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57. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Законот за спе-
цијалните училишта, што Народното собрание на 
Народна Република Македонија го усвои на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 6 март 
1961 година. 

У број 4 
6 март 1961 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, с. р 

З А К О Н 
ЗА СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 I 
Специјални училишта и други самостојни ус-

танови како и одделни форми за специјално вос-
питување и образование одредени со овој закон 
(во натамошниот текст: специјални училишта) се 
основаат за оспособување за самостоен живот и ра-
бота за децата к младинците со пречки или недо-
статоци! во физичкиот или психичкиот развиток 
(во натамошниот текст: децата и младинците), по-
ради кој не можат да се воспитуваат и образуваат 
во редовните училишта или другите воспитно-
образовни1 установи. 

Член 2 
Специјалните училишта како составен дел на 

училишниот систем ја остваруваат целта на вос-
питувањето и образованието и ги извршуваат за-
дачите одредени: со соодветните видови редовни учи-
лишта и други установи за воспитување и образо-
вание, во склад со психофизичките можности 
на децата и младинците со пречки. 

Во извршувањето на своите задачи специјал-
ните училишта се должни, особено: 

да се грижат за отстранувањето или ублажу-
вањето на пречките или недостатоците во физич-
киот или психичкиот развиток на децата и кла-
динците со пречки; 

да ги насочуваат, подготвуваат к оспособуваат 
децата и младинците со пречки за работа и зани,-
мање што најмногу им одговараат на нивните 
склоности и можности; 

да им овозможуваат на децата к младинците 
со пречки активно да учествуваат во стопанскиот 
и општествениот живот. 

Член 3 
Специјалните училишта им помагаат на роди-

телите и старателите во правилното воспитување на 
децата и младинците со пречки и за таа цел ор-
ганизираат разни форми на соработка (семинари, 
советувања и друго). 

Член 4 
Специјалните училишта соработуваат со уста-

новите за медицинска рехабилитација на децата и 
младинците со пречки. 

Член 5 
Прописите за одделни видови: редовни учили-

шта и други установи, за воспитување и образо-
вание сходно се применуваат и на соодветните ви-
дови, специјални училишта, доколку со овој закон 
не е поинаку одредено. 

II ВИДОВИ СПЕЦИЈАЛНИ УЧИЛИШТА 

Член 6 
Специјалните училишта се основаат според ка-

тегоријата на пречките или недостатоците во фи-
зичкиот и психичкиот развиток и со оглед на воз-
раста на децата и младинците со пречки по видо-
вите на редовните училишта и другите установи! за 
воспитување и образование. 

Член 7 
За специјално воспитување и образование на 

децата и младинците со пречки' се основаат: 
установи за специјално предучилишно воспи-

тување; 
специјални основни училишта; 
специјални стручни училишта. 

Член 8 
Специјално воспитување и образование на де-

цата и младинците со пречки може да се органи-
зира и во специјални установи (заводи) со два 
или повеќе видови на специјално воспитување и 
образование од претходниот член. 

Член 9 
За одредени видови специјално воспитување и 

образование од член 7 може да се организираат спе-
цијални паралелки односно групи во составот на 
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редовни училишта и други установи за воспитува-
ње и образование, како и во составот на здравствени 
и социјални установи. 

Член 10 
Органите на управувањето со заводите к спе-

цијалните паралелки односно групи, како и нив-
ниот' делокруг се одредуваат со посебен акт што 
го донесува основачот во склад со начелата на 
општественото самоуправување. 

1. Установи за специјално преду нил итно 
воспитување 

Член 11 
Установите за специјално предучилишно во-

спитување го насочуваат психофизичкиот развиток 
на децата, ги подготвуваат за воспитување и обра-
зование во основното училиште и вршат други, за-
дачи што ги одредува овој закон и другите про-
писи за установите за предучилишно воспитување. 

Член 12 
Во установите за специјално предучилишно во-

спитување се примаат деца од тригодишна до полна 
седумгодишна возраст. 

2. Специјални основни училишта 

Член 13 
Во специјалните основни училишта децата се 

здобиваат со основно општо образование. 
Школувањето во специјалните основни1 учили-

шта е задолжително за децата од седум до пет-
наесетгодишна возраст. 

Децата што до наполнувањето на петнаесет го-
дини нето завршат специјалното основно училиште 
можат да го посетуваат училиштето до наполну-
вањето на осумнаесет години. 

Член 14 
Ако на подрачјето на општината во која дете-

то живее нема специјално основно училиште за 
соодветната категорија деца, народниот одбор на 
општината се грижи да му обезбеди на детето за-
пишување и школување во најблиското соодветно 
специјално основно училиште. 

Член 15 
За децата што задоцниле во своето задолжи-

телно школување специјалното основно училиште 
може да организира паралелки со скратена школу-
вање по посебен наставен план и програма п р е о -
дена на нивните психофизички можности. 

Ако поради малиот број деца од претходниот 
став не е можно да се организира паралелка со 
скратено школување, таквите деца можат да го 
завршат специјалното! основно училиште со пола-
гање одделенски испити според посебен наставен 
план и програма. 

Специјалното основно училиште е должно да 
организира посебна помош за децата од претход-
ниот став. 

3. Специјални стручни училишта 

Член 16 -
Во специјалните стручни училишта децата и 

младинците со пречки се здобиваат со соодветно 
стручно образование и се оспособуваат за оние 
занимања што најмногу им одговараат на нивните 
склоности и психофизички можности. 

Член 17 
Специјалните стручни училишта се организи-

раат како училишта за квалификувани работници, 
а можат да се организираат и други! видови струч-
ни училишта. 

Стручнотпрактичната настава за учениците на 
специјалните стручни училишта се организира во 
училиштето (училишни работилници), или, по прет-
ходен договор, во други организации и установи. 

Член 18 
Во специјалните стручни училишта се примаат 

децата и младинците со пречки што завршиле спе-
цијално или редовно основно училиште и не се по-
стари од 18 години. 

Член 19 
За лицата што завршиле специјално или ре-

довно основно училиште а се постари од 18 години, 
специјалното стручно училиште може да органи-
зира посебни паралелки во кои се изведува на-
става по посебен наставен план и програма. 

Член 20 
За децата и младинците со пречки што поради 

природата на пречките или недостатоците во нив-
ниот физички или психички развиток не можат 
да ја следат наставата во специјалното основно и 
специјалното стручно училиште, специјалното стру-
чно училиште може да организира посебни пара-
лелки за работно оспособување, во кои наставата 
се изведува по посебен наставен план и програма. 

4. Заводи, специјални паралелки и групи 

Член 21 
Во заводите за специјално воспитување и обра-

зование децата и младинците со пречки се здоби-
ваат со предучилишно, основно и стручно воспи-
тување и образование. 

Член 22 
Специјалните паралелки односно групи при 

редовните училишта и други установи за воспиту-
вање и образование се организираат за да се овоз-
можи опфаќање на поголем број деца и младинци 
со пречки од подрачјето на кое тие живеат, како 
и за нивното полесно приспособување кон среди-
ната. 

Специјалните паралелки односно групи при 
здравствените и социјалните установи им овозмо-
жуваат на децата и младинците со пречки што се 
сместени во нив редовно воспитување и образова-
ние додека трае потребата за нивното задржување 
во овие установи. 

( Член 23 
На-децата и младинците со пречки што се во-

спитуваат и образуваат во заводите и специјалните 
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паралелки односно групи сходно се применуваат 
одредбите од член 15 на овој закон. 

III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА СПЕЦИЈАЉ 
НИТЕ УЧИЛИШТА 

1. Прием на учениците 

Член 24 
Во специјалното училиште се употребуваат по-

Цладинците со пречки што се категоризирани и 
Евидентирани според посебните прописи за катего-
ризација и евиденција на децата попречени во фи-
зичкиот или психичкиот развиток. 

Член 25 
Органот на управата надлежен за работите на 

социјалната заштита на општинскиот народен од-
бор, како надлежен орган за категоризација и еви-
денција на децата и младинците со пречки, е дол-
жен навреме да ги упати децата и младинците со 
пречки, чиј физички или психички развиток е по-
пречен, во соодветно специјално училиште и да се 
грижи за нивното уредно посетување на учили-
штето. 

Родителите односно старателот на децата што 
подлежат на задолжително школување се должни 
да ги запишат децата кои се упатени во специјално 
училиште и да се грижат за нивното уредно посе-
тување на училиштето. 

Член 26 
Ако по приемот на ученикот во специјално учи-

лиште или во текот на школувањето се установи 
дека училиштето не одговара на психофизичките 
способности на ученикот, училишниот одбор подне-
сува пријава до органот од претходниот член за 
поведување на повторна постапка за категориза-
ција. 

2. Организација на наставно-воспитната работа 
Член 27 

Наставата во специјалните училишта се изве-
дува според посебен наставен план и програма. 

Воспитната работа во специјалните предучи-
лишни установи се изведува според посебна про-
грама за таа работа. 

Член 28 
Наставниот план и програма за специјалните 

училишта има општ и посебен дел. 
Општиот дел ги опфаќа наставно-воспитните 

подрачја односно предметите што се однесуваат на 
општото образование, како и на знаењата што се 
потребни за стручно образование на децата и мла-
динците со пречки. 

Посебниот дел ги опфаќа предметите што се 
потребни за отстранување, поправање и ублажу-
вање на соодветниот вид недостатоци во физичкиот 
или психичкиот развиток на децата и младинците 
со пречки. 

Наставниот план и програма треба да се при -
годи кон видот и степенот на недостатоците во 
физичкиот или психичкиот развиток. 

Член 29 
Воспитувањето и образованието на децата и 

младинците со пречки во специјалните училишта 

се организира па паралелки односно групи на деца 
и младинци со пречки, така што да му овозможи 
на наставниот и другиот стручен персонал непо-
средна индивидуална работа со децата и младин-
ците со пречки. 

Бројот на децата и младинците со пречки ве 
паралелката односно групата во специјалното учи-
лиште го пропишува Советот за просвета на НРМ 
во согласност со Советот за социјална политика 
и комунални прашања на НРМ и Советот за на-
родно здравје на НРМ. 

Член 30 
Во специјално училиште се примаат деца ч 

собни учебници, што ги одобрува Советот за про-
света на НРМ во согласност со Советот за народно 
здравје на НРМ. 

Член 31 
За начинот на оценувањето и напредувањето 

на учениците, како и за пофалбите, наградите и 
дисциплинските мерки и за начинот на нивното 
применување во специјалните училишта, Советот за 
просвета на НРМ донесува посебни прописи. 

3. Наставници и друг стручен персонал 

Член 32 
Наставно-воспитната работа во специјалните 

училишта ја вршат наставници и друг стручен пер-
сонал, кои имаат како општа така и специјална 
стручна спрема за работа во соодветниот вид спе-
цијално училиште. 

IV ОСНОВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛНИ УЧИЛИШТА 

Член 33 
Специјални училишта основаат народните од-

бори,. Решение за основање на специјално учили-
ште донесуваат обата собора рамноправно. 

Специјални училишта можат да основаат и сто-
панските и општествените организации и установи. 

Одделни специјални училишта може да основа 
и Извршниот совет. 

Член 34 
Народните одбори на две или повеќе општи-

ни односно околии можат да се спогодат заеднички 
да основаат специјално училиште. Решение за ос-
новање донесува народниот одбор на чие подрачје 
е седиштето на специјалното училиште. 

Народните одбори со договор утврдуваат кој 
дел од вкупните средства потребни за основањето, 
издршката и работата на специјалното училиште 
паѓа на товар на одделна општина. 

Народниот одбор на чие подрачје е седиштето 
на специјалното училиште ги врши правата на 
основач. 

Член 35 
Кога специјалното училиште е основано со 

акт на Извршниот совет, правата на основач ги 
врши органот што ќе го одреди Извршниот совет. 

Извршниот совет своите права на основач мо-
же да ги пренесе на народниот одбор на чие под-
рачје е седиштето на специјалното училиште, ако 
е одборот со тоа согласен. 
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Член 36 
Околискиот народен одбор своите права на ос-

новач може да ги пренесе на општинскиот наро-
ден одбор на чие подрачје е седиштето на специ-
јалното училиште, ако е одборот со тоа согласен и 
обратно. 

Член 37 
Поблиски' прописи за условите и за начинот 

на основањето на специјални училишта донесува 
Советот за просвета на НРМ во согласност со Со-
ветот за социјална политика и комунални праша-
ња на НРМ и Советот за народно здравје на НРМ 

V ДОМБОВИ НА СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА 

Член 38 
Специјалните училишта можат во својот со-

став да имаат дом за полно или делумично згри-
жување на децата и младинците со пречки. 

Домовите од претходниот став можат да се 
основаат и како самостојни установи. 

Со домот што е во составот на специјално учи-
лиште управува училишниот одбор, а со домот во 
составот на завод органот на општественото упра-
вување кој управува со заводот. 

Члек 39 
Трошоците за згрижување на децата и младин-

ците со пречки во домот на специјалното учили-
ште се обезбедуваат од уплатите што за таа цел 
ги вршат општинските народни одбори, родителите 
односно лицата што се задолжени за издршка к 
што ги упатиле децата и младинците со пречки на 
школување во специјалното училиште. 

Органот на управата надлежен за работите на 
социјалната заштита на општинскиот народен од-
бор што ги упатил децата и младинците со пречки 
на школување во специјалното училиште одлучува 
кога родителите односно лицата што се задолже-
ни за издршка на децата и младинците со пречки 
што се сместени во домот делумично) или во целост 
ќе ги поднесуваат трошоците од претходниот став. 

VI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 40) 
Родителот односно старателот на децата и мла-

динците со пречки кои подлежат на задолжително 
школување, ќе се казни за прекршок до 10.000 , ди-
нари или со казна затвор до 10 дена. 

1. ако детето не го запленат во специјално 
училиште; 

2. ако детето по нивна вина не го посетува 
уредно училиштето. 

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 41 
Сите установи во кои се врши специјално 

воспитување и образование ќ,е ја сообразат сво-
јата организација и работа со одредбите од овој 
закон во рок од една година од денот на неговото 
влегување во сила. ; 

Член 42 
Советот за просвета на НРМ во согласност до 

Советот за социјална политика и комунални пра-

шања на НРМ и Советот за народно здравје на 
НРМ по потреба донесуваат поблиски прописи за 
извршувањето на овој закон. 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од не-

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

58. 

На основа точка 79 став 2 од Упатството за 
спроведување на избори за органи на управување 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 8/61), Извршниот со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 
СООБРАКАЈ НА ИС ДА ИМЕНУВА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА ПРВИТЕ ИЗБОРИ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПТТ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА ОД СТРАНА НА РАБОТНИОТ 
КОЛЕКТИВ 

1. Се овластува Секретаријатот за сообраќај на 
ИС да именува изборна комисија и комисија за 
изработка Јна списковкте на избирачите за првите 
избори на управниот одбор на Заедницата на ПТТ 
претпријатија од страна на работниот колектив на 
Заедницата. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 09-835/2 
24 март 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р. 

59. 
На основа ^гочка 88 став 2 од Упатството за 

спроведување на избори за органи на управување 
на југословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 8/61 год.), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 
СООБРАКАЈ НА ИС ДА ИМЕНУВА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА ПРВИТЕ ИЗБОРИ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СТРАНА НА 

РАБОТНИОТ КОЛЕКТИВ 

1. Се овластува Секретаријатот за сообраќај на 
ИС' да именува изборна комисија И, комисија за из-
работка на списковите на избирачите за првите из-
бори на Управниот одбор на Заедницата на желез-
ничките претпријатија од страна на работниот ко-
лектив на Заедницата. 
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2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави1 во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-835/1 
24 март 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р. 

60. 

На основа член 4 од Законот за финансирање 
на мелиоративните работи во Народна Република 
Македонија („Службен лист на ФНРЈ" број 52/57), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се основа Дирекција за изградба на мелио-
ративните системи во Народна Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Дирекција). Седи-
штето на Дирекцијата е во Скопје. 

2. Дирекцијата има својство на правно лице. 
3. Дирекцијата во однос на мелиоративните 

системи што се финансираат по Законот за финан-
сирање на мелиоративните работи во Народна Ре-
публика М,акедонија ги врши следните работи: 

а) студии и истраги' во врска со изградбата 
на мелиоративните системи; 

б) изработува инвестициони програми и про 
екти на објекти за одводнување и наводнување на 
земјиштето и за уредување на пороите; 

в) изведува работи на изградбата на мелио-
ративните системи; 

г) обезбедува техничка, економска и друга 
документација нужна за изградбата на мелиора-
тивните системи; 

д) издигнува кадри потребни за изградба и 
користење на мелиоративните системи; 

ѓ) ускладува работите на стопанските орга-
низации и водните заедници; во изработка на инве-
стициони (програми и проекти1 за изградба на под-
робната каналска мрежа; 

е) презима сите други работи и мерки што 
се во непосредна врска со изградбата и; експлоата-
цијата на мелиоративните системи. 

Работите од точка а, б и в од претходниот став, 
Дирекцијата може да ги врши и преку други орга-
низации. ј 

4. За непосредно раководење) со изградбата на 
одделни1 системи Дирекцијата има управи на си-
стеми. ф. 

5. За вршење на работите од точка 3 на ова 
решение во сопствена режија Дирекцијата односно 
управите можат да имаат погони и други единици 
со посебна претсметка. 

6. Дирекцијата врши, права и должности на 
инвеститор во следните работи: 

а) заклучува договори за заеми и кредити 
и ги презема сите средства наменети или одредени 

за извршување на задачите од точка 3 од ова ре-
шение; ј 

б) заклучува договори за проектирање и 
градење и располага со средствата наменет за из-
градба на системот во рамките на програмата и 
претсметката на работите за односната година; 

в) ги поднесува на ревизија и се грижи за 
благовремена ревизија на инвестиционите програ-
ми1 и главни проекти односно! ги врши правата и 
должностите на инвеститор, во врска со ревизи-
јата и одобрувањето на инвестиционите програми 
и главни проекти; 

г) секоја година поднесува на ревизија и 
одобрување на Комисијата на Сојузниот извршен 
совет, програма и претсметка на работите што ќе 
се изведуваат наредната година; 

д) секоја година поднесува на Сојузниот 
државен секретаријат за работи на финансиите 
програма и претсметка на работите што ќе се из-
ведуваат наредната година одобрени од Комисијата 
од претходната точка; 

ѓ) до крајот на февруари составува заврш-
на сметка за изминатата година и ја доставува на 
надлежниот орган. 

7. Дирекцијата може да има фондови. 
Со правилата за организација и работите на 

Дирекцијата ќеј се утврдат фондовите, изворите на 
средствата и начинот на употребата на фондовите. 

8. Органи на управување во Дирекцијата се' 
управен одбор на Дирекцијата, управен одбор на 
управата на системот, директор на Дирекцијата и 
управител на управата на системот. 

Управниот одбор на Дирекцијата се состои од 
11 члена од кои др а члена именува Извршниот со-
вет, по еден член избираат Народниот одбор на 
Скопска, Штипска, Титоввелешка, Битолска и Ох-
ридска околија и три члена работниот колектив на 
Дирекцијата. 

Директорот е член на управниот одбор по сво-
јот положај. 

Мандатот на членовите на управниот одбор 
трае 2 години. / 

9. Со правилата на Дирекцијата, покрај неј-
зината организација и работа, се одредува составот 
на органите на управување на управите на систе-
мите, делокругот и меѓусебните односи на органите 
на управувањето, начинот на избор на членовите 
на управните одбори што ги избира работниот ко-
лектив, како и начинот на финансовото поодување 
на Дирекцијата. 

10. Директорот на Дирекцијата го назначува 
Извршниот совет, а управителот на управата на 
системот управниот одбор на Дирекцијата. 

11. Платите на работниците и службениците во 
Дирекцијата се утврдуваат со посебен правилник 
што го донесува управниот одбор на Дирекцијата, 
а го одобрува Извршниот совет. 

12. Правилата за организацијата и работата на 
Дирекцијата ги донесува управниот одбор на Ди-
рекцијата, а ги одобрува Извршниот совет. 

13. Надзор над работата на Дирекцијата врши 
Секретаријатот за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет. , 
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14. Дирекцијата ги презема правата и обврски-
те на досегашната Дирекција за мелиоративните 
системи во НРМ основана со Решение на Изврш-
ниот совет бр. 09-1551/1 од 1 јули 1960 год. како 
самостојна установа („Службен весник на НРМ" 
бр. 25/60). 

15. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник На НР 
Македонија". 

Бр. 09-775/1 
18 март 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

61. 
На основа член 50 и 51 од Уредбата за, органи-

зацијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 20/59), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕЗО-
ЛУЦИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА СТРУЧНИТЕ 

КАДРИ 

1. Се образува Комисија за спроведување на 
Резолуцијата за образование на стручните кадри со 
задача, да ја следи и координира активноста на 
републичките органи и институции во спроведу-
вањето на Резолуцијата за образование на струч-
ните кадри, како и за давање на потребни суге-
стии и смерници во тој поглед. 

2. Во Комисијата се именуваат и тоа: 
а) за претседател: Пенко Здравковски, претсе-

дател на Советот за просвета на НРМ; 
б) за членови: 
Д-р Асен Симитчиев, секретар на Секретари ја 

тот за труд на Извршниот совет; 
Александар Крстевски, секретар на Секретари-

јатот за општа управа на Извршниот совет; 
Димитар Шопов, секретар на Советот за про-

света на НРМ; 
Д-р Душко Анаковски, пом. директор на За-

водот за стопанско планирање на НРМ; 
Петко Чадиковски, пом. државен секретар во 

Државниот секретаријат за стоков промет на НРМ; 
Филип Николовски, пом. секретар во Секрета-

ријатот за земјоделство и шумарство на Изврш-
ниот совет; 

Георги Георгиевски, пом. секретар во Секре-
таријатот за индустрија на Извршниов совет; 

Глигор Гечевски, пом. секретар во Секретари-
јатот за сообраќај на Извршниот совет; 

Кочо Китановски, пом. секретар во Секретари-
јатот за градежништво на, Извршниот совет. 

Саво Цветковиќ, директор на Заводот за уна-
предување на школството на НРМ; 

Велимир Гиновски, секретар на Индустриската 
комора на НРМ; 

Морис Шами, секретар на Трговската комора 
на Н Р М ; 

Владо Василевски, член на Секретаријатот на 
Републичкиот совет на ССЈ за Македонија; 

Милан Косевски, секретар на Земјоделската 
комора на НРМ; и 

Миле Тортевски', секретар на Угостителската 
комора на НРМ. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во ,,Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-578/1 
23 февруари 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

62. 
На основа член 7 став 1 и член 8 од Уредбата 

за организацијата и работата на Советот за соци-
јална политика и комунални прашања на НРМ 
(„Службен весник на НРМ" бр. 42/59), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И КО-
МУНАЛНИ ПРАШАЊА НА НР МАКЕДОНИЈА 

I 
Се разрешува од должноста член на Советот 

за социјална политика и комунални прашања на 
НРМ - НИКОЛА МИТЕВСКИ, именуван со Ре-
шението за разрешување и именување членови на 
Советот за социјална политика и комунални пра-
шања на НРМ („Службен весник на НРМ" бр. 
42/60). 

II 
За член на Советот за социјална политика и 

комунални прашања на НРМ се именува КРЗИК 
ФУАТ, потполковник — началник на градежното 
одделение при ВП 5573-27 — Скопје. 

III 
Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се 

објави во ,,Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 09-758/1 
18 март 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

63. 
На основа точка 8 од Решението за основање 

Дирекција за изградба на мелиоративните системи 
во НР Македонија, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА 

МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО НР 
МАКЕДОНИЈА 

1) За членови на Управниот одбор на Дирекци-
јата за изградба на мелиоративните системи во НР 
Македонија се именуваат: 
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а) САЛТИР ПУТИНСКИ, член на Извршниот 
совет; и ( 

б) МИТО ТЕМЕНУГОВ, народен пратеник. 
2) Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 09-775/2 

18 март 1961 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

64. 

На основа точка 5 од Решението за основање 
Управа за национални паркови и ловишта во Скоп-
је („Сл. весник на НРМ" бр. 9/61), Извршниот совет 
донесува 1 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЛОВИШТА 
ВО СКОПЈЕ 

1. За директор на Управата за национални 
паркови и ловишта во Скопје се назначува инж. 
МИЛАН ГЛИГОРОВ, досегашен директор на Лови-
штето и фазанеријата „Катланово". 

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-333/2 
23 март 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с,.р. Александар Грличков, с. р. 

65. 

На основа точка 4 од Решението за основање 
Управа на шумскиот резерват „Јасен" бр. 09-1217/1 
од 25. VI. 1959 година, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНО-
СТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА НА ШУМ-

СКИОТ РЕЗЕРВАТ „ЈАСЕН" 

1. До назначување директор на Управата на 
шумскиот резерват „Јасен" во Скопје, должноста 
директор на Управата ќе ја врши инж. МИЛАН 
ГЛИГОРОВ, директор на Управата за национални 
паркови и ловишта во Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-333/3 
23 март 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

66. 

На основа член 50 од Законот за организаци-
јата на Југословенските железници, Извршниот! со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ВО НР МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Заедницата на железничките 
претпријатија во НР Македонија се назначува 
Ванчо Унковски. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 09-2762/3—1960 

11 февруари 1961 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р 

67. 

На основа член 75 од Законот за организаци-
јата на Југос л овеневте пошти, телеграфи' и теле-
фони, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАЕДНИ-

ЦАТА НА ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 
НР МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Заедницата на ПТТ претпри-
јатија во НР Македонија се назначува Горе Да-
мевски. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 09-2762/4—1960 

4 февруари 1961 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

68 
На основа член 17 став 2, во врска со член 61 

од Законот за театрите и останатите сценско-
уметнкчки установи („Службен весник на НРМ" бр. 
16/60), Советот за култура на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ РЕГИСТАР ЗА ОСНО-
ВАЊЕТО И УКИНУВАЊЕТО ТЕАТРИ И ОСТА-

НАТИ СЦЕНСКО -УМЕТНИЧКИ УСТАНОВИ 

Член 1 
Основањето и укинувањето на театрите и оста-

натите сценско-уметнички установи (во понатамош-
ниот текст: установи) се запишува во регистарот 
што се води во Советот за култура на Народна Ре-
публика Македонија според одредбите од овој пра-
вилник. 

Член 2 
Во регистарот се запишува основањето и уки-

нувањето на установите, основани според Законот 
за театрите и останатите сценско^уметнички уста-
нови'. 
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Член 3 
Уписот за основање и укинување на устано-

вата во регистарот се врши врз основа на пријава. 
Член 4 

За регистрација на установите во Советот за 
култура на НРМ се водат следните книги: 

1. регистар за основање и укинување на уста-
новите, и 

2. именик за уписот за основање и укинување 
на установите. 

Член 5 
Регистарот на установите е јавна книга. 

Член 6 
Регистарот на установите се води во форма на 

тврдо укоричека книга на која страниците и се 
нумерирани а листовите прошиени. 

Регистарот го оверува на внатрешната страна 
од крајната укоричена страна (корицата од реги-
старот) секретарот на Советот за култура на НРМ. 

Член 7 
За секоја установа во регистарот постои одде-

лен! лист. 
Секој регистарски лист има две страни кои 

го носат истиот регистарски број. Страниците се 
означуваат со тековни броеви. Под регистарскиот 
број на страницата се запишува името и седиштето 
на установата и името на основачот. 

Регистарскиот лист ги содржи следните рубри-
ки: реден број на уписот, дата и број на пријавата 
за упис на основањето, односно укинувањето на 
установата, дата на актот за основањето односно 
укинувањето, основната дејност, начин на финан-
сирањето, имињата на членовите на советот и на 
управниот одбор, името на управителот односно ди-
ректорот, промени (соединување, раздвојување и 
други промени), забелешка и потпис на службе-
никот што го извршил уписот. 

Член 8 
Уписот се врши со мастило. По секој извршен 

упис се повлекува водоравна линија преку целиот 
лист. 

Кога листот ќе се исполни до крајот, наред-
ните уписи се пренесуваат на нов регистарски лист 
кој натаму се води под истиот регистарски број. 

Исправките на погрешните уписи се вршат 
сходно прописите за канцелариското работење. 

Секој упис во регистарот го потпишува служ-
беникот што го извршил уписот. 

Член 9 
За секоја установа запишана во регистарот се 

образува досие на исправи' во кое под редниот 
број на уписот се сложуваат документите со прило-
зите врз основа на кои е извршено запишувањето. 
Досието го носи бројот под кој е запишана уста-
новата во регистарот. 

Член 10 
Именикот е помошна книга во која по азбучен 

ред се запишуваат регистрираните установи. 
Член 11 

Пријавата за упис на основањето, односно уки-
нувањето на установата во регистарот ја поднесува 
установата што бара запишување во регистарот. ^ 

Пријавата за упис на основањето на устано-
вата содржи: 

1. име; и седиште на установата; 
2. податоци за основната, уметничка дејност 

со која установата ќе4се занимава според актот за 
основање; 

31. име на основачот и бројот на актот за ос-
новање; 

4. податоци за средствата што основачот ги 
осигурал и начинот на финансирањето; 

5. име на управителот односно директорот нп 
установата; 

6. број на запослениот персонал: уметнички, 
технички и административен. 

Кон пријавата се приложуваат: 
1. оверен препис од актот за основање на уста-

новата; 
2. оверен препис од актот за изборот, односно 

именувањето на органите на управувањето (совет 
и управен одбор) и на управителот односно ди-
ректорот на установата; 

3. препис од статутот на установата. 
Пријавата за упис на укинувањето на устано-

вата содржи: 
1. име и седиште на установата; 
2. регистарскиот број под кој е запишано осно-

вањето на установата во регистарот. 
Кон пријавата се приложува оверен препис од 

правосилниот акт за укинување на установата. 

Член 12 
Пријавата за упис (член 11 од овој правилник) 

ја потпишуваат управителот', односно директорот 
на установата к претседателот на највисокиот оп-
штествен орган на управување со установата. 

Управителот односно директорот на устано-
вата е должен да поднесе и пријава за секоја про-
мена што настанала по извршената регистрација, 
а која се однесува на податоците содржани во при-
јавата и поднесоците за упис во регистарот. 

Член 13 
Пријавата за упис во регистарот како и при-

јавата за настанатите промени се поднесуваат во 
рок од петнаесет дена и тоа: пријавата за упис на 
основањето на установата, од денот на основањето 
на установата, а пријавата за настанатите промени 
од денот на настанатите промени. 

Пријавата за упис на укинувањето на уста-
новата во регистарот се поднесува во рок од три1 

дена од денот на примањето на правосилниот акт 
за укинување на установата. 

Член 14 
По извршениот упис на установата и се изда-

ва потврда во која се наведува дека пријавеното 
основање, промена, односно укинување на уста-
новата е запишано во регистарот на театрите и 
останатите сценско-уметнички установи. 

Органот што го води регистарот е должен да 
го изврши уписот и потврдата од претходниот став 
да ја достави на установата најдоцна пет дена од 
денот на примањето на сите документи предви-
дени за упис (член 11 од овој правилник). 
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Член 15 
Постојните установи се должни да поднесат 

пријава за упис во регистарот на театрите и оста-
натите сценско-уметнички установи, најдоцна во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 
Број 03-2013/1—1960 
4 март 1961 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за култура на НРМ, 
Димче Беловски, с. р. 

Опасен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-830/1 од 1 февруари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Попов Љубомир, роден на ден 14 октомври 1937 
година во с. Ѓавато, Титоввелешка околија, од тат-
ко Попов Стефан и мајка Попова, род. Стоева Вера, 
така што во еднина роденото име ќе му гласи 
Теохар. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". , (63) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-20859/1-1960 год. од 
6 јануари 1961 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Нушевски Саво, роден на ден 7 ок-
томври 1935 година во с. Стрисовци, Штипска око-
лија, од татко Нушевски Стојче и мајка Нушевска 
Рајна, така што во иднина роденото име ќе му гла-
си Славејко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (64) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2216/1 од 15 февруари 
1961 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Иљази Ферат, роден на 27 јануари 1935 
година во с. Брод, НО на општината Драгаш, Ауто-
номна област Косово и Метохија, НР Србија, од 
татко Иљази и мајка Иљази, род. Кокица Ава, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Бељан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (67) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2802/1 од 1 март 1961 
година, ја одобри промената на личното име Клеч-
кароски Костадин, роден на 26 јануари 1922 година 
во село Мороишта, Охридска околија, од татко 
Клечкароски Ламбро и мајка Руса, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Ристоски Коста. 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (68) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2802/1 од 1 март 1961 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Клечкароска Марија, родена на 17 септември 
1922 година во село Драслајца, Охридска околија, 
од татко Спасески Коста и мајка Јана, така што! во 
и д гоша фамилијарното име ќе и гласи Ристоска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (69) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Оливера Герасимовска, од Скопје, ул. „Иван 
Милутиновиќ" бр. 6, подаде тужба, за развод на 
бракот против Петар Герасимовски, сега во неиз-
весност. 

Се повикува тужениот Петар Герасимовски, 
сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" 
да ја соопшти на судот својата точна адреса, или 
да се јави; лично. 

Во противен случај ќе му биде одреден стара-
тел кој ќе го застапува пред судот на негови раз-
носки. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 198/61. (70) 

Александра Трифунова Хрисафова, од с. Син-
гелиќ, подаде тужба за утврдување на брак против 
Трифун Петров Хрисафов, од с. Ташјан, СССР, а 
сега во неизвесност. ' 

Се повикува тужениот Трифун Хрисафов, сега 
во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на НРМ" да ја 
соопшти на судот својата точна адреса или да се 
јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден 
старател кој ќе го застапува пред судот на негови 
разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 208/61. (65) 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Крстевски Сотир Ставре, од Крушево, ул. „То-
ме Никлев" бр. 3, поднесе до овој суд тужба за 
развод на бракот против Крстевска Елисавета, ро-
дена Ванеска, од Крушево, а сега во неизвесност 
и со непозната адреса. 

Се повикува тужената Елисавета во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ" да се јави или" да одреди сво1 
застапник. Во противен случај ќе и се одреди за-
стапник по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 455/60. (62̂  

ОКРУЖЕН СУД ВО-КУМАНОВО 

Слободанка Кукиќ, од с. Опаје, поднесе тужба 
за развод на бракот против тужениот Андреја Ку-
киќ, бивш од с. Бистрица, а сега со непознато ме-
сто на живеење. 

Се повикува тужениот Андреја Бранка Кукиќ, 
бив. од с. Бистрица, околија Бања Лука, а сега со 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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непознато место на живеење, во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да ја соопшти на судот својата точна адреса 
или да се јави лично. Во противен случај ќе му 
биде одреден старател кој ќе го застапува на рас-
правата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Куманово, П. бр. 179/60. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 9432, серија бр. 0060384 
издадена од СВР — Малешево на име Илија Гли-
гор Стојовски, с. Робово — Штипско. (107) 

Лична карта рег. бр. 613, серија бр. 0126524 
издадена од СВР - - Битола на име Глигур 
Николовски, с. Големо Коњари — Прилеп. (108) 

Лична карта рег. бр. 13244, серија бр. 015421:1 
издадена од СВР — Прилеп на име Ристо Димков 
Јончески, с. Присад — Прилеп. (109) 

Лична карта рег. бр. 33403, серија бр. 0103678 
издадена од СВР — Прилеп на име Милева С. Трај-
ческа, ул. ,,К. Јосифовски" бр. 168 — Прилеп. (НО) 

Лична карта рег. бр. 13048, серија бр. 0153861 
издадена од СВР — Прилеп на име Димко Јорда-
нов Андоновски, ул. „Марксова" бр. 13 — Прилеп. 

Лична карта рег. бр. 1573, серија бр. 0640984 
издадена од СВР — Куманово на име Ружа В. Стој-
чевска, ул. „Перо Чичо' бр. 12 — Куманово. (112) 

Лична карта рег. бр. 18404, серија бр. 0561317 
издадена од СВР — Куманово на име Фејзи Да-
липа Бајрами, ул. „Трст" бр. 55 — Куманово. (113) 

Лична карта рег. бр. 9114, серија бр. 05695569 
издадена од СВР — Куманово на име Младен С. 
Митевски, „Бонево Трло" — Куманово. (114) 

Лична карта рег. бр. 474, серија бр. 0207484 
издадена од ОВР — Кратово на име Владе Станој -
ков Ѓоргиевски, с. Талашманци — Кратово. (115) 

Лична карта рег. бр. 1400, серија бр. 0745912 
издадена од ОВР — Кичево на име Димко П. Бо-
жиноски, с. Рабетино — Кичево. (116) 

Лична карта рег. бр. 2827, серија бр. 022468 
издадена од СВР — Охрид на име ѓорѓија Анаста-
сов Михајловски, с. Белица — Мак. Брод. (117) 

Лична карта рег. бр. 957, серија бр. 0272463 
издадена од СВР — Гостивар на име Ќазим Далип 
Ибиши, с. Строј ане — Гостивар. (118) 

Лична карта рег. бр. 24376, серија бр. 0721186 
издадена од СВР — Гостивар на име Далип; Авди 
Ибиши, с. Строј ане — Гостивар. (119) 

Лична карта рег. бр. 5460, серија бр. 0701970 
издадена од СВР — Гостивар на име Стојмир Дејан 
Трпевски, ул. ,,Т. Богданоски" бр. 60 — Гостивар. 

Лична карта рег. бр. 2487131, серија бр. 17991 
издадена од СВР — Бујановац на име Реџеп Ра-
маданов Шаќиров, с. Милино — Св. Николе. (121) 

Лична карта рег. бр. 1799, серија бр. 0378309 
издадена од СВР — Кочани на име Петра Ангел 
(Стојанова) Димитрова, с. Д. Подлог — Кочани. (122) 

Лична карта рег. бр. 160, серија бр. 0317670 на 
име Станко Јордан Манев, с. Стрмаш — Кочани. 

Лична карта рег. бр. 6754, серија бр. 0082510 
издадена од С'ВР — Струмица на име Трајко Илиев 
Цветанов, с. Сушица — Струмица. (124) 

Лична карта рег. бр. 23169, серија бр. 0120599 
издадена од СВР — Битола на име Стеван Д. Та-
левски, с. Д. Чарлија — Битолско. (151) 

Лична карта рег. бр. 95331, издадена од ОВР — 
Скопје на име Хајро Шерифов Зорниќ, ул. „129" 
бр. 70 - Скопје. (152) 

Лична карта рег ,бр. 2524, серија бр. 01465381 
издадена од СВР — Прилеп на име Димко Јоси-
фоски, с. Варош — Прилеп. (153) 

Лична карта рег. бр. 4120, серија бр. 0248664 
издадена од СВР — Прилеп на име Блаже Петков 
Атанасоски, с. Локвени — Прилеп. (154) 

Лична карта рег. бр. 22430, серија бр. 0538248 
издадена од СВР — Куманово на име Стојан Вла-
дев Манасиевски, с. Клечевци — Кумановско. (155) 

Лична карта рег. бр. 7017, серија бр. 0751538 
издадена од СВР - Кичево на име Џеладин Реџе-
пов Билалоски, с. Папрадиште — Кичево. (156) 

Лична карта рег. бр. 29690, серија бр. 0223888 
издадена од СВР - Охрид на име Суфнудин Бу-
оски, ул. „Нико Пусоски" бр. 4 — Кичево. (157) 

Лична карта рег. бр, 7251, серија бр. 0347761 
издадена од СВР — Титов Велес на име Трајко 
Ристов Дамјановски, с. Ореше - Т. Велешко. (158) 

Лична карта рег. бр. 19802, серија бр. 0680343 
издадена од СВР - Тетово на име Ашим Исмаил 
Имери, ул. „Ново Село" бр. 21 - Тетово. (159) 

Лична карта рег. бр. 8945, серија бр. 0015207 
издадена од СВР - Битола на име Насте Лазар 
Цветковски, с. Бистрица — Битолско. (160) 

Лична карта рег. бр. 208, серија бр. 0272618 на 
име Ќатип Амет Фетин, с. Дебреше — Гостивар. 

Лична карта рег. бр. 24177, серија бр. 0122118 
издадена од СВР - Битола на име Пеце Ристе 
Станковски, с. Дедебалци - Битолско. (162) 

Лична карта рег. бр. 5217, серија бр. 0231383 
издадена од СВР — Охрид на име Кофила Ристе-
ска Кркачоска, с. Велгошти — Охридско. (163) 

Лична карта рег. бр. 7639, серија бр. 0112349 
издадена од СВР - Дебар на име Махмут Кадрија 
Касами, с. Ростуша — Тетовско. (164) 

Лична карта рег. бр. 15669, серија бр. 0392319 
издадена од СВР - Кочани на име Никола Ата-
насов Јанков, с. Дорфулија - Св. Николе. (165) 

Лична карта рег. бр. 9594, серија бр. 0480414 
издадена од СВР — Струмица на име Гоне Митев 
Гугицев, с. Костурно — Струмица. (166) 

Лична карта рег. бр. 3964, серија бр. 0748482 
издадена од СВР - Кичево на име Лиман Касам 
Исеиноски, с. Стрелци — Кичево. (167) 

Лична карта рег. бр. 4074, серија бр. 0491612 
издадена од СВР — Кавадарци на име Илија Ни-
колов Велков, Кавадарци. (168) 

Уверение за отпуст од државјанството на ФНРЈ 
бр. 12-12670/60 од 22-УШ-1960 год. издадено од 
ДСВР на НРМ име Арифовски^ Усеин Амза, с. Ка-
натларци — Битолско. (466) 
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Лична карта рег. бр. 1154, серија бр. 0441163 
издадена од СВР — Кавадарци на име Митре Дој-
ков Бапков, Кавадарци. (169) 

Лична карта рег. бр. 6855, серија бр. 0638365 
издадена од СВР — Куманово на име Стојадин 
Јорданов Станој ковска, с. Герман — Кр. Паланка. 

(170) 
Лична карта рег. бр. 34683, серија бр. 0105282 

издад,ена од СВР — Битола на име ѓорѓија Стоја-
нов Стојановски, с. Вепрчани — Прилеп. (171) 

Лична карта рег. бр. 6261, серија бр. 2599382 
издадена од СВР — Тутин, НР Србија на име Рамо 
Омера Чекиќ, с. Водоврат — Титоввелешко. (172) 

Лична карта рег. бр. 9550, серија бр. 0706060 
издадена од ОВР — Гостивар на име Душанка Ата-
насиеска Илиевска, с. Леуново — Гостивар. (173) 

Лична карта рег. бр. 24866, серија бр. 07^1676 
издадена од СВР — Гостивар на име Фаик Муста-
фа Шабани, с. Д. Бањица — Гостивар. (174) 

Лична карта рег. бр. 15218, серија бр. 0196345 
издадена од ОВР — Битола на име Џелил Муса 
Џафероски, с. Канатларци — Битолско^ (175) 

Лична карта рег. бр. 5101, серија бр. 0098704 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Стојан-
че Никола Петровски, с. Трново — Кр. Паланка. 

(176) 
Лична карта рег. бр. 2027, серија бр. 0094737 

издадена од СВР — Кр. Паланка на име Севда 
Станко (Петкова) Давитковска, с. Градец — Крива 
Паланка. (177) 

Лична карта рег. бр. 6565, серија бр. 0099225 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Тодос 
Постоло Митровски, с. Дурачка Река — Крива Па-
ланка. (178) 

Лична карта рег. бр. 2883, серија бр. 0635393 
издадена од СВ Р — Крива Паланка на име ѓорѓи 
Геров Бојковски, с. Радибуш — Кр. Паланка. (179) 

Лична карта рег. бр. 5546, серија бр. 0546206 
издадена од СВР — Куманово на име Ванко Ми-
лошев Златановски, с. Јачинце — Кумановско. (180) 

Лична карта рег. бр. 236, серија бр. 0020936, из-
дадена од СВР — Охрид на име Петре М. Клише-
ски, с. Пештани — Охридско. (181) 

Лична карта рег. бр. 4786, серија бр. 0494833 
издадена од СВР — Кавадарци на име Стојна К. 
(Ласкова) Лалкова, Кавадарци. (182) 

Лична карта рег. бр. 40734, серија бр. 0695977 
издадена од СВР — Тетово на име Милан Петров 
Трифуновски, с. Теарце — Тетовско. (183) 

Лична карта рег. бр. 6765, серија бр. 0666212 
издадена од СВР — Тетово на име Гафур Даутов 
Фетиши, с. Доброште — Тетовско. (184) 

Лична карта рег. бр. 32/55, серија бр. 07730 
издадена од ОВР — Босанска Круна на име Ра-
мадан Ракип Мазламовиќ, с. Г. Речица — Тетовско. 

(186) 

Лична карта рег. бр. 29/57, серија бр. 1355539 
издадена од ОВР — Босанска Крупа на име Емино 
Ибраим Харбаш, с. Г. Речица — Тетовско. (186) 

Лична карта рег. бр. 8602, серија бр. 0790991 
издадена од СВР — Тетово на име Шабан Зулбеар 
Шаини, ул. „Бр. Миладинови" бр. 27 - Тетово. (187) 

Лична карта рег. бр. 36326, серија бр. 0692388 
издадена од СВР — Тетово на име Мурвет Шабан 
Максути, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 17 — Тетово. 

(188) 
Лична карта рег. бр. 11140, серија бр. 670562 

издадена од СВР — Тетово на име Ашим Меџит 
Алиу, с. Порој — Тетово. (189) 

Лична карта рег. бр. 3836, серија бр. 0785160 
издадена од СВР — Тетово на име Симо Глигоров 
Спасовски, ул. „Призренска" бр. 15 — Тетово. (190) 

Лична карта рег. бр. 3531, серија бр. 0663948 
издадена од СВР — Тетово на име Зулфи Зулбер 
Вејсели, с. Долно Палчиште — Тетовско. (191) 

Лична карта рег. бр. 25216, серија бр. 0691280 
издадена од СВР — Тетово на име Мемет Алит 
Азизи, с. Долно Палчиште — Тетовско. (192) 

Лична карта рег. бр. 27975, серија бр. 0685925 
издадена од СВР — Тетово на име Бајрам Рама-
дан Саити, с. Церово — Тетовско. (193) 

Лична карта рег. бр. 8233, серија бр. 0040944 
издадена од СВР — Струга на име Загорка Мате-
ва Прлеска, с. Вишни — Струга. (194) 

Лична карта рег. бр. 17166, издадена од ОВР — 
Струга на име Јмит Имами, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 3 - Струга. (195) 

Лична карта рег. бр. 13153, серија бр. 0533817 
издадена од СВР — Куманово на име Киро Анге-
лов Стаменковски, с. Бајловце — Кумановско. (196) 

Лична карта рег. бри 369, серија бр. 0206679 
издадена од СВР — Куманово на име Јордан Јо-
ванов Петковски, с. Бељаковце — Кумановско. (197) 

Лична карта рег. бр. 18622, серија бр. 0651236 
издадена од СВР — Куманово на име Цветко Сла-
вев Милановски, с. Бељаковце — Кумановско. (198) 

Лична карта рег. бр. 14, серија бр. 0572524 на 
име Борис Миранов Јосифовски, с. Ранковци — 
Крива Паланка. (199) 

Лична карта рег. бр. 20487, серија бр. 0734822 
издадена од СВР — Кичево на име Мазлам Дали-
пи, с. Зајас — Кичево. (200) 

Лична карта рег. бр. 9610, серија бр. 0350120 
издадена од СВР — Титов Велес на име Стојан 
Левтеров Крстев, с. Градско — Титоввелешко. (201) 

Лична карта рег. бр. 10391, серија бр. 0075144 
на име Глигор ѓеорѓе Гогов, с. Николиќ: — Титов-
велешко. (202) 

Лична карта рег. бр. 16724, серија бр. 0677759 
издадена од СВР — Тетово на име Ариф Ракип 
Алији, с. Селце — Тетовско. (204) 

Лична карта рег. бр. 23893, серија бр. 0795338 
издадена од ОВР — Тетово на име Риза Шаќира 
Рамадани, с. Орашје — Тетовско. (205) 

Лична карта рег. бр. 1096, серија бр. 0640507 
издадена од СВР — Куманово на име Сабедин Зим 
бера Рустеми, с. Гошинце — Кумановско. (231) 

Лична карта рег. бр. 11454, серија бр. 0083180 
издадена од СВР — Битола на име Богоја Ристе 
Котевски, ул. „Братиндол" бр. 41 — Битола. (232) 

Лична карта рег. бр. 17121, серија бр. 0132821 
издадена од СВ Р — Дебар на име Меџит Џетан 
Мирзо, Дебар. (233) 

Лична карта рег. бр. 632, серија бр. 0127141 
издадена од СВР — Битола на име Назми Емин 
Хајредин, ул. „Козјак" бр. 90 — Битола. (234) 
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Лична карта рег. бр. 11404, серија бр. 0707914 
издадена од СВР — Гостивар на име Ана Милутин 
(Максимоска) Ефтоска, с. Врапчиште — Гостивар. 

(235) 
Лична карта рег. бр. 6591, серија бр. 0703101 

издадена од СВР — Гостивар на име Фаик Азиз 
Мемети, с. Дебреше — Гостивар. (236) 

Лична карта рег. бр. 35318, серија бр. 0691382 
издадена од СВР — Гостивар на име Анте Трајче 
Зафировски, с. Горно Јеловци — Гостивар. (237) 

Лична карта рег. бр. 4688, серија бр. 0135843 
издадена од СВР — Гевгелија на име Ахмед (Аб-
дулов) Тахиров, с. Дедели — Гевгелија. (238) 

Лична карта рег. бр. 3375, серија бр. 0491729 
издадена од СВР — Кавадарци на име Димитар 
Илија Хаџи Арсов, Кавадарци. (238) 

Лична карта рег. бр. 10989, серија бр. 0115693 
издадена од СВР — Дебар на име Донка Лосева 
Дуровска, с. Битуше — Тетовско. (240) 

Лична карта рег. бр. 12672, серија бр. 0709182 
издадена од СВР — Гостивар на име Крсте Анѓеле 
Крстески, с. Стенче — Тетовско. (241) 

Лична карта рег. бр, 955, серија бр. 0697485, из-
дадена од СВР — Гостивар на име Нуредин Неби' 
Садики, с. Неготино — Тетовско. (242) 

Лична карта рег. бр. 36892, серија бр. 0763957 
издадена од СВР — Тетово на име Абдула Бајрам 
Алими, с. Теново — Тетовско. (243) 

Ллчна карта рег. бр. 15721, серија бр. 0674933 
издадена од СВР — Тетово на име Рефик Беќир 
Насуфи, с. Милетино — Тетовско. (244) 

Лична карта рег. бр, 452, серија бр. 0412462, из-
дадена од СВР — Радовиш на име Демирали Аса-
нов Усниов, с. Тополница — Радовиш. (245) 

Лична карта рег. бр. 4666, серија бр. 0152238 
издадена од СВР — Прилеп на име Михајло Трај-
ков Волчески, ул. „Ристе Ристески" бр. 1 — При-
леп. (246) 

Лична карта рег. бр. 7683, серија бр. 0704193 
издадена од СВР — Гостивар на име Сабит Ќерим 
Ибрахими, с., Здуње — Гостивар. (247) 

Лична карта рег. бр. 2134, серија бр. 0399144 
издадена од СВР — Св. Николе на име Лазо Ан-
тонов Атанасов, ул. „Лазар Колишевски" бр. 92 — 
Свети Николе. (248) 

Лична карта рег. бр. 9397, серија бр. 0569853 
издадена од СВР — Куманово' на име Евица Наска 
(Спасиќ) Митровиќ, с. Четирце — Кумановско. (249) 

Лична карта рег. бр. 123, серија бр. 0572433 
издадена од СВР — Кратово на име Станко Дими-
тров Бошков, с. Железница — Кумановско. - (250) 

Лична карта рег. бр. 136, серија бр. 0239546 на 
име Крстан Сандрев Трајковски, с. Белчиште -
Охридско. (251) 

Лична карта рег. бр. 18903, серија бр. 0507769 
издадена од СВР — Кавадарци на име Тодор Јаков 
Јошев, с. Ваташа — Кавадарци. (252) 

Лична карта рег. бр. 4890, серија бр. 0381500 
издадена од СВР — Кочани; на име Вангелија 
Илиев ѓорѓиев, с. Истибани — Кочани. (253) 

Лична карта рег. бр. 813/ш, серија бр. 0422910 
издадена од СВР — Штип на име Димитри Трајчев 
Стојанов, с. Жиганци — Кочани. (254) 

Лична карта рег. бр. 2763, серија бр." 0455273 
издадена од СВР —, Струмица на име Ташко Мито 
(Новакова) Маркова, ул. „5 ноември" бр. 40 — Стру-
мица. (255) 

Лична карта рег. бр. 25246, серија бр. 0683649 
издадена од СВР — Тетово на име Абдула Иса 
Абдули, с. Џепиште — Тетовско. (256) 

Лична карта рег. бр. 21446, серија бр. 0133474 
издадена од СВ Р — Охрид на име Амидан Максут 
Кадриовски, с. М. Папраник — Дебар. (257) 

Лична карта рег. бр. 140, серија бр. 0139850 
издадена од СВР — Дебар на име Абаз Саид Аба-
зоски, Дебар. (258) 

Лична карта рег. бр. 20907, серија бр. 0537227 
издадена од СВР — Куманово на име Ајдин Аит 
Таировски, ул. „,Средорек" бр. 64 — Куманово. (259) 

Лична карта рег. бр. 5436, серија бр. 0666375 
издадена од СВР — Тетово на име Адем Авзиов 
Исеини, с. Орашје — Тетовско. (260) 

Лична карта рег. бр. 1526, серија бр. 3505625 
издадена од СВР — Пријепоље на име Алија Еми-
нов Халиловиќ;, Прилеп. (261) 

Лична карта рег. бр. 8254/ш, серија бр. 0297727 
издадена од СВР — Штип на име Борис Стојанов 
Арсов, с. Калиманци — Кочани. (262) 

Лична карта рег. бр. 1126, серија бр. 0781137 
издадена од СВР — Тетово на име Борис Милан 
Иљовски, ул. „Гоце Делчев" бр. 140 — Тетово. (263) 

Лична карта рег. бр. 352, серија бр. 0277450 
издадена од СВР — Ресен на име Борис Јонче Ка-
ралиески, ул. „Булевар 1 мај" бр. 24 — Битола. 

(264) 
Лична карта рег. бр. 11033, серија бр. 0479794 

издадена од СВР — Струмица на име Васа Јанчо 
(Чирова Чонева), с. Костурно — Струмица. (265) 

Лична карта рег. бр. 12177, серија бр. 0500457 
издадена од СВР — Кавадарци на име Владо Ри-
стов Трајковски, с. Оревец — Прилеп. (266) 

Лична карта рег. бр. 52661, серија бр. 442683 
издадена од СВР — Сарајево на име Воја Трајко 
Димковски, ул. „Никола Карев" бр. 29 — Кума-
ново. (267) 

Лична карта рег. бр. 24139, серија бр. 0720949 
издадена од СВР — Гостивар на име Гарип Милаим 
Мустафи, с. Балиндол — Гостивар. (268) 

Лична карта рег. бр. 1560, серија бр. 022762 
издадена од СВР — Штип на име ѓорѓи Методиев 
Ташов, свињогојство — Штип. (269) 

Лична карта рег. бр. 15776, серија бр. 1071501 
издадена од ОВР — Панчево на име ѓорѓе Колев 
Лазовски, ул. „Ордан Џинот" бр. 63 — Т. Велес. (270) 

Лична карта рег. бр. 2527, серија бр. 0199637 
издадена од СВР — Прилеп на име Драган Ѓорев 
Цакоски, ул. ,ДС. Јосифовски" бр. 70 — Прилеп. 

(271) 
Лична карта рег. бр. 33379, серија бр. 0689431 

издадена од СВР — Тетово на име Ибраим Сина-
динов Зеќири, с. Шемшово — Тетовско. (272) 

Лична карта рег. бр. 9860, серија бр. 0215064 
издадена од ОВР — Охрид на име Илија Наум 
Ристески, ул. „М. Нестороски" бр. 112 — Охрид. 

(273) 
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Лична карта рег. бр. 41514, серија бр. 0658955 
издадена од СВР — Скопје на име Јорданка Васил 
(Тодорова) Андреевска, ул. „Орде Џинот" бр. 63 — 
Титов Велес. (274) 

Лична карта рег. бр. 546, серија бр. 0073022, из-
дадена од СВР — Битола на име Јанко ѓорѓи Ба-
с р и ј а , ул. „Стив Наумов" бр. 9 — Битола. (275̂  

Лична карта рег. бр. 3233, серија бр. 0264000 на 
име Јован Најдо Стојановски, с. Брезово — Битол-
ско. (276) 

Лична карта рег. бр. 8524, серија бр. 0668662 
издадена од СВР — Тетово на име Ќерим Иљази 
Лимани, с. Пршовце — Тетовско. (277; 

Лична карта рег. бр. 19078, серија бр. 0091920 
издадена од СВР — Битола на име Кенан Реизи 
Рушидовски, ул. „Димитрије Туцовиќ" бр. 85 — Би-
тола. (278) 

Лична карта рег. бр. 19149, серија бр. 0024682 
издадена од СВР — Охрид на име Милка Наум 
Колеска Стојаноска, с. Вишни — Струга. (279) 

Лична карта рег. бр. 28716, серија бр. 0094636 
издадена од СВР — Битола на име Митре Ристов 
Кукуловски, с. Цапари — Битолско. (280) 

Лична карта рег. бр. 404, серија бр. 0273214, из-
дадена од СВР —, Тетово на име Несибе Мисим 
(Шерифи) Исмаили, с. Гајре — Тетовско. (281) 

Лична карта рег. бр. 9362, серија бр. 0753883 
издадена од СВР — Кичево на име Питомир С. 
Миновски, с. Добреноец — Кичево. (282) 

Лична карта рег. бр. 1196, серија бр. 0022076 
издадена од СВР — Охрид на име Петре Никола 
Стојаноски, с. Конско — Охридско. (283) 

Лична карта рег. бр. 14778, серија бр. 0503442 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Ѓорѓи 
Ѓорчевски, ул. „Ф. Кулаков" бр. 35 — Неготино. 

(284) 
Лична карта рег. бр. 21765, серија бр. 0133794 

издадена од СВР — Охрид на име Рефик Зенула 
Шабани, с. Поум — Струга. (285) 

Лична карта рег. бр. 10421, серија бр. 0570878 
издадена од СВР — Куманово на име Ратко Дим-
чев Поповски, ул. „Живко Чоло" бр. 24 — Кума-
ново. (286) 

Лична карта рег. бр. 16837, серија бр. 0130537 
издадена од СВР — Дебар на име Сами, Мемет 
Кадри, с. Праленик — Дебар. (287) 

Лична карта рег. бр. 10361, серија бр. 0754886 
издадена од СВР — Кичево на име Сефер Медов 
Абдиоски, с. Зајас — Кичево. (288) 

Лична карта рег. бр. 4629, серија - бр. 0665175 
издадена од СВР — Тетово на име Сали Јаја ,Ос-
мани, с. Џепчиште — Тетовско. (289) 

Лична карта рег. бр. 261, серија бр. 0147042 
издадена од СВР — Делчево на име Славољуб Ва-
сил Стоименовски, с. Каменица — Делчево. (290) 

Лична карта рег. бр. 2167, серија бр. 028989 
издадена од СВР — Битола на име Сандра (Нико-
лова) Асенчарова, ул. „Св. Наум" бр. 1/7 — Битола 

(291) 
Лична карта рег. бр. 6462, серија бр. 0383072 

издадена од СВР — Кочани на име Софи јан Лаза-
ров Филипов, с. Соколарци — Кочани. (292) 

Лична карта рег. бр. 7714, серија бр. 0752235 
издадена од СВР — Кичево на име Салија Ибра-
имоски, с. Горани — Кичево. (293) 

Лична карта рег. бр. 1086, серија бр. 0323082 
издадена од ОВР — Струмица на име Тимо Коста 
Бучков, ул. „8 март" бр. 31 — Струмица. (294) 

Лична карта рег. бр. 23486, серија бр. 034038 
издадена од СВР — Титов Велес на име Тоде ѓор-
ѓиев Костов, с. Камен Дол — Титов Велес. (295) 

Лична карта рег. бр. 567, серија бр. 0272077 
издадена од СВР — Гостивар на име Фуат Браим 
Браими, с. Равен — Гостивар. (296) 

Лична карта рег. бр. 14303, серија бр. 0194806 
издадена од СВР — Прилеп на име Анѓа Тодор 
(Ендоска) Велеска, ул. „Борка Талески" бр. 10 - -
Прилеп. (297) 

Лична карта рег. бр. 8090, серија бр. 0040801 
издадена од СВР — Охрид, на име Лефторија По-
повски, Павиљон ХП, влез I, стан 23 — Нови Бел-
град. (364) 

Лична карта рег. бр. 18939, серија бр. 0558755 
издадена, од СВР — Куманово на име Душан Стев-
ко Киприј анов ски, Куманово. (298) 

Лична карта рег. бр. 24875, серија бр. 0123208 
издадена од СВР — Битола на име Душанка Крсте 
Кадинска, ул. „Дим. Влахов"/бр. 56а — Битола. (299) 

Лична карта рег. бр. 1313, серија бр. 0145893 
издадена од СВР — Прилеп на име Мара Ристеска, 
ул. „Моша Пијаде" бр. 49 — Прилеп. (300) 

Лична карта рег. бр. 18664, серија бр. 0159569 
издадена од СВР — Прилеп на име Драга Ацеска, 
ул. „Ц. Илиоски" бр. 18 - Прилеп. (301) 

Лична карта рег. бр. 1798, серија бр. 028619 
издадена од СВР — Прилеп на име Арсо Трајков 
Ноевски, ул. ,,Орде Чопела" бр. 50 — Варош — 
Прилеп. (302) 

Лична карта рег. бр. 13260, серија бр. 0086933 
издадена од ОВР' — Битола на име Миливој Томев 
Левоски, с. Белчишта — Охридско. (303) 

Лична карта рег. бр. 30488, серија бр. 023668(8 
издадена од СВР — Охрид на име Стојан Настев 
Мојсоски, с. Арбиново — Охридско. (304) 

Ллчна карта рег. бр. 483, серија бр. 0324993 
издадена од СВР — Титов Велес на име Васил Ан-
дреа Најдов, ул. „Јаворска" бр. 6 — Т. Велес. (305) 

Лична карта рег. бр. 3219, серија бр. 0699829 
издадена од СВР — Гостивар на име Слободанка 
ѓорѓија Манасиевска, с. Демир Капија — Кава-
дарци. (306) 

Лична карта рег. бр. 46942, серија бр. 0270175 
издадена од СВР — Тетово на име Раиф Ашими 
Асани, с. Г. Палчиште — Тетовско. (307) 

Лична карта рег. бр. 1438/56, серија бр. 3440141 
издадена од СВР — Стара Пазова, с. Балиндол — 
Гостивар. (308) 

Лична карта рег. бр. 9201, серија бр. 0189711-51 
издадена од СВР - Прилеп на име Петре А. Стан-
коски, с. Алинци — Прилеп. (309) 

Лична карта рег. бр. 3152, серија бр. 0727589 
издадена од СВР — Македонски' Брод на име Ми-
лутин Блажев Дамчевски, с. Локвица — Кичево. 

(310) 
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Лична карта рег. бр. 9319, серија бр. 0117860 
издадена од СВР — Битола на име ѓорѓија Грозда-
нов Муртановски, с. Ношпал — Битолско. (311) 

Лична карта рег. бр. 228, серија бр. 0126141, из-
дадена од СВР — Крушево на име Ставре Иван 
Димитровски, ул. „Н. Доаѓа" бр. 16 — Крушево. (312) 

Лична карта рег. бр. 2590, серија бр. 0544317 
издадена од СВР — Куманово на име Душан Ве-
личков Новачки, с. Скачковци — Куманово. (313) 

Лична карта рег. бр. 7449, серија бр. 0548469 
издадена од СВР — Куманово на име Стојан Куз-
мана Атанасовиќ, с. Челопек — Кумановско. (314) 

Лична карта рег. бр. 4321, серија бр. 0636831 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Стои-
ман Кирев Ристовски, с Отошница — Крива Па-
ланка. (315) 

Лична карта рег. бр. 93, серија бр. 0142803 
издадена од СВР — Струга на име Борис Ристов 
Малевски, ул. „15 корпус" бр. 10 — Струга. (316) 

Лична "карта рег. бр. 10815, серија бр. 0043526 
издадена од СВР — Струга на име Хасан Кадриов 
Даути, с. Радолиште — Струга. (317) 

Лична карта рег. бр. 261, серија бр. 0724759 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ми-
лосав Настов Настоски, с. Д. Манастирец — Ки-
чево. (318) 

Лична карта рег. бр. 17893, серија бр. 0734325 
издадена од СВР — Кичево на име Ацко ;Илиов 
Ѓурчевски, с. Требина ѕ— Кичево. (319) 

Лична карта рег. бр. 1329, серија бр. 0286839 
издадена од СВР — Кичево на име Реџеп 3. Му-
стафоскк', ул. „Маршал Тито" бр. 73 — Кичево. (320) 

Лична карта рег. бр. 561, серија бр. 0065271 
издадена од СВР — Гевгелија на име Тодор Ристов 
Џишев, ул. „Т. Бикова" бр. 11 — Гевгелија. (321) 

Лична карта рег. бр. 41381, серија бр. 0796625 
издадена од ОВР — Тетово на име Берзат Хавзи 
Мешети, с. Бродец — Тетовско. (322) 

Лична карта рег. бр. 22385, серија бр. 0793083 
издадена од СВР — Тетово на име Саќип Саит 
Саити, с. Доброште — Тетовско. (323) 

Лична карта рег. бр. 3775, серија бр. 0455683 
издадена од СВ Р — Струмица на име Кочо Мануш 
Поп Чотров, ул. „Тодор Чучков, бр. 16 — Стру-
мица. (324) 

Лична карта рег. бр. 3484, серија бр. 0456394 
издадена од СВР — Струмица на име Коста Хри-
стов Манасиев, ул. „В. Главинов" бр. 10 — Стру-
мица. (325) 

Лична карта рег. бр. 4683, серија бр. 0701193 
издадена од ОВР — Гостивар на име Боге Зосев 
Филипоски', с. Пожаране — Гостивар. (326) 

Лична карта рег. бр. 18606, серија бр. 0024139 
издадена од СВР — Охрид на име Спасе Ангелев 
Трајковски, с. Трпејца — Охридско. (328) 

Лична карта рег. бр. 9424, серија бр. 0214038 
издадена од СВР — Охрид на име Славка Ива-
нова Јовановска, с. Расино — Охридско. (329) 

' Лична карта рег. бр. 2979, серија бр. 0226589 
издадена од СВР — Охрид на име Ангеле Јанчев 
Блажески, с. Белчишта — Охридско. (330) 

Лична карта рег. бр. 7299, серија бр. 0232303 
издадена од СВР — Охрид на име Петре Тане Та-
нески, с. Белчишта — Охридско. - (331) 

Лична карта рег. бр. 24318, серија бр. 0178346 
издадена од СВР - Охрид на име Нада Климе 
Џајкоска, с. Велестово - Охридско. (332) 

Лична карта рег. бр. 7163, серија бр. 0479724 
издадена од СВР — Струмица на име Петрана 
Атанас Иванова, ул. „Егејски стан" бр. 8) — Стру-
мица. (333) 

Лична карта рег. бр. 16991, серија бр. 0086831 
издадена од СВР — Битола на име Сафије Алија 
Јусуфова, ул. „Лазо Трпчевски" бр. 4 — Битола. 335-

Лична карта рег. бр. 3727, серија бр. 0264078 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Блаже 
Ангелов Пејковски, с. Ракитница — Битолско. (336) 

Лична карта рег. бр. 1719, серија бр. 0127829 
издадена од СВР — Прилеп на име Милан А. Пур-
чески, ул. „В. Корчагин" бр. 50 - ,Прилеп . (337) 

Лична карта рег. бр. 413, серија бр. 0574924 на 
име Павле Т. Денковски, с. Кутлибек — Кума-
новско. (338) 

Лична карта рег. бр. 16282, серија бр. 0557190 
издадена од СВР — Куманово на име Насе Спасев 
Петковски, с. Сушево — Кумановско. (339) 

Лична карта рег. бр. 3263, серија бр. 0727782 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ми-
ливој Лазев Наумовски, с. Томино Село, Кичево. (340) 

Лична карта рег. бр. 4266, серија бр. 0344776 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јован 
Павлов Петровски, с. Папрадиште — Титоввелешко 

(341) 
Лична карта рег. бр. 593, серија бр. 0364602 

издадена од СВР — с. Чашка на име Аки Јајов 
Зејнелов, с. Г. Јаболчиште — Титоввелешко. (342) 

Лична карта рег. бр. 5014, серија бр. 0494199 
издадена од СВР' — Кавадарци на име Сајма Али 
Демирова Омерова, Кавадарци. (343) 

Лична карта рег. бр. 5143, серија бр. 0329653 
издадена од СВР — Титов Велес на име Стоилко 
Панов Димитровски, ул. „Коле Дрнков" бр. 21 — 
Титов Велес. (344) 

Лична карта рег. бр. 16927, серија бр. 0677993 
издадена од СВР — Тетово на име Билбил Петруш 
Костовски, с. Блаце — Тетовско. (345) 

Лична карта рег. бр. 416, серија бр. 0319828 
издадена од СВР — Радовиш на име Стојан Коцев 
Здравев, ул. „Плачковица" бр. 4 — Радовиш. (346) 

Лична карта рег. бр. 207, серија бр. 0153496 на 
име Петко Ристев Палензовски, с. Палчиште — 
Прилеп. (347; 

Лична карта рег. бр. 8180, серија бр. 0233187 
издадена од СВР — Охрид на име Нове Крстев 
Богојоски, с. Куратица — Охридско. (348; 

Лична карта рег. бр. 1828, серија бр. 0698338 
издадена од СВР — Гостивар на име Јонус Гафур 
Шерифи, с. Врапчиште — Гостивар. (349) 

Лична карта рег. бр. 21254, серија бр. 0118544 
издадена од СВР — Битола на име ѓорѓи Андон 
Василевски, ул. „Мукос"'бр. 7 — Битола. (350) 

Лична карта рег. бр. 7725, серија бр. 0152845 
издадена од СВР — Прилеп на име ѓорѓија Анге-
лоски, ул. „Белградска" бр. 6 — Прилеп. (351) 
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КОНКУРСИ 
КЛИНИКАТА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ НА МЕДИ-

ЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетите работни 

места: 
1. Еден лекар со положен стручен испит 
2. Еден лекар специјалист по педијатрија 
Услови: 
под 1 — завршен медицински факултет и по-

ложен стручен испит; 
под 2 — завршен медицински факултет и по-

ложен специјалистички испит за звање лекар спе-
цијалист по педијатрија. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положајна и одделен додаток по Правил-
никот за платите на персоналот на клиниката. 

Срок за пријавување на кандидатите е 15 дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ", а во случај на ^пополнување на истите 
конкурсот останува отворен до пополнувањето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Секретаријатот на клиниката. (477) 

Управниот одбор на Комуналната установа 
„Услуга" — Берово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место 

РАКОВОДИТЕЛ на Разгласна станица 
Услови: Просветен работник со учителска прак 

са од 1 година. 
Плата по Законот за јавните службеници. 
Молбите се доставуваат до Комуналната уста-

нова „Услуга" — Берово во рок од 15 дена по обја-
вувањето на конкурсот. - (476) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТИНСКИОТ 
ДОМ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ - ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Еден лекар — фтизиолог за шеф на Анти-

туберкулозниот динспанзер во Ѓорче Петров. 
2. Еден фармацеут за шеф на Дијагностика -

биохемиска лабораторија во Ѓорче Петров. 
Основна плата по Законот за јавните служ-

беници, положај на и посебни додатоци по Правил-
никот на ДНЗ — Ѓорче Петров. 

Настап на работа под точка 1 од 1 мај 1961 
година, под точка 2 од 15 април 1961 година. 

Молбите со сите документи' согласно чл. 31 од 
Законот за јавните службеници се доставуваат во 
Општинскиот дом за народно здравје — Ѓорче Пе-
тров, најкасно 5 дена пред истекот на конкурсот. 

Конкурсот има важност се до пополнувањето 
на работните места. (478) 

КЛИНИКАТА ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ НА 
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за: 

1. Два лекара со завршен лекарски стаж и 
2. Две медицински сестри со завршено средно 

медицинско училиште. Предност имаат сестри спе-
цијализирани како инструментарки и анестети-
чарки. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (490) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО -

ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за наставници и асистенти за следните предмети: 
За двата оддела еден наставник (редовен про-

фесор, вонреден професор, виши предавач, доцент 
или предавач) за предметот Основи на науката за 
општеството. ' 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ОДДЕЛ 

За по еден наставник (редовен професор, вон-
реден професор, виши предавач, доцент или пре-
давач) за следните предмети: 

— Млекарство 
— Винарство. 
За еден хонорарен наставник (редовен профе-

сор, вонреден професор, виши предавач, доцент или 
предавач за предметот Пчеларство. 

За по еден асистент за следните предмети: 
— Општо сточарство 
— Општо поледелство со Агроекологија 
— Исхрана на домашните животни 
— Лозарство 
— Овоштарство 
— Индустриски култури 
— Живинарство 
— Свињарство 
— Зоохигиена со ветерина 
— Говедарство 
— Исхрана на растенијата ,и 
— Генетика 

ЗА ШУМАРСКИ ОДДЕЛ 

За еден наставник (редовен професор, вонре-
ден професор, виши предавач, доцент или преда-
вач) за предметот Одгледување на шумите. 

За по еден асистент за следните предмети: 
— Метеорологија со климактологија 
— Шумска фитопатологија 
— Шумски транспорт 
— Заштита на шумите 
— Организација на трудот, управата, и рабо-

тењето во шумско-стопанските организацио-
ни единици. 

— Економика на шумското стопанство 
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— Економика на шумско стопанските органи-
зациони единици 

— Виша математика со бкометрика 
— Фитоценологија и ( 
— За два асистента за предмет Геодезија. 
За преизбор на еден асистент по предметот Ме-

ханизација во земјоделството. 
Рок за пријавување 15 дена по објавувањето 

на конкурсот, а во колку местата не се пополнат 
во тој рок конкурсот се продолжува до нивното 
пополнување со тоа што крајниот рок на конкурсот1 

е 31 декември 1961 година. 
Кандидатите кои се пријавуваат за наставници 

треба да ги исполнуваат условијата од член 33 од 
Општиот закон за факултетите и универзитетите. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Покрај пријавата кандидатот треба да прило-
жи диплома за завршен факултет и документи по 
член 31 од Законот за јавните службеници. Кан-
дидатите државни службеници поднесуваат извод 
од службеничкиот лист. Покрај пријавата треба да 
се достави и кратка биографија со податоци за до-
сегашната работа и службовање на кандидатот пот-
врда од установата каде што е на служба дека 
нема материјални обврски спрема истата, список на 
научните и стручни трудови (доколку кандидатот 
ги има) к по еден примерок од самите трудови;. (479) 

СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА 
БАНКАРСКО - ФИНАНСИСКА 

ШКОЛА - ТЕТОВО 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
За избор на наставници во Вишата економски 

банкарско-финансиска школа во Тетово. 
I 

За избор на стални наставници по предметите 
од I година: 

1. Основи на економска политика на ФНРЈ, 
2. Стопанска со финансиска математика, 
3. Основи на книговодството и специјализира-

ни книговодства, 
4. Основи на правото и Стопанско со граѓанско 

право, 
5. Статистика, 
6. Основи на политичка економија. 

II 
За избор на стални или хонорарни наставници 

(професор или предавач на виша школа) во Ви-
шата економска банкарско"финансиска школа во 
Тетово за следните предмети од II година: 

1. Систем на општествени приходи на ФНРЈ со 
техника, 

2. Буџетски систем на ФНРЈ со техника на 
работењето по буџетот и фондовите, 

3. Финансирање на инвестициите, 
4. Организација и' работење на кредитните 

претпријатија, 
5. Анализа на работењето на стопанските прет-

пријатија, 

6. Контрола и ревизија на претпријатијата, 
7. Даночно книговодство со катастар, 
8. Банкарско книговодство со платен промет. 

Ш 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

по чл. 29 од Законот за основање на виши стручни 
школи („Службен весник на НРМ" бр. 32/60 год.) 

IV 
Пријавите со документите пропишани со чл. 31 

од Законот за јавните службеници, биографија и 
извод од слз'жбеничкиот лист, како и список на 
научни и стручни трудови и примерок од трудо-
вите, до колку ги има, се доставуваат до Секрета-
ријатот на Школата. 

V 
Рок за поднесување на пријавите е 30 дена од 

објавувањето на конкурсот. (504) 

СОДРЖИНА 
57. Указ за прогласување на Законот за спе-

цијалните училишта — — — — — — 153 
Закон за специјалните училишта — — 153 

58. Одлука за овластување на Секретарија-
тот за, сообраќај на ИС да именува избор-
на комисија за првите избори на Управ-
ниот одбор на Заедницата на ПТТ прет-
пријатија од страна на работниот колектив 155 

59. Одлука за овластување на Секретаријатот 
за сообраќај на ИС- да именува изборна 
комисија за првите избори на Управниот 
одбор на Заедницата на железничките 
претпријатија од страна на работниот ко-
лектив — — — — — — — — — 156 

60. Решение за основање Дирекција за из-
градба на мелиоративните системи во На-
родна Република Македонија — — — 157 

61. Решение за образување и именување чле-
нови на Комисијата за спроведување Ре-
золуцијата за образование на стручните 
кадри — — — — — — — — — 158 

62. Решение за разрешување и именување 
член на ,Советот за социјална политика и 
комунални прашања на НР Македонија — 153 

63. Решение за именување членови во Управ-
ниот одбор на Дирекцијата за изградба на 
мелиоративните системи во НР Македонија 158 

64. Решение за назначување директор на Уп-
равата за национални паркови и ловишта 
во Скопје — — — — — — — — 159 

65. Решение за назначување вршител на 
должноста директор на Управата на Шум-
скиот резерват „Јасен" — — — — — 159 

66. Решение за назначување директор на За-
едницата на железничките претпријатија 
во НРМ! - - - - - - - - - 159 

67. Решение за назначување директор на За-
едницата на ПТТ претпријатија во НР 
Македонија — — — — — — — — 159 

68. Правилник за начинот на вадење регистар 
за основањето и укинувањето театри и 
останати сценско-уметнички установи — 159 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско^ издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
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