узеиров, е. Бучин — Радовиш. (1672) 

ЛичнЈа карта рег. бр. 3712, серија бр. 0636222, 
издадена од СВР — Крива Паланка • на Златка 
Миј а лкова. Станевска, е. Тламинци — Крива Па-
ланка. ^ г , (1673) 

Лична карта рег. бр. 3061, серија бр. 0635571, 
издадена од СВР — Криш Паланка на Ки ро Д. 
Дедовски, е. Ранковци ^ Крива Паланка. (1674) 

Лична карта рег. бр. 5055, серија бр. 0097765, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Стојка МИ-
ј алкова Ѓорѓиевска, Делчево. (1675) 

Лична карта рег. бр. 3818, серија бр. 0028181, 
издадена од СВР — Ресен на Крстана Тодорова 
Јаневска, Тетово. (Ј1676) 

Лична карта рег. бр. 7292, сепија бр. 006404, 
издадена од СВР — Жабљак На Божидар Стоја-
новиќ, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 1 — Битола. 

(1677) 
Лична карта рег. бр. 0004865, издадена од СВР 

— Битола на Илија Талев Лазаровски, е. Средно 
Егри — Битолско. (1678) 

Лична карта рег. бр. 4693, серија бр. 0665489, 
издадена од СВР — Тетово на Исен Беќир Исени, 
ул. „Битолска" бр. 10 — Тетово. , (1679*) 

Лична карта рег. бр. 7530, сепија бр. 0790195, 
издадена од СВР — Тетово на ,3еќирија Абдира-
ман Мустафи, ул. „Цетинска" бр. 60 — Тетово. 

Лична каита рег. бр. 9905, серија бр. 0059894, 
издадена од СВР — Берово на Гаврил Иванов Дра 
калски, ул. „Гоце Делчев" бр. 54 — Штип. <1681) 

Лична карта рег. бр. 9689, серија бр. 0118234, 
издадена од СВР — Битола на Муслии Алим Али-
ловски, е. Доленци — Битолско. (1682) 

Лична карта рег. бр. 4334, серија бр. 0109334, 
издадена од СВР — Битола на Џунџа Ане Димов-
ска, е. Мегленци — Битолско. (1683) 

Лична карта рег. бр. 8484, серија бр. 0117478, 
издадена од СВР — Битола на Горѓи Трајков Ѓор-
ѓиовски, е. Рапеш — Битолско. (1684) 

Лична карта рег. бр. 10257, серија бр. 0706767, 
издадена од СВР — Гостивар на Ристо Андонов 
Бутевски, е. Белчиште — Охридско. (1685) 

Лична карта: рег. бр. 2968, серија бр. 0343478, 
издадена од СВР — Титов Велес на Илија Панов 
Петрушевски, е. Д. Врановци — Титоввелешко. 

(1686) 
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Лична карта рег. бр. 13646, серија бр. 0675107, 
издадена од СВР — Тетово на Шаип Авзи Јусуфи, 
е. Ново Село П — Тетовско. (1687) 

Личила карта рег. бр. 10040, серија бр. 0795303, 
издадена од СВР — Тетово на Салај дин Халимов 
Мустафи, ул. „Ново Село" бр. 17 — Тетово. (1688) 

Лична карта рег. бр. 8814, серија бр. 0385424, 
издадена од СВР — Кочани на Филип Ристов Ар-
сов, е. Оризари — Тетовско. (1689) 

Лична карта рег. бр. 7056, серија бр. 0005093, 
издадена од СВР — Скопје на Руменка Благоева 
Јаневска, ул. „29 ноември" бр. 2 — Штит. (1690) 

Лична карта рег. бр. 8871, серија бр. 0112064, 
издадена од СВР — Битола на Славко Анастов 
Милошевски, с. Чај лиј а — Битолско. 01691) 

Лична карта рег. бр. 10643, серија бр. 0233847, 
издадена од СВР — Охрид на Џавит Мефаил Ли-
манов, е. Песочани — Охридско. (1692) 

Лична катуга рег. бр. 12311, издадена од СВР — 
Прилеп на Ангеле Стрезов Котески, ул. „Нане Ко-
њарец" бр. 55 —- Прилеп. (1693) 

Лична калта рег. бо. 5842, серија бр. 005123, 
издадена од СВР — Битола на Велика Ѓорѓиева 
Наумоска, е. Добромири — Битолско. (1694) 

Личка калта рег. бр. 3765, серија бр. 0266772, 
издадена од СВР — Битола на Сами Расим Ел ма-
зовски. е. Обедник — Битолско. (1695) 

Лична карта рег. бо. 19246, серија бр. 0715855, 
ттз ладена ол СВР — Гостивар на Емрула Ил јаза 
Бекиои, е. Собиново — Гостивар. (11696) 

Лична карта рег. бп. 8359, серија бп. 0548069, 
издадена од СВР — Куманово на Неби Емина Ре-
цепи, е. Матејче — Кумановско. (1697) 

Личка карта рег. бр. 16820, себија бр. 0049531, 
.издадена од СВР — Охрид на Трајко Китанов Ки-
тоски, е. Присовјани — Охридско. (1698) 

Лична карта рег. бр. 220, сешн* бп. 0209675, 
издадена од СВР — Охрид на Горѓи Димитов Га-
вранчески, ул. „Гл. Прличев" бр. 53 — Ох пин. 

(1699) 
Лична карта рег. бп. 5795, генија бр. 0100505, 

издадена од СВР — Дебар на Ќерам Реџеп М^са. 
ул. „1 мај* бр. 35 — Дебар. (1700) 

Лична карта рег. бр. 1696, серија бр. 0342286, 
издадена од СВР — Титов Велес на Славко Здра-
вев Наќевски, е. Бистрица — Титоввелешко. (|1701) 

Лична карта рег. бр. 7657, серија бр. 0665534, 
издадена од СВР — Тетово на Благоја Трпче Трп-
чевски, е. Старо Село — Тетовско. (1702) 

Лична карта рег. бр. 1044, серија бр. 0488972, 
издадена од СВР — Бихач на Невзат Мемет Узе-
ири, ул. „Штипска" бр. 69 — Тетово. (1703) 

Лична карта р^г. бр. 5713, серија бр. 0383383, 
издадена од СВР — Кочани на Игнат Георгиев На-
цев, е. Зрновци — Кочани. (1704) 

Лична карта рег. бр. 172, серија бр. 0050882, 
издадена од СВР — Кочани на Божин Андонов 
Стојменов, е. Цер —- Кочани. (1705) 

Лична карта рег. бр. 8629, серија бр. 0296196, 
издадена од СВР — Кочани на Шемшедин Мамуд 
Реџеп, е. Драгоево — Штипско. (11706) 

Лична карта рег. бр. 8913, серија бр. 0312049, 
издадена од СВР — Штип на Мумин Агушов Ис-
маилов, е. Почивало — Штипско. (1707) 

Лична карта рег. бр. 5425, серија бр. 0281063, 
издадена од СВР — Ресен на Димитар Стеванов 
Готевски, ул. „Илинден" бр. 180 — Битола. (1708) 

Лична карта рег. бр. 19257, серија бр. 0559073, 
издадена од СВВ — Куманово на Цветко Лазаров 
Милешевски, ул. „III македонска ударна брига-
да" бр. 48 — Куманово. (1709) 

Лична карта рег. бр. 8338, серија бр. 0548210, 
издадена од СВР — Куманово на Исак Азиз Са-
дики, е. Слупчане — Кумановско. (1710) 

Лична карта рег. бр. 20043, серија бр. 0559861, 
издадена од СВР — Куманово на Ќемал Зендела 
Имери, е. Сопот — Кумановско. (11711) 

Лична карта рег. бр. 1168, издадена од ПВР — 
Крушево на Лега (Гута) Марија, ул. „Нико Гога" 
бр. 63 — Крушево. (1712) 

Лична карта рег. бр. 1794, серија бр. 0660612, 
издадена од СВР — Тетово на Цеко Насто Стан-
чевски, е. Брезно — Тетовско. (1713) 

Лична карта рег. бр. 20655, серија бр. 0560478, 
издадена од СВР — Куманово на Боислав Тасев 
Стојановски, ул. „Т. Мендол" бр. 25 — Куманово. 

(1714) 

СОДРЖИНА 
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127. Уредба за начинот на осигурување допол-
нителни средства за обезбедување пра-
вата на лицата што се наоѓаат времено вон 
работен однос 

128. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за дневниците и надокнадите на су-
диите - поротници 

129. Одлука га престанување со работа на 
укинатите и за отпочнување со работа на 

новооснованите републички органи на 
^управата 

130. Решение за Средното медицинска учили-
ште за аптекарски помошници во Скопје 

131. Решение за прогласување Болницата 
душевни болести во Демир Хисар — Битол-
ска околија за установа со самостојно 
финансирање 

132. Решение за прогласување Детскиот дом 
„Александар Ранковиќ" во Валандово за 
установа со самостојно финансирање . . 

133. Извештај на Републичката изборна! коми-
сија за дополнителните избори за т р о ден 
пратеник во Републичкиот собор на На-
родното собрание на НРМ, одржани во из-
борната околија Кочанска III 
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