
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 14 декември 1960 
С к о п ј е 

Број 40 Год. XVI 

Претплатата за 1960 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 64 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698* 

319. 
На основа член 75 став 3 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, 

Народното собрание на̂  Народна Република 
Македонија на Дваесеттата заедничка седница на 
Републичкиот собор и Соборот на производителите, 
одржана на 24 ноември 1960 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I Се потврдува Уредбата за изменување и до--
полнување цд Уредбата за организацијата и рабо-
тењето на Извршниот совет број 09-2361/1 од 29-Х-
1960 година. 

II Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ке се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 93 
24 ноември 1960 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Белишевски, е. р. 

320. 
На основа член 77 став 1, член 78 алинеја 1 и 2, 

и став 2, во врска со член 80, 49 став 2, и 3 и -член 
50 став 1 од Законот за судовите, односно член 30 
став 2 во врска со член 31 став 1 од Законот за сто-
панските судови, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Дваесеттата заедничка седница на Ре-
публичкиот собор и Соборот на производителите, 
одржана на 24 ноември 1960 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ 

I Се разрешуваат од должноста по нивна со-
гласност за избор во Други судови: 

1. Доганџиски Боро, досегашен претседател на 
Окружниот суд во Скопје; 

2. Гроздановски Наќе, досегашен претседател 
на Окружниот стопански суд во Штип; 

3. Јанев Спиро, досегашен судија на Окруж-
ниот суд во Скопје; 

4. Марковски Јован, досегашен судија на 
Окружниот стопански суд во Битола. 

И Се разрешува од должноста по негово ба-
рање Чавдар Киро, судија, на Окружниот суд во 
Скопје. 

III Се избираат: 
1. За судија на Врховниот суд на НР Маке-

донија — Доганџиски Боро, досегашен претседател 
на Окружниот суд во Скопје; 

2. За судија на Вишиот стопански суд на НР 
Македонија — Гроздановски Наќе, досегашен прет-
седател на Окружниот стопански суд во Штип; 

3. За судија на Вишиот стопански суд Јанез 
Спиро, досегашен судија на Окружниот суд во 
Скопје; 

4. За претседател на Окружниот суд во Скопје 
— Анастасов Тодор, досегашен судија на Окруж-
ниот суд во Скопје; 

5. За судија на Окружниот суд во Скопје — 
Чоневски Благоја, досегашен претседател на Око-
лискиот суд Скопје II — Скопје; 

6. За судија на Окружниот суд во Скопје — 
Пулејков Тома, досегашен претседател на Око-
лискиот суд во Скопје I — Скопје; 

7. За судија на Окружниот суд во Скопје — 
Андоновски Ристо, досегашен претседател на Око-
лискиот суд во Куманово; 

8. За судија на Окружниот суд во Скопје — 
Петковски Блаже, досегашен службеник на Народ-
ниот сЈдбор на Скопска околија; 

9. За судија на Окружниот суд во Куманово — 
Маиасиевски Ратко, досегашен судија на Око-
лискиот суд во Куманово; 

10. За судија на Окружниот стопански суд во 
Скопје — Николовски Љубомир, досегашен судија 
на Околискиот суд Скопје II — Скопје; 

11. За судија на Окружниот стопански суд во 
Битола — Ристевски Јорго, дипломиран правник 
од Битола; и 

12. За судија на Окружниот стопански суд во 
Штип — Марковски Јован, досегашен судија на 
Окружниот стопански суд во Битола. 

IV Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 94 
24 ноември 1960 година 

Скопје ' 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 
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На основа член 12 став 1 од Законот за служ-
бата за запослување на работниците („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 27/60), Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 

ЗАПОМНУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Се основа Републички завод за запослување на 

работниците (во понатамошниот текст: Завод) како 
самостојна установа со општествено самоуправу-
вање. 

Седиштето на Заводот е во Скопје. 

Член 2 
Заводот ги врши работите кои му се ставени 

во делокруг со Законот за службата за запослу-
вање на работниците и други прописи. 

Член 3 
Органи на Заводот се советот и директорот на 

Заводот. 
Советот на Заводот е составен од претседател и 

потребен број на членови. 

Член 4 
Заводот има правила за работа. 
Правилата ги потврдува Секретаријатот за 

труд на Извршниот совет. 
Член 5 

Заводот има својство на правдо ллце. 

Член 6 
Надзор на законитоста на работата на Заводот 

врши Секретаријатот за труд на Извршниот совет. 

Член 7 
Заводот ќе започне со работа на 1-ХП-1960 го-

дина, кога престанува со работа Републичкото биро 
за посредување на трудот, чии права и обврски ги 
презема Заводот. 

Службениците, работните простории, инвента-
рот и буџетските средства, за 1960 година на Репуб-
личкото биро за посредување на трудот ги презема 
Заводот. 

Член 8 > 
Оваа уредба влегува во сила со денот на до-

несувањето. 
Бр. 09-2258/1 

29 октомври 1960 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, / Претседател, 

Филип Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

322. 
На основа член 53 став 1 од Законот з^ држав-

ната управа, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ШЕФОТ НА РЕПУБЛИЧКО-

ТО БИРО ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТРУДОТ 

1. Се разрешува од должноста ш е ф на Репуб-
личкото биро за посредување на трудот Захарие 
Вулгаракис. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се применува од 1 ноември 1960 година. 

Бр. 09-2258/2 
29 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

323. 
На основа член 30 од Законот за службата за 

з а ж а л у в а њ е на работниците („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 27/60), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА З А Б -

ОЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

1. За директор на Републичкиот завод за зало-
ж у в а њ е на работниците се именува Ристо К а -
дифков. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се применува од 1 ноември 1960 година. 

Бр. 09-2258/3 
29 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, е р. 

324. 
На основа член 92 од Законот за гимназијата 

(„Службен весник на НРМ" бр. 35/59), Советот за 
просвета на Народна Република Македонија до-
несува 

П Р А В И Л Н И К -
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ОЦЕНУВАЊЕТО И НАПРЕДУВАЊЕТО НА 
УЧЕНИЦИТЕ ВО ГИМНАЗИЈАТА 

Член 1 
Во Правилникот за овенувањето и напредува-

њето на учениците во гимназијата („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 16/60) членот 35 се менува и гласи: 

Одредбите од член 9 став 1, член 10, 26 и 27 од 
овој правилник кои се однесуваат на описните 
оценки по наставните предмети што се оценуваат 
со описна и со бројна оценка ќе се применуваат 
од учебната година што ќе ја одреди дополни-
телно Советот за просвета на НР Македонија. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Вр. 01-3980/1 
21 октомври 1960 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Петар Здравевски, е. р. 
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325. 
На основа точка 6/1 од Одлуката за овласту-

вање Одборот за стопанство да донесува акти во 
работи од надлежност на Извршниот совет („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 21/60 год.), Одборот за сто-
панство на Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОДБОР ЗА ЗАЕМИ ПРИ 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 

ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ 

1. Во одборот за заеми при Југословенската' ин-
вестициона банка — Централа за НРМ се имену-
ваат и тоа: 

а) за претседател: 
Мориц Романо, член на Извршниот совет; 
б) за членови: 
— Диме Бојановски, сојузен народен пратеник; 
— Благој Симеонов, секретар на Секретарија-

тот за општи стопански работи на ИС; 
— Стојан Ќосев, секретар на Секретаријатот за 

сообраќај на ИС; 
— Џоџа Николовски, републички народен пра-

теник; 
— Аспарух Каневче, републички народен пра-

теник; 
— Генчо Чудуловски, претседател на Занает-

чиската комора на НРМ; 
— Горѓи Георгиевски, пом. секретар во Секре-

таријатот за индустрија на ИС; 
— Душан Шаровиќ, советник во Заводот за сто-

панско планирање на НРМ; 
— Нико Нича, директор на Електростопан-

ската заедница на НРМ; 
— Љупчо Коруновски, републичга! народен 

пратеник; 
— инж. Кочо Китановски, директор на прет-

пријатието „.Гранит" — Скопје; 
— Перо Менков, републички народен пратеник; 
— Велимир Гиновски, директор на текстилната 

ф-ка „Тодор Циповски — Мерџан" — Те-
тово. 

2. Член на Одборот е и главниот директор на 
Југословенската инвестициона банка — Централа 
за НРМ по својот положај. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 04-412/20 
18 ноември 1960 година 

Скопје 
9 Претседател 

на Одборот за стопанство, 
Благој Попов, е. р. 

ИСПРАВКА 

Во содржината на „Службен весник на НРМ" 
бр. 38/60 год. на страна 670, по регистарскиот број 
303 треба да се додаде: „304. Препорака за усмеру-
вање на економските училишта". 

Во содржината на „.Службен весник на НРМ" 
бр. 39/60 на стр. 686 насловот на решението под 
рег. бр. 309 треба да гласи: „Решение за именување 

членови на посебната Комисија за давање мнение 
по член 29, 31 став 1 точка 3, 38 став 4, 75 и 215 од 
Законот за пензиското осигурување." 

Од Редакцијата 

О м с г с е н дел 

КОНКУРСИ 
ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

— За двајца наставници (предавачи, доценти, 
виши предавачи, вонредни професори или редовни 
професори) за предметот Основи на општестве-
ните науки; 

— За еден наставник (во сите звања) за пред-
метот Општа педагогија; 

— За еден наставник (во сите звања) за пред-
метот Педагогија со основи на психологијата (за 
сите наставни групи); 

— За еден наставник (во сите звања) за Стара 
руска литература и народна поезија; 

— За еден наставник (во сите звања) за Нова 
руска литература; 

— За еден асистент по руски јазик; 
— За еден асистент по полски јазик; 
— За еден лектор по италијански јазик. 
Пријавите (со биографии, список на научни и 

стручни трудови, во колку има такви, со по еден 
примерок од истите и потребните такси, како и до-
кументите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во,Се-
кретаријатот на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е еден месец 
од денот на објавувањето, во весникот „Нова Ма-
кедонија", односно до пополнување на местото. 

(1659) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН, ПРИЛЕП 

распишува 

К О Н К У Р С 

за директор на Институтот за тутун — Прилеп 
УСЛОВИ: Да има завршено земјоделски фа-

култет и звање научен советник, виши научен со-
работник или научен соработник. 

Кон пријавата за конкурс, таксирана со 50 ди-
нари таксени марки, кандидатот треба да приложи 
биографија и документи по член 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Плата по посебниот правилник на Институтот. 
Фамилијарен стан обезбеден. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1658) 
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КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

ДЕЛЧЕВО 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Референт за просвета и култура во Отсекот 
за општа управа и општествени служби; 

2. Библиотекар во Градската библиотека „Свет-
лина" во Делчево. 

УСЛОВИ: За работното место под 1, завршена 
виша педагошка школа и 3 години управна пракса, 
а за работното место под 2, завршен соодветен фа-
култет. 

Конкурсот се заклучува триесет дена по обја-
вувањето. Кандидатите кон својата пријава да под-
несат своја биографија. (1657) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ПРИ 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

ПЕТРОВЕЦ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за упразиети службенички места и тоа: 

1. Референт за- селско стопанство I 
УСЛОВИ: Референт од 1-ва група, со завршен 

Земјоделски факултет, над три години служба и 
положен стручен испит. 

Молбите да се доставуваат до Комисијата за 
службенички работи при НОО — Петровец со сите 
документи од чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници. 

Конкурсот останува во сила до пополнување на 
работното место. (1655) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГИНЕКОЛОШ-
КО-АКУШЕРСКАТА КЛИНИКА ПРИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. 3 лекара за специјализација по гинекологија 
и акушерство. 

УСЛОВИ: 
1. Кандидатите да имаат завршено медицински 

факултет; 
2. Да имат завршен едногодишен лекарски 

стаж; 
3. Да имат положен државен-стручен испит; 
4. Да имат најмалку 2 години: лекарска служба 

од општа пракса; 
5. Да ги исполнуват условите согласно чл. 31 од 

Законот за јавните службеници. 
Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-

ните места. ! (1675) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЦЕНТРАЛ-
НИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА НАРОДНОТО 

ЗДРАВЈЕ — СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
лекар во Аналитичко-планско одделение на 

Заводот 
УСЛОВИ: завршен медицински факултет. 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положај на плата и посебен додаток по 
Правилникот на. Заводот. 

Молбите со нужните документи по чл. 31 од 
ЗЈС се поднесуваат во рок од 15 дена по објаву-
вањето на овој конкурс. (166Ј) 

Советот на Заводот за унапредување на сточар-
ството на НРМ — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за асистенти и тоа: 
1. Асистент по овчарство 1 
2. Асистент по свињарство 1 
3. Асистент по млекарство 1 
4. Асистент — хемичар 1 
Рок за пријавување е 15 дена по објавувањето 

на конкурсот, а во колку местата не се пополнат 
во тој рок конкурсот се продолжува до нивното 
пополнување. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Заводот за сточарство на НРМ — Скопје. 

Покрај пријавата кандидатот треба да прило-
жи диплома за завршен факултет и документи по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници. Канди-
датите државни службеници поднесуваат извод од 
службеничкиот лист. Покрај пријавата треба да се 
достави кратка биографија со податоци за досе-
гашната работа и. службовањето на кандидатот, 
потврда од установата каде што е на служба дека 
нема материјални обврски спрема истата, список на 
научните и стручните трудови (до колку кандида-
тот ги има) и по еден примерок од самите трудови. 

Кандидатите под точка 1, 2 и 3 треба да имаат 
завршен земјоделско-шумарски или ветеринарен 
факултет, а под точка 4 хемиска група на природо-
математичкиот факултет или технолошки фа-
култет. 

Платата според Законот за јавните службе-
ници, а положај на спрема одредбите за републич-
ките органи. (1660) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ДОМОТ ЗА ( 
НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ПРИЛЕП 

распишува 
К О Н К У Р С * 

за пополнување на следното работно место: 
1. Стоматолог — 1 
УСЛОВИ: Под точка 1 да има стоматолошки 

)акултет. 
Молбите се поднесуваат до Управата на Домот, 

о пополнување на работното место* (1690) 
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ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО -
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Директор на Заводот за економика и органи-

зација на Земјоделското производство на 
НРМ — Скопје; 

2. За еден доцент за предметот Специјално 
полед елство; 

3. За Преизбор на асистенти за следните пред-
мети: 
Исхрана на растенијата ' 
Ботаника 
Земјоделска ентомологија 
Млекарство 
Лозарство 
Специјално сточарство и 
Селекција со семенарство. 

УСЛОВИ: I 
За работното место под точка 1. редовен или 

вонреден професор, доцент, научен советник, виши 
научен сопаботник и научен соработник; 

За работното место под точка 2. кандидатите 
треба да ги исполнуваат условната по чл. 33 од 
Општиот закон за факултетите и универзитетите. 

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

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома за завршен факултет, биографија и доку-
менти по чл. 31 од Законот за јавните службеници. 
Кандидатите јавни службеници поднесуваат извод 
од службеничкчот лист, потврда од установата ка-
де што е на служба дека нема материјални обврски 
спрема истата, список на научните и стручните тру-
дови (доколку кандидатот ги има) и по еден при-
мерок од самите трудови. 

Рок за пријавување 15 дена од денот на обја-
вувањето. (16891. 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под^рег. бр. 222, страна 631 е запишана под фирма* 
Претпријатие за производство на градежни мате-
ријали и столарија »Давор" — Гостивар — Про-
давница во Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на производи што ги 
произведува претпријатието и тоа: градежна сто-
ларија и галантерија, бочви и каци, амбалажна! 
бочви, огревно дрво, техничко дрво, коли и градеж-
ни колички, држалки за секири, лопати и крам-
пови. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
производство на градежни материјали и столарија 
„Јавор" — Гостивар, а согласно со одобрението на 
НО на општината „Кале" — Скопје бр. 6954 од 27-
VI-1959 година. 

Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето 
Хаџиќ Мехмед, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 611/59. (1512) 

Бр. 40 — Стр. 691 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 150, страна 657 е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со мешани инду-
стриски, прехранбени, деликатесни и книжарски 
стоки на мало „Снабдител" — Горче Петров — Про-
давница во село Глумово, Скопско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на мешани 
стоки на мало. 

Продавницата е основана согласело со решението 
на Народниот одбор на општината Горче Петров 
бр. 04-2189/1 од 27-1У-1959 година. 

Раководител на продавницата е: Рамадан Ме-
мети. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 603/59. (1510) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 113, 
страна 561 е запишана под назив: Станбено-штед-
на задруга „Електродистрибуција", со седиште во 
Скопје. Предмет на работењето на задругата е: 

1. да приготвува програми за изградба на стан-
бени згради или станови на задругарите; 

/ 
2. да бара форма за поекономично изградување 

на станови и во склад со тоа да ја организира це-
локупната работа; 

3. да осигура потребни финансиски средства за 
работата на задругата; 

4. да организира набавување на материјали или 
ги обавува сите работи во врска со градбата. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината „Кале" — Скопје 
бр. 225 од 1-У1 1959 година. 
! Членови на управниот одбор на Станбено-штед-
ната задруга се: Стаматовиќ Игор, претседател, На-
невска Љубица, Славенски Петар, Трендафилов 
Атанас и Огњанов Драган. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Стамато-
виќ Игор, претседател на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 574/59. (1513) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе оо Јавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 269, страна 967 е запишан под фирма: 
Угостителски дуќан за промет со безалкохолни пи-
јалоци со паушална пресметка „Ловец", со седиште 
во е. Врапчиште, Тетовско. Предмет на работењето 
на дуќанот е: чајџилничка дејност У. промет со дру-
ги безалкохолни пијалоци. 

Дуќанот е основан со решението на Народниот 
одбор на општината Врапчиште бр. 01-4385/1 од 
14-ХИ-1959 година. 

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето Асани Абду-
раима Зулбеар, раководител. 
1 Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
/бр. 15/60. <19П> 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 182 на страна 481 е запишано следното: 
Ване Силев, продавач, досегашен потписник на 
Угостител ек пот дуќан „Балкан" —* Кавадарци, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За нов потписник на дуќанот е назначен Митко 
Ристов Трајчо, кенлер. Тој дуќанот ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со стариот потписник раководителот Апс 
Карал етров? сметано од 16-Х1-1959 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 898/59. (2045] 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 291, страна 849 е запишано следното': 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци бр. 04-11843 од 12-Х1-1959 год. 
фирмата на Дрвниот комбинат во изградба — Ка-
вадарци во иднина се менува и ќе гласи: Дрвета 
комбинат, Кавадарци. 

На досегашниот потписник Јованов Диме, кни-
говодител, му престанува правото за потпишување. 
За нови потписници на комбинатот се назначени 
следните лица: инж. Јордан Теофиловић технички 
директор, Фермишек Биљем, финансиски директен, 
и Темелкова Магда, шеф на сметководството. Тие 
комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето со ста-
рите потписници: инж. Димо Беќар, главен дирек-
тор, Петар Тодоровски, комерцијален директор, и 
Панче Грков, секретар, сметано од 13-Х1-1959 го-
дина. 

* Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 889/59. (2016) 

база на шеќер и какао, млечни и деликатеси* про-
изводи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 852/59. (2034) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 7 на 
страна 25 е запишано следното: досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Дешат", е. Жи-
ровница, Тетовскоу и тоа: Алит Кадри и Кадри 
Хоџа се разрешени од должност и им престанува 
правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Селмани Идриза Ирфан и Кадриу 
Мејдина Муамет. Тие задругата ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжушат во границите на овла-
стувањето со стариот потписник Амдија Абдулаи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 860/59. (2033) 

Окружниот стопански: суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 261 на страна 899 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Теарце бр. 03-8450/1 од 14-1Х-1959 година 
се менува фирмата на Трговскиот дуќан со паушал-
на пресметка — пиљарница „Јегуновце" и во ид-
нина ќе гласи: Трговски дуќан со паушална пре-
сметка „Слобода", во е. Јегуновце, околија Тетовска. 

Дејноста на дуќанот се менува и во иднина е: 
продажба на земјоделски производи, производи врз 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 90, 
страна 361 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Тетово бр. 
01-1897/1 сд З-УН-1959 год. кон Општиот задружен 
деловен сојуз — Гостивар се припојуваат самостој-
ните занаетчиски дуќани-касапници „Полог" и „Љу-

' ботен" од Гостивар, сметано, од 3-Х1-1959 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 887/59. (2041) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 77, 
страна 303 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 3043/1 од 12-У1-1959 год., дејноста на За-
дружниот деловен сојуз за ратарство и механиза-
ција „Агротехника" — Куманово се проширува во 
иднина и со: набавка на мотори, камиони и оста-
нати моторни возила и нужни делови. 

Со решение на Народниот одбор на општината 
Куманово бр. 4152/1 од 12-У1-1959 год.? дејноста на 
Самостојниот погон за вршење услуги во земјоде-
лието и оправка на 'земјоделски машини — Кума-
ново во иднина се проширува и со: оправка на 
сите видови моторни возила, машини и вршење ме-
ханичарски, дреерски и ковачки услуги, како и 
производство на ситни земјоделски алати. 

Исто така и досегашниот шеф на книговодството 
Петар Петрушев Апостоловски е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството на Сојузот е на-
значена Орданова Блашка, примена со конкурс. Таа 
сојузот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето со старите потпис-
ници и тоа: Драгутин Бошков Спасовски, управник, 
и Бранко Крстев Илиевски, шеф на комерцијал-
ното одделение, сметано од 6-Х1-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје* Фи 
бр. 868/59. (2009) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
дод рег. бр. 169, страна 441 е запишано следното: 
Мустафа Алитов Казимов, досегашен директор на 
Градежното претпријатие за мелиорации „Пелаго-
нија" — Титов Велес, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Блажо Белопета. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето заедно со новоназначените потпис-
ници и тоа: Никола .Манев, началник на стопанско-+Ј 
сметководниот сектор, и Магдалена Бојаџиева, кни-
говодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 801/58. " ~ (2019) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 17590, издадена 
од ЗСО — Штип на име Митко Ратков Соколов, ул. 
„Кочо Рацин" бр. 8 — Штип. (2024)1 

Здравствена легитимација бр. 53247/59, изда-
дена од ЗСО — Битола на име Азис Сулејман Де-
мировски, ул. „Кавала" бр. 29 — Битола. (2025) 

Свидетелство бр. 73 за завршено IV одделение, 
издадено од Основното училиште „Гоце Делчев" е. 
Шупли Камен на име Хриса Накова, ул. „Доне Бо-
жинов" бр. 1 — Куманово. (2026)! 

Здравствена легитимација бр. 24022/ издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Ленка Славева Ја -
к и о в с к а , Крива Паланка. (2027; 

Здравствена легитимација бр. 14993, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Верка Дојчичоска. Мчхе-
д он ски Брод. (2023) I 

Дозвола за носзњз на оружте бр. 20?4, излачела 
од СВР — Титов Велес на име Ѓ^ре Димов .Танче-
ски, ул. „Тоше Саздов" бр. 22 — Тит.в Велес. (2029) 

Здравствена легитимација бр. 49019. издадена 
од ЗСО — Битола на име Нефизе Мусовска, УЛ. 
„Козјак" бр. 90 — Битола. (2030) 

Инвалидска исплатна книшка бр. 003414, изда^ 
дена од Секретаријатот за народно здравје и со-
цијална заштита — Титов Велес на име Цвета Пет-
рева, е. Чемерско, Титоввелешко. (2031) 

Здравствена легитимација бр. 9807 на име "То-
дорка Пепелугоска, ул., „Ленин" бр. 26 — Прилеп. 

(2032) 
Здравствена легитимација бр. 1967, издадена"од 

ЗСО — Крива Паланка на име Душан Александро© 
Велиновски, ул. „Никола Тесла" бр. 13 — Крива 
Паланка. (2033) 

Диплома за завршено осумгодишно училиште, 
(издадена од Основното училиште „Кирил и Ме-
тоди" е. Извор на име Велимир Петрушев Михај-
лове™, е. Извор — Титоввелешко. (2034) 

Здравствена легитимација бр. 19847 на име~То-
дор Малиновски, ул. „Максим Горки" бр. 178 — 
Титов Велес. (2035Ј 

Свидетелство за IV клас вечерна гимназија, из-
дадена од Гимназијата „Благој Кирков" — Титов 
Велес на име Борис Давчев Николовски, ул. „Кос-
турска" бр. 47 — Титов Велес. 

Здравствена легитимација бр. 11260, издадеш 
од ЗСО — Тетово на име Ајше Кенана Абази, ул 
„Орце Николов" бр. 4 — Тетово. (2039, 

Работна книшка бр. 31216, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Љубо-
мир П. Христовски, Скопје. (2040 

Работна книшка бр. 2218, издадена од Биротс 
за посредување на трудот — Скопје на име Велич-
ко С. Трајковски, Скопје. (2041 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ладислав Палфи, Скопје. (2042 

Свидетелство од II клас, издадено од Гимнази-
јата во е. Бач на име Драган Стојанов Лазаров ски 
е. Бач, Битолско. (2043 

Здравствена легитимација бр. 10717, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Никола Петков, Него-
тино. (2044) 

Здравствена легитимација бр. 10267, издадена 
од ЗСО — Штип на име Коцка Митева Божинова, 

л. „Добре Радосавлев" бр. 1 — Штип. (2045; 
Свидетелство, издадено од Основното училиште 

о село Поум през 1922 година на име Уке Весели, 
. Поум, Охридско. (2046; 

Свидетелство, издадено од Основното училиште 
о с. Поум през 1922 година на име Сафер Арифов-
ки, е. Поум, Охридско. (2042) 

Дозвола за држење на оружје под рег. бр. 193, 
здадена од СВР — Куманово на име Димко Кратев 
^танковски, е. Лопате — Кумановско. (2048) 

Тапија за куќа бр. 575/30 од 30-1-1937 год., из-
едена од Срескиот суд — Скопје на име Џевад, 
Гел ал, Мевзада и Фахира Мехмедови, Скопје. (20Ш 
/ Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Р о т и н о на име Иван ѓорѓиев Зазов, е. Дуброво 
- Неготино. (2049) 

Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — Титов 
Зелес га име Иван Ѓорѓиев Зазов, е. Дуброво — 
Неготино. (2051) 

Сообраќајна дозвола со положен испит А. В. Ц., 
гздадена од СВР — Титов Велес на име Иван Ѓор-
г е в Зазов, е. Дуброво — Неготино. (2050) 

Здравствена легитимација бр. 2653 на име Бе-
нан Петров, е. Стари Град — Титоввелешко. (2052Ј 

Здравствена легитимација бр. 41746 издадена 
>д ЗСО — Тетово на име Осман Феј зули, е. Нераш-
те — Тетовско. (2053] 

Здравствена легитимација бр. 15226 на име Ели-
завета Трај кова, ул. „Благој Мучев" бр. 7 — Стру-
мица. 

Здравствена легитимација бр. 30679, издадеш 
ЈД ЗСО — Филијала — Струмица на име Томе Де-
нев, ул. ,^Крушевска Република" бр. 3 — Струмица 

(2055 
Свидетелство бр. 20/1950 год. за завршено 1\ 

здделение на име Ордан Стевановски, е. Манастир 
— Прилеп. (2056 

Здравствена легитимација бр. 27869, издадеш 
од ЗСО — Битола на име Анастасија Петрова Фил-
кова, ул. „Абдул Ќерим Паша" бр. 21 — Битола 

(2057; 
Здравствена легитимација бр. 19357, издаден! 

од ЗСО — Кавадарци на име Ристо Лазов Мегле 
нов, Кавадарци. (2058 

Здравствена легитимација бр. 24725, издаден; 
од ЗСО — Штип на име Димитар Марин Мароло>Е 
ул. „Пиринска" бр. 31/1 — Штип. (2059 

Сообраќајна дозвола за моторно возило „Вилус4 

рег. бр. М-776, издадена од Сообраќајната мили 
ција во Скопје на „Аутомакедонија" увоз-извоз -
Скопје. (206С 

Свидетелство бр. 1 за завршено VIII одделени 
на име Владимир И. Богески, е. Црнилиште -
Прилеп. (2061 

Здравствена легитимација бр. 51964, издаден 
од ЗСО — Битола на име Николче Брзевски, уЈ 
„Г. Наумов" бр. 50 — Битола. (206: 
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Дозвола за држење и носење оружје бр. 2714, 
издадена од СВР — Битола на име Абдула Кери-
мов Мустафоски, е. Мусинци — Битолско. (2063) 

Здравствена легитимација бр. 50579, издадена 
од ЗСО — Битола на име Пецо Србиноски, ул. „Вр-
поље" бр. 29 — Битола. (20&4Ј 

Свидетелство за завршено осумгодишно учили-
ште на име Љупчо Костоски, е. Зркле — Кичево. 

(2065) 
Здравствена легитимација бр. 201911, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Назми ја Рамизова, с. Зло-
куќане — Скопско. (2066) 

Работна книшка бр. 56278, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Тофа 
Стефановска, Скопје. (2087) 

Свидетелство за завршена I година нижа му-
зичка школа бр. 220 од 30-У1-1960 год., издадено о;а 
Нижата музичка школа во Скопје на име Дивна 
Кобурска, Скопје. (2038; 

Дозвола за носење на оружје — ловна пушка 
под рег. бр. 1212 од 11-ХП-1956 год., издадена ол 
СВР — Скопје на име Божо Новаковиќ, е. Синте-
лиќ, Скопје. (2369) 

Работна книшка бр. 56639, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Жи-
воин Петковски, Куманово. (2070) 

Свидетелство за завршено основно училиште; 
издадено од Осмолетката во" Неготин на име Даути 
Меметали, с. Неготин — Гостивар. (2071) 

Диплома за полуквалификуван работник — бул-
дожериста, издадена од ХЕЦ „Маврово" — Гости-
вар на име Јонче Огњаноски, ул. „Шар Планина" 
бр. 1 — Битола. (2072Ј 

Диплома за полуквалификуван работник — 
амал ирец, издадена од КП Дом — Скопје на име 
Јонче Огњаноски, ул. „Шар Планина" бр. 1 — Би-
тола. (2073Ј 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Маргарита (Ласковска) Белковска 
Скопје. (2074) 

Здравствена легитимација бр. 41817, издадена ОЈ 
ЗСО — Скопје на име Светислав Стојановиќ, Скопје 

(2075, 
Работна книшка бр. 979, издадена од Бирото зѕ 

посредување на трудот — Тетово на име Светозар 
Смилков ски, е. Раотинце — Тетовско. (2076] 

Работна книшка бр. 5, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Крива Паланка на име 
Павле Симоновски, Скопје. (2077; 

Здравствена легитимација бр. 52196, издадеш 
од ЗСО — Битола на име Цане Ристо Димитровски 
е. Доленци — Битолско. (2078' 

Здравствена легитимација бр. 32571, издадена 
од ЗОО — Битола на име Даќо Гелов Ристевски, е 
Брод — Битолско. (2079. 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Темка Д. Конеска, е. Лениште — 
Прилеп. (2080; 

Здравствена легитимација бр. 9206, издадена о; 
ЗОО — Ресен на име Андрија Бојковски, е. Кри-
вени — Ресен. (2081] 

Здравствена легитимација на име Борис Рис-
тев Молевски, Струга. (2082; 

Здравствена легитимација бр. 3395, издадена од 
СО — Охрид на име Цветан Стојчевски, е. Боро-
ец — Охридско. ( 2 0 ^ 

Свидетелство за положен калфински испит од 
имарска струка под бр. 46 од 5-Х1-1955 год. изда-
ено од Занаетчиската комора во Берово на име 
ЕСивоин Пачемски, Берово. (2384)4 

Свидетелство број 19 за завршено IV одделение 
рез 1951/52 год. издадено од Основното училиште 
Пере Тошев" на име Драгица Ј. Маркоска, ул. 
Пиринска" бр. 13 — Прилеп. (2085) * 

Здравствена легитимација бр. 34834 , издадена 
д ЗСО — Лозница, НР Србија на име Драгица Ни-
оловска, е. Вишни — Струга. (2086) | 

Работна книшка бр. 531908/6816, издадена~од' 
»прото за посредување на трудот — Крагујевац, 
[р Србија на име Боислав Герасим Герасимов, е. 
'есава — Титовве лешко. (2087; 1 

Дозвола за носење на оружје бр. 962, издадена 
д СВР — Титов Велес на име Сгоев Ристов Тодор, 
. Пирава — Титоввелешко. (2088)^ 

Свидетелство од IV одделение, и з д а д е н о - о д 
>сновното училиште во е. Петровец на име Зора 
костиќ, е. Петровец — СКОПСКО. (2089) ( 

Здравствена легитимација бр. 16218, издадена 
д ЗСО — Гостивар на име Василко Стефановиќ, 
остивар. (2090) < 

Работна книшка бр. 18511/54, издадена од Би-
ото за посредување на трудот — Скопје на име 
(вета А. Паловска, Скопје. (2091; 

Здравствена легитимација бр. 176459, издадена 
д ЗСО — Скопје на име Агуш Ш. Усеини, Скопје. 

(2092) < 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

1копје на име Драган Стефанов, е. Таор — Оноп-
ко. (2033) 

Работна книшка бр-. 21772, издадена од Бирото 
а посредување на трудот — Скопје на име Каран-
фил Каранфиловски, Скопје. (2094) 

Свидетелство бр. 1204 за завршена II година 
чителска школа, издадено од Учителската школа 
Никола Карев" — Скопје на име Трајче Стоимил 
ов, ул. „Маршал Тито" бр. 19 — Кратово. (2095;| 

Број од арабаџиска кола 202, издаден од Народ-
ног одбор на општината „Кале" — Скопје на име 
'елим М. Ука, Скопје. (2096) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емилија Леш, Скопје. (2097) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило марка 
Доц" рег. бр. 1352, на Градежно претпријатие 
Илинден" — Скопје. (2098) | 

Работна книшка бр. 26132/55, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
вилица Стефановска, Горче Петров. (2099; 

Здравствена легитимација бр. 29744, издадена 
д ЗСО — Тетово на име Драги Јовановски, е. До-
роште — Тетовско. (2101) < 

Сообраќајна дозвола за камион марка „Чепел" 
р. 834, издадена од Сообраќајната милиција —• 
"копје на Градежното претпријатие „Бетон" — 
"копје. (2102) 

Сообраќајна дозвола за камион марка „Пионир" 
р. 1768, издадена од Сообраќајната милиција во 
к о п ј е на Градежното претпријатие „Бетон" — 
"копје. (2103) 
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Сообраќајна дозвола за трактор „Перкез" 
М-841, издадена од СВР — Скопје на Претприја-
тието „Далеководи" — Скопје. (2104) 

Адвокатски печат на име Димко Цибров, 
Скопје. (2099} 

Сообраќајна дозвола за приколица „Братство 
единство" рег. бр. М-1320 — 3 тона, издадена од 
СВР — Скопје на Претпријатието „Далеководи" — 
Скопје. (2105) 

Здравствена легитимација бр. 37321 издадена од 
ЗСО — Скопје на име Васил Џамбазовски, Скопје. 

(2106) 
Здравствена легитимација бр. 132100, издадена 

од ЗСО — Горче Петров на име Митре Мицевски, 
Горче Петров. (2107; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томе В. Милошевски, Скопје. (2108)1 

Работна книшка бр. 20162, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Рамис 
Куртиш, Скопје. (2109) 

Здравствена легитимација бр. 48649 издадена од 
ЗСО — Скопје на име Костадинка Николова, 
Скопје. (2:110) 

Здравствена легитимација бр. 209441 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Боислав Јовановски, 
Скопје. (2111/ 

Свидетелство бр. 44 за завршено IV одделение, 
издадено од Осмолетката е. Орашац на име Симе 
Долевски, е. Ојрашец — Кумановско. (2112)' 

Работна книшка бр. 6044, серија, бр. 139417 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Куманово на име Милан Трпко Димитриевски, ул. 
„Панче Пешев" бр. 4 — Куманово. (21,13) 

Здравствена легитимација бр. 43076 издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Гулнеа Недима Сарачи, 
ул. „ЈНА" бр. 56 — Гостивар. (2114Х 

Здравствена легитимација бр. 1211 издадена од 
ЗСО — Струга на име Жика Рафтовски, Ст^га . 

(2115) 
Здравствена легитимација бр. 41167, издадена 

од ЗСО — Битола на име Станка Василева Пупу-
чева, ул. „Кавала" бр. 13 — Битола. (2116) 

Здравствена легитимација бр. 13467, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Цветанка Живкова Крстев-
ска, ул. „Блага Ружето" бр. 39 — Прилеп. (2117) 

Свидетелство за IV одделение, издадено е* 
Основното училиште „Стив Наумов" е. Бешиште на 
име Трајко Велков Бачески, е. Бешиште — Битол-
ско. 4 (2118) 

Свидетелство за завршена осмолетка през 
1959/60 год., издадено од Осмолетката „Браќа Ми-
ладинови" во Прилеп на име Бато Аврамовски, ул. 
„Марксова" бр. 115 — Прилеп. (2119) 

Работна книшка бр. 1001, серија бр. 193384 из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Трајчо Богдан Спасовски, е. Ругинце 
— Кумановско.' (2120) 

Свидетелство бр. 282 од 25-У1-1960 год. изда-
дено од Економскиот техникум во Титов Велес на 
име Александар П. Жабев, ул. „Бр. Миладинови" 
бр. 13 — Т. Велес. ^ (21^1) 

Свидетелство за положен испит за квалифику-
ван столар, издадено од НО на општината Тетово 
под бр. 160/10-1Х-1958 год. на име Бранко Исаевски, 
ул. „Карпош" бр. 29 — Тетово. . (2122Ј 

Здравствена легитимација бр. 22200 на име Ме-
тоди Каратунсв, е. Градско, Титоввелешко. (2123)^ 

Свидетелство за завршено VII одделение, изда-
дено од Осмолетката „Рампо Левката" во Прилеп 
през 1951/52 год. на име Сотир Цветаноски, ул.-
„Егејска" бр. 54 — Прилеп. (2125)'^ 

Здравствена легитимација бр. 36494, издадена од 
ЗСО — Куманово на име Ахмет Зејнел Ајвази, е. 
Горно Кој наре, Кумановско. (2126) С 

Здравствена легитимација брч 42185, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Борко Тодор Гаврсвски, е. 
Јелошник — Тетовско. 

Здравствена легитимација б(р. 13409, издадена 
ЈД ЗСО — Кавадарци на име Цандо Камчев, ул. 
„Рајна Соколова" бр. 18 — Кавадарци. (212§) ̂  

Здравствена легитимација на име Никола Ди-
мев Тимосиевски, ул. „Бихачка" бр. 4 — Тетово. 

(212§) (. 
Здравствена легитимација бр. 29368, издадена од 

^СО — Штип на име Санде Костадин Атанасов, 
Штип. (2130) * 

Здравствена легитимација бр. 9019, издадена од 
ВСО — Штип на име Шабан Гаши, IV градилиште 
„.Гранит" — Штип. (2131)! 

Здравствена легитимација бо. 3473, издадена од 
?.СО — Струмица на име Добривоја Јорданов Цвет-
ковски, е. Опила — Кр. Паланка. (2132) I 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Р. Рајчинов, Скопје. С2133) * 

Сообраќаја дозвола за моторно возило „ТАМ" 
[УМ226, издадена од СВ"13 — Скопје на Техничката 
:екци4а за патишта — Скопје. (2134*4 

Рет-иртап^ка таб пица бр. 1682 за приколица, из-
вадена оп С^облаќат^иот отсек — Скопје на Д е л и -
ката за бетонски производи „Карпош", Горче Не-
грев. (21^5) < 

Сообраќајна дозвола бр. 1918. издадена од ОЧР 
— С^оше на име Бодас Атанасов, Скоте. (2136) ^ 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во 
Гетово на име Александар Стојчевски, К о л о в а 
Идризово — Скопје. (2137)* 

Свидетелство за положен калфински испит за 
фурнаџија, издадено од НО на општината „Илаци-
ја" — Скопје на име Александар Стојчевски, Ко по-
нија Идризово — Скопје. (2138К 4 

Работна книшка бр. 4585, издадена од Б И Р О Т О 

за посредување на ТРУДОТ во е. Јегуновце на име 
Илијаз Клттиши, е. Јегуноеце — Тетовско. (2139« 4 

Сообраќајна дозвола рег. бр. 275 од МОТОРНО 

возило малка ..Пип — ВилVс" на Градежното прет-
пријатие ...Гранит" — Скопје. (2140) 

Свидетелство за завршено основно учи пиште, 
издадено од' Осмолетката во е. Сопиште на име 
Бранко Димчевски, Скопје. (2141) 

Работна книшка бр. 45402, издадена од Б И Р О Т О 

за посредување на трудот — Скопје на име рVг»е 
Лазаревски, Скопје. (2142Ц 

Работна книшка бр. 16699, издадена од Б И Р О Т О 

за посредување на трудот — Скопје на име Зора 
Рисг^ов^ка, Скопје. (2143/ 

Работна книшка бр. 102, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Куршумлија на име Ми-
лован Пгпловиќ, Скопје. (2144) * 

Здравствена легитимација бр. 26827, издадена 
од ЗСО — Битола на име Нада Митре Крстевска, 
ул. „Дим. Туцовиќ" бр. 115 — Битола. (2148) I 
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Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Радовиш на име Илија Ѓорѓи Анѓелов, е. Д. В р а т -
тица — Радовиш. (2149) 

Здравствена легитимација бр. 14605 на име 
Златко Алимпиев Десовски, ул. „М. Бојаџиев" бр. 6 
— Битола. (2150ј* 

Здравствена легитимација бр. 15898, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Мустафа Амедоски, ул. 
„Дабнички Завој" бр. 44 — Прилеп. (2151) 

Здравствена легитимација издадена од 
Прилеп на име Благоја Карески, ул. „Бошко Кор-
чагин" бр. 18 — Прилеп. ' (2152) 

Свидетелство бр. 4, издадено од Основното учи-
лиште во с. Жубрино на име Шабан Муратов Лут-
вијоски, с. Жубрино — Кичево. (2ЈјЗ) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Милева Секулоска, е. Добронојец 
— Кичево. 

Свидетелство бр. 10 за У Ш одделение, изда-
дено од Осмолетката на шиптарски јазик на име 
Шериф Џевита Љуши, е., Врапчиште — Гостивар. 

(2155) 
Здравствена легитимација бр. 5747 на име "Ди-

митар Тачев, Пробиштип — 3летово. (2156) 
Здравствена легитимација бр. 31676, издадена од 

ЗСО — Битола на име Петра Николова Илиева^ ул. 
„Сутјеска" бр. 1 — Битола. (2157) 

Работна книшка бр. 4524, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Тетово' на име Славе Ду-
кадинов Јовчевски, е. Луковица — Тетовско. (2153; 

Работна книшка бр. 358, страна 250024, изда-
дена од Бирото за посредување на трудот — Ра-
довиш на име Глигор Ангел Коста дивски, ул. „Ли-
сец" бр. 5 — Радовиш. (2ШЈ.1 

Свидетелство бр. 71, издадено о^ основното 
училиште во е. Думановце през 1949 година на име 
Тасо Н. Ристовски, Р а ј кова Куќа — Куманово. 

(2160) 
Здравствена легитимација бр. 9892 издадена о,п 

ЗОО — Испостава — Неготино на име Јана Лан-
дева, Неготино. (2161) 

Возачка дозвола бр. 764, издадена од СВР — 
Тетово на име Иван Тодоров Стрезовски, е. Врап-
чиште — Гостивар. (2162Ј 

Здравствена легитимација бр. 12624, издадена о^ 
ЗСО — Штип на име Владо Мишев, Штип. (2163] 

Свидетелство за завршена II година учителскз 
школа през 1951/52 година, издадено од Учителска-
та школа „Браќа Миладинови" — Битола на име 
Јован П. Котески, е. Барежани — Битолско. (2164] 

Здравствена легитимација бр. 686, издадена ОЈ 
ЗСО — Кичево на име Лазар Р а ф а ј лев Радески, е 
Грешница — Кичево. (2165 

Работна книшка бр. 11719, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Титов Велес на имс 
Саравко Ристов Јованов, с. Градско, Титоввелешко 

(2166, 
Работна книшка бр.. 4998, серија бр. 161423*"из. 

дадена од Бирото за посредување на трудот — Ка-
вадарци на име Владимир С. ПОЛОВИНЈКОВ, С. К Л И Н -

ски Ливади, М у т о в Гроб — Кавадарци. (2167 
Здравствена легитимација бр. 10560, издадена""^ 

ЗСО — Штип на име Панда Лазова Коцева, ул 
„Личка" бр. 23 — Штип. (2168 

Здравствена легитимација бр. 12798, издадена од 
ЗСО — Штип на име Ванчо Коцев, Памучна инду-
стрија „Македонка" — Штип. (2169) 

Здравствена легитимација бр. 7604, издаденгГод 
ЗОО — Филијала — Струга на име Митра Илоска 
Пешиноска, с. Таш Маруништа — Струга. (2170Ј, 

Здравствена легитимација бр. 28031, издадена од 
ЗОО — Штип на име Хазир Хаси, „Гранит" — 
Штип. (2171У 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Урошевац на име Трпко Несторовски, Рудник „Ра-
душа" — Горче Петров. (2172) 

Здравствена легитимација на име Раман Ш. 
Бакија, ул. „135" бр. 47, Скопје. (2173) 

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште бр. 01-101/17, издадена од Осмолетката 
„Братство-единство" — Дебар на име Рамазан Ба -
ланца, ул. „Едип Папранику" бр. 9 — Дебар. (2174) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗОО 
— Скопје на име Миза Османова, Скопје. (2175) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Д. Игнев, Скопје (2176) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Суботица на име Никола Ј. Паулиќ, Скопје. (2178) 

Здравствена легитимација на име Рашид Ма-
мут, Скопје. (2179> 

Индекс бр. 1257, издаден од Земјоделпко-шу-
марскиот факултет во Скопје на име Душка Га-
берова, Скопје. . (2180) < 

Работна книшка бр1. 21906, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Драгица 
Дуковска, Скопје. (2181) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -— 
Скопје на име Дунавка Шулевска, Скопје. (2182) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гроздан Јосимовски, Скопје. (2183) 

Воена книшка издадена од ВП 2736/21 — Книн 
— Далмација на име Гроздан Јосимовски, Скопје. 

(2184) 
Сообраќајна дозвола бр. М-389, издадена од 

Сообраќајниот отсек во Скопје на Заводот за уна-
предување на сточарството — Скопје. (2185) 

Работна книшка бр. 44196, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Изаир 
^Ибраим, е. Љуботен — Скопско. (2186) 

Свидетелство бр. 82 — V одделение, издадено 
од Основното училиште „Никола Карев" — Кру-
шево) през 1950/51 год. на име Видан Блажев Пет-
ковски, е. Локвени — Битолско. (2187> 

Свидетелство за завршен полуматурски испит 
през 1958 год. на име Менка Пајчева е. Добрушево 
~ Битолско. 

Здравствена легитимација бр. 18002, издадена од 
ЗСО — Битола на име Нада Соколе Наумовска, ул. 
„Ениџе Вардар" бр. 3 — Битола. (2189) 

Свидетелство за VII одделение на име Лазар Ј . 
Николовски, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 37 — Битола. 

(2190> 
Здравствена легитимација бр. 48939, издадена од 

ЗСО — Прилеп на име Борис Д. Најдоски, ул. „П. 
'Спирковски" бр. 3 — Прилеп. (2191; 

Здравствена легитимација бр. 8366, издадена од 
ЗСО — Кичево на име Дунавка Милосава Цвета-
носка, е. Пласница — Кичево, (2192) 
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Здравствена легитимација бр. 8333 на име Сан-
дре Матоски, ул. „Пролетерска бригада" бр. 25 — 
Струга. (2193), 

Работна книшка на име Сута Тарлакова, ул. 
„Кузман Јосифов" бр. 7 — Титов Велес. (2194) 

Оружен лист за леона пушка на име Петар 
Горѓи Алексов, ул. „Маршал Тито" бр. 85 — Ви-
ница — Кочани. (2195)1 

Здравствена легитимација бр. 210561 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Снежана Макарева, 
Скопје. (2196) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шакир Сабедин, Скопје. (2197) 

Отпуст од државјанството на Ф Н Р Ј и НРМ под 
бр. 12-2185/1, Досие бр. 53690 од 29-Ш-1960 год. на 
лицето Абдулов'Ски Абдулов Азис од е. Согле, Т и -
товвелешка околија, и членовите на неговата ф а -
милија и тоа: Надире, Абдула, Фатима, Рамадан, 
Реџеп и Зани. (2198)̂  

Сообраќајна дозвола бр. 1515, издадена од 
Сообраќајниот отсек Скопје на Претпријатието за 
емиш и зарзават „Јагода" — Скопје. (2199д 

Здравствена легитимација бр. 58212/55, изда-
дена од ЗСО — Скопје на име Кевсер Усеин, 
Скопје. (2200) 

Здравствена легитимација бр. 49480/57 на име 
Вера Пандова Милјаковска, е. Буково — Битолско. 

(2201)| 
Воена книшка, издадена од Воениот отсек во е. 

Табановце на име Незир Бекира Даути, е. Лојане 
— Кумановско'. (2202; 

Свидетелство за завршено IV одделение, реден 
број на глав. книга 158 през учебната 1949/50 год. 
на име Ташев Симеон Јорданов, е. Талашманци — 
Кумановско. (2203) 

* т** 
Работна книшка бр. 2598, издадена од Бирото за 

посредување на трудот — Кавадарци на име Блажо 
Јованов Костадинов, ул. „Гуро Ѓоновиќ" бр. 13 — 
Кавадарци. (2206) 

Здравствена легитимација бр. 18028, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Атанас Казаринов, К а -
вадарци. (2207> 

Здравствена легитимација бр. 4246, издадена од 
ЗСО — Штип на име Сане Тодев Гапев, ул. „Крсте 
Мисирков" бр. 59 — Штип. (2208) 

Здравствена легитимација бр. 949, издадена од 
ЗОО — Берово на име Петар Арменски, Берово. 

(2209) 
Здравствена легитимација бр. 4777, издадена ор 

ЗСО — Кочани на име Александар Стојменов Пав-
лов, е. Грдовци — Кочани. (2210) 

Здравствена легитимација бр. 98823, издадена ол 
ЗОО — Скопје на име Петко Петковски, е. Куч-
ково — Скопско-. (2211; 

Здравствена легитимација бр. 99777, издадена о,п 
ЗСО — Скопје на име Сала Р а ф и з е. Орашје — 
Тетовско. (2212) 

Свидетелство за завршен Ш клас гимназија нд 
име Иванка Десковска, е. Драчево— Скопско. (2213) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јакуп Рамадан, Скопје. (2214) 

Здравствена легитимација бр. 6731, издадена од 
ЗОО — Алексинац на име Ненад Стојановиќ, 
Скопје. (2215; 

Работна книшка бр. 19637, издадена од Бирото 
1 посредување на трудот — Скопје на име Филип 
емовски, Скопје. (2216] 

Инвалидска фами лиј арна книшка бр. 1012, из-
адена од Народниот одбор на Скопска околија нг 
ме Апостол Петрушевски, Скопје. «>. - .0(2217] 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
копје на име Олгица Спасова, Скопје. (2218] 

Здравствена легитимација бр. 99806 на име 
Гуса Мусли Мифтари, Скопје. (2219Ј 

Работна книшка бр. 40150, издадена од Биротс 
а посредување на трудот Скопје на име Нико-
ина Начева, Скопје. (2220] 

Работна книшка бр. 8642, издадена од Бирото 
а посредување на трудот во Тетово на име Шабаз-
ушити, е. Градец — Тетовско. (2221' 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
'копје на име Никола Ѓорѓиевски, Скопје. (2222] 

Работна книшка бр* 11389/54, издадена од Би-
сто за посредување на трудот — Скопје на име 
благоја Ивановски, Скопје. (2223? 

Работна книшка бр. 12009/58 год. на име Бои-
лав Стеванов Перовски, ул. „Гоце Делчев" бр. 23* 
- Тетово. (2224 

Здравствена легитимација бр. 13144, издадена 07 
СО — Тетово на име Реџеп Рамаданов Амети, ул 
Кузман Јосифов ски" бр. 5 — Тетово. (2225 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сафет Јашаровски, Скопје. (222Ѕ 

Индекс бр. 1511 издаден од Медицинскиот фа-
ултет — Скопје на име Ристо Георгиевски, Скопје 

\ * - * (2,227 
Здравствена легитимација бр. 147117 издадеш 

д ЗОО — Скопје на име Цури Шаби, Скопје. (2228 
Здравствена легитимација, изд адена од ЗСО — 

к о п ј е на име Расим Махмута, Скопје. (2229 
Здравствена легитимација бр. 34642, издаден; 

д ЗСО — Куманово на име Веселка Димитриевска 
. М. Нагоричане — Кумановско. (2230 

Здравствена легитимација бр. 4741, издадена о; 
;СО — Штип на име Денко Бошковски, „Грачит' 
- Штип. 1 (2231Ј 

Свидетелство бр. 51 за1 завршено IV одделени* 
[а име Есат Есати Хасани, ул. „Трст" бр. 28 — 
куманово. (2232 

Оружен лист бр. 2098 на име Исмаил Рочоски 
. Долна Белица — Струга. (2^32 

Работна книшка бр. 19072, серија бр. 29423: 
[здадена од Бирото за посредување на трудот -
битола на име Коста А. Каневче, ул. „Даме Груев 
»р. 25, Битола. (2234 

Работна книшка бр. 1385, серија бр. 049692 
гздадена од Бирото за посредување на трудот -
кавадарци на име Никола Петковски, ул. „Фон 
булаков" бр. 3 — Неготино. | (2235 

Здравствена легитимација бр. 4635, издадена о 
ЈСО — Штип на име Павле К. Крстев, Штип. 

• о- (2236 
Здравствена легитимација бр. 2500 издадена о, 

ЈСО — Струга на име Петре Н. Даутовски, е. Ме 
цеишта — Струга. (2237 

Здравствена легитимација бр. 31066 на име Спа 
и ј а Јованоска, ул. „Пиринска" бр. 91 — Прилеп. 

(2Ш 
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Здравствена легитимација бр. 38373, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Стоја Томева Б о б а -
новска, ул. „М. Пијаде" бр. 174 — Куманово. (2239Ј 

Здравствена легитимација бр. 3933, издадена ОЈ. 
ЗСО — Штип на име Ристо Спасевски, Штип. (2240] 

^ Здравствена легхтимација бр. 7042, издадена о^ 
ЗСО — Штип на име Цвета Јованова Тодорова 
е. Радање — Штипско. (2241) 

Сообраќајна книшка бр. М-3'33, издадена ор 
Сообраќајниот отсек во Скопје на Болницата за 
нервни и душевни болести „Бардсвци" — Скопје, 

(2242). 
Здравствена легитимација, издадена од ЗССГ'— 

Скопје на име Александар Петковски, е. Влае — 
Скопско. (2243Ј 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Петровски, Скопје. (2244) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило џип 
„Вилу", рег. бр. М-414, издадена од Сообраќајниот 
отсек — Скопје на Околискиот деловен сојуз за 
механизација на земјоделието, е. Маџари, Скопско 

( 2 2 1 5 Ј 

Здравствена легитимација бр. 18470, издадена О,Е 
ЗСО — Неготино на име Радоје Стојан Живковиќ 
е. Дуброво — Кавадарци. (2246) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Прилеп на име Киро Бузески, 
е. Тополчани — Битолско. • 

Здравствена легитимација бр. 21883 на име Гор-
ги Кимет Малески, ул. „Иван Милутиновиќ бр. 14С 
— Битола. (2243; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Илија Мирчески, ул. „Јоска Орда-
носки" бр. 129 — Прилеп. (2249; 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек ве 
Куманово на име Александар Донев Даниловски 
е. Димонце — Кумановско. (2250, 

Работна книшка бр. 6993, издадена од Бирото 
за посредување на трудот Куманово на име ЕбиС 
Бајрама Бајрами, е. Никуштак — Кумановско. 

(2231, 
Здравствена легитимација бр. 4240, издадена ог 

ЗСО — Филијала —Кичево на име Миле ВангеЈ 
Јанкуловом, ул. „Рударска колонија" бр. 6 — Ки-
чево. (2252; 

Свидетелство за квалификуван занаетчиски ра-
ботник — занаетчиски помошник дреар под бр. З2.с 

на име Никола А. Масинов, ул. „Владимир Назор' 
бр. 134 — Титов Велес. (2253 

Здравствена легитимација бр. 2016, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Јаким Малчев, е 
Пресека — Штипско. (2254 

Здравствена легитимација бр. 36822, издаден; 
од ЗСО — Гостивар на име Азиз Сулејмани, е. Гре-
ка — Гостивар. (2255 

Работна книшка бр. 39451, издадена од Бирате 
за посредување на трудот — Скопје на име Реџег 
Азизовски, е. Арачиново — Скопско. (2256 

Сообраќајна книшка за арабаџиска кола и доз-
вола за обавување на арабаџиски занает, издадеш 
од Сообраќајниот отсек во Скопје на име Горѓи К 
Стојков, Скопје. (2257 

Работна книшка бр. 3'51, серија бр. 270578, изда* 
дена од Бирото за посредување на трудот — Скопје 
на име Аслан Џавид, Скопје. (2253 

Свидетелство за завршен полуматурски испит, 
гздадено од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје 
га име Милан Цетина, ВП 1089/3 — Белград. (2259) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќенан Рамиз Исљам, Скопје. (2260) 

Дозвола за обавување шоферски занает, изда-
дена од Народниот одбор на Скопска околија на 
ш е Владо Богоевски, е. Маџари — Скопско. (2261) 

Воена книшка на име Сами М. Бафтија^ , е. 
Зражале — Скопско. (2262) 

Сообраќајна книшка 08 бр. 118/114 и возачка 
дозвола, издадени од Сообраќајниот отсек во Скоп-
е на име Азем Фековиќ, Скопје. (2263) 

Работна книшка бр. 9175, издадена од Бирото 
га посредување на трудот — Скопје на име Анто 
Г. Токовски, Скопје. (2264) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 19983, серија бр. 0680656 
издадена од СВР — Тетово на име Реџеп Веби Феј-
зула е. Теарце — Тетовско. (3175) 

Лична калта рег. бр. 13117, серија бр. 0553834 
издадена од СВР — Куманово на име Сејди Сабила 
АЈети, е. Никуштак, Кумановско. (317ј5) 

Лична карта рег. бр. 14683, серија бр. 0556314 
издадена од СВР — Куманово на име Славко Алек-
сандар Величковић Е. Ст. Напричане — К У М И -

аовско. (3177)̂  
Лична кал^а рег. бр. 19525, серија бр. 057&7з2 

издадена од СВР — Тетово на име Стојко М. Бу-
чевски, е. Ратаре, Тетовско. СГЈЗ) 

Лична калта рег. бт). 7504, серија бр. 0633814 
извадена од СВР — Куманово на име Станојко 
Кирев Станој ковски, е. Милутинце — Кумановчето. 

(ЗЈ79) 
Лична калта рег. бл. 78, серија бл. 013930 на 

име Славе Сребрев Бошевски, е. Чаниште — Би-
толско. (3180) 

Лична калта рег. бр. 3158, серита бо. 0217^73 
издадена од СВР — Битола на име Стеван Дамев 
Зуламоски, е. Коренца — Битолско. - (3181) 

Лична калта рег. бр. 3753, серија бл. 0243273 
издадена од СВР — Крушево на име Ставре Ристе 
Соколовски, ул. „.Нико Доаѓа" бр. 5 — Крушево. 

( 3 1 8 2 ) 

Лична калта рег. бр. 2753, себија бл. 052^11 
издадена од СВР — Куманово на име Траган Иван 
Стоилковски, ул. „Раде Кончар" бр. 4 — Куманово. 

(ЗД83) 
Лична калта рег. бр. 11885, серија бр. 0675566 

издадена од СВР — Тетово на име Фети Риза Ју-
су фи, е. Вејце — Тетовско. (3184) 

Лична калта рег. бр. 238, серија бл. 0273048, из-
дадена од СВР — Тетово на име Шефит Зејнула 
Иљази, ул. „Браќа Миладинови" бр. 108 — Тетово 

(3185) 
Лична калта рег. бр. 15261, серија бр. 0119971 

издадена од СВР — Дебар на име Ава Демова Мак-
симовска, е. Могорче — Дебар. 

Лична карта рег. бр. 14595, серија бр. 0119305 
издадена од СВР — Дебар на име Аќиф Рамаданов 
Цапа, ул. „И. Колари" — Дебар. (3187) 

Лична карта рег. бр. 5358, серија бр. 0098068 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Достана 
Стоица (Јанчева) Митровска, е. Узем — Крива Па-
ланка. (3188) 



14 декември 1960 СЛУЖБЕН ЕЖ СНИК НА ПРМ Бр. 40 — Стр. 13 

, Лична карта рег. бр. 6072, серија бр. 0617218 
издадена од СВР — Скопје на име Рабије Рамадан 
(Мемедсва) Рамова — Скопје. • 

Лична карта рег. бр. 16750, серија бр. 0593270 
извадена од СВР — Скопје на име Русе Симон 
Димитриевски — Скопје. (3100) 

Лична карта рег. бр. 47990, серија бр. 0604531 
издадена од СВР — Скопје на име Саиде Ибиш 
(Бетеш) Демири — Скопје. (3̂ 101) 

Лична карта рег. бр. 121556, серија бр. 0257С70 
извадена од СВР — Скопје на име Спасо Стевка 
Брзаковски — "" *°тпе. (3102) 

Лична карта рег. ор. 22862, серија бр. 0176391 
издадена од СВР — Охрид на име Сано Д а н т е 
Стефановски — Скопје. ШОЗ) 

Лична карта рег. бр. 30737, серија бр. 0023521 
издадена сд СВР — Скопје на име Филип Саво 
Савглиќ — Скопје. 

Ли^на карта рег. бр. 30160, серија бр. 0025840 
гздадена од СВР — Скопје на име Царевка Јордан 
(Стефанова) Лазарова — Скопје. (31^5) 

Лична карта ррг. бр. 70082, серија бр. 062>Л71 
издадена од СВР — Скопје на име Цена Нешо 
(Цветкова) Костова — Скопје. , (31Ј361 

Лична, карта рег. бр. 35193, серија бр. 0026722Ѕ 
^издадена сд СВР — Скопје на име Ана Косто (Спа-

совиќ) Јаневиќ — Скопје. (ЗЈЖ 
Лична карта рег. бр. 70147, серија бр. 062177-

издадена од СВР — Скопје на име Аврам Ефреи 
Караѓозов — Скопје. ^3133; 

Лична карта рег. бр. 21002, серија бр. 232811Ѕ 
издадена од СВР — Смедерево на име Анка Младеж 
Радановиќ — Скопје. (3134 

Лична карта рег. бр. 24273, серија бр. 007159Ј 
издадена од СВР — Скопје на име Блажо Тодо]: 
Јаневски — Скопје. (3135 

Лична карта рег. бр. 99866, серија бр. 060802* 
издадена од СВР — Скопје на име Горѓи Атана< 
Јанкев — Скопје. (ЗЈЗЅ 

•Лична карта рег. бр. 21023, серија бр. 059724' 
издадена од СВР — Скопје на име Душан Пец« 
Ацекски — Скопје. (313Ј 

Лична карта рег. бр. 24393, серија бр. 060051: 
издадена од СВР — Скопје на име Димо Дмп 
Нешиќ — Скопје. (313Ј 

Лична карта рег. бр. 38558, серија бр. 3808-
издадена од СВР — Белград ка име Димитриј« 
Илија Кондовски — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 25264. серија бр. 002485' 
издадена од СВР — Скопје на име Драгица ИваЈ 
(Посавец) Стојановска — Скопје. (3140 

Лична карта рег. бр. 3565,. серија, бр. 055962а 
издадена од СВР — Вишна на име Емин Черкш 
Демири — Скопје. (3141 

Лична карта рег. бр. 12763, серија бр. 058877: 
издадена од СВР — Скопје на име Емрула Невза1 

Јонузовски — Скопје. (3142 
Лична карта рег. бр. 5772, серија бр. 061674 

издадена од СВР — Скопје на име Зекир Рами 
Еминовкси — Скопје. (3143 

Лична карта рег. бр, 73562, серија бр. 020432 
издадена од СВР — Скопје на име Иван Миливе 
Станчевски — Скопје. (3144 

Лична карта рег. бр. 13449, серија бр. 0017322 
здадена од СВР — Скопје на име Иван Нашке' 
апчевски — Скопје. (3145? 

Лична карта рег. бр. 48609, серија бр. ОбО^Ш 
здадена од СВР — Скопје на име Иљаз А Ј Д И * 

а јрам — Скопје. ( 3 , 
Лична карта рег. бр. 21492, серија бр. 059761' 

здадена од СВР — Скопје на име Крсто Илија 
1ишковски —> Скопје. (ЗЈДЈ ^ 

Лична карта рег. бр. 5627, серија бр. 0303187 
з да дена од СВР — Штип на име Лазар Митко 
афировски — Скопје. (3148), 

Лична карта рег. бр. 20956, серија бр. 0537077 
здадена од СВР — Скопје на име Љупчо Б л з ж о 
Таневски — Скопје. (3142) 

Личка карта рег. бр. 34392, серија бр. 0621074 
здадена од СВР — Скопје на име Љубомир П. 
[ико л овски — Скопје. (3150) 

Лична карта рег. бр. 23541, серија бр. 05ЈЌ&61 
здадеиа од СВР — Скопје на име Трајче Митре 
[вковски — Скопје. (3151) 

Лична карта рег. бр. 1432, серија бр. 0579349 
:здадена сд СВР — Скопје на име Цветко Стојан 
Гевајковски — Скопје. (3152) 

Лична карта рег. бр. 20990, серија бр. 00зЅб50 
гздадена од СВР — Охрид на име Цвета Риста 
Стојановска) Кубрановиќ — Скопје. (3153) 

Лична карта рег. бр. 694, серија бр. 0377501 
издадена од СВР — Скопје на име Часлав1 Драгољуб 
1зк'а: отовиќ — Скопје. (3154) 

Лична карта рег. бр. 59481, серија бр. 0046992 
гздадена од СВР .— Скопје на име Џемаил ИбипЈ 
^ли — Скопје. (3155] 

Лична карта рег. бр. 2757, серија бр. 03^761 
гздадена од СВР — Св. Николе на име Коле Ристе 
Анакиев — Скопје. (3194; 

Лична карта рег. бр. 5189, серија бр. 0637699 
издадена од СВР — Куманово на име Симо Миле 
Цимитриевски, е. Огут, Кумановско. (3372) 

Лична карта рег. бр. 17606, серија бр. 0557948 
издадена од СВР — Куманово на име Томислав 
Младенов ски, ул. „Лењин" бр. 12 — Куманово. 

(3373] 
Лична карта рег. бр. 10315, серија бр. 0550791: 

издадена од СВР — Куманово на име Борис Ми-
хајл овски, е. Страцин — Кумановско. (3374) 

Лична карта рег. бр. 1454, серија бр. 0211244 
издадена од СВР — Охрид на име Анифе Шерс 
(Шаќир) Шаин, ул. „Гоце Делчев" бр. 82 — Охрид, 

( 3 3 7 5 Ј 

Лична карта рег. бр. 177, серија бр. 0242681 
издадена од СВР — Кичево на име Атем Јусуфов 
Алими, е. Лештица — Кичево. (3376] 

Лична карта рег. бр. 253, серија бр. 0324838 из-
вадена од СВР — Титов Велес на име Горе Димов 
Јанчев, ул. „Т. Саздов" бр. 22 — Титов Велес. (3377) 

Лична карта рег. бр. 6681, серија бр. 0099391 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Атанас 
Петров Јосев, е. Мамутчево — Титоввелешко. (3373, 

Лична карта рег. бр. 1203, серија бр. ООЅ1819? 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Петро* 
Ристов, е. Корешница — Кавадарци. (3379] 

Лична карта рег. бр. 6196, серија бр. 0498548 
издадена од СВР — Кавадарци на име Стефаи 
Павлов Ѓорѓиев, е. Бунарче — Кавадарци* (3380) 
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Лична карта рег. бр. 3004, серија бр 055715 
издадена од СВР— Берово на име Никола Атана-
сов Костадински, ул. „Маршал Тито" бр. 116 — 
Берово. (338? 

Лична карта рег. бр. 3806, серија бр. 005651*3 
издадена од СВР — Берово на име Глигор Јова-
нов Чепленски, с. Владимиров© — Берово. (33§Ѕ) 

Лична карта рег. бр. 19159, серија бр. 0092003 
издадена од СВР — Битола на име Борис Трајко® 
Петровски, ул. „Хр. Карпош" бр. 6 — Битола. 

(3384) 
Лична карта рег. бр. 23332, серија бр. 0282592 

издадена од СВР — Охрид на име Вера Велиноска, 
ул. „М. Тито" бр. 13 — Кичево. (338Ѕ>) 

Лична карта рег. бр. 8322, серија бр. 0669019 
^.издадена од СВР — Тетово на име Миџаит Дењал 
Дењали, е. Боговиње — Тетовско. (3226) 

Лична карта рег. бр. 45376, серија-бр. 0268608 
издадена од СВР — Тетово на име Шазивар Ав-
зија Демири, е. Желино — Тетовско. (3387; 

Лична карта рег. бр. 6325, серија бр. 0565518 
издадена од СВР — Тетово на име Горѓе Тодоров 
Јовановски, е. Долно Палчиште — Тетовско. (3388) 

Лична карта рег. бр. 393'2, серија бр. 0664365 
издадена од СВР — Тетово на име Јован Цветко 

(Јовановски, е. Радиовце — Тетовско. (3389] 
Лична карта рег. бр. 191, серија бр. 0273601 

на име Џеваир Мифтари Фејзули, е. Добој це — 
Тетовско. (3390) 

*' Лична карта рег. бр. 13083, серија бр. 0674401 
издадена од СВР — Тетово на име Јашар Ајдари 
Фетаи, е. Гургурница — Тетовско. (3391) 

Лична карта рег. бр. 33015, серија бр. 4339519 
издадена од СВР — Светозарево на име Радмиле 
Смилковиќ Јовановиќ, ул. „Белградска" бр. 10 — 
Тетово. (3392)1 

Лична карта рег. бр. 123, серија бр. 0317633 
издадена од С'ВР — Пробиштип на име Звезда Спи-

• ро (Ристова) Ѓорѓиева, ул. „Јаким Спиров" бр. — 
ГЦробиштип, Кочани. (3393) 

Лична карта рег. бр. 8199, серија бр. 04(ЖГо9 
издадена од СВР — Св. Николе на име Тасе Марко 
Панов, е. Г. Барбарево — Кочани. (339*; 

Лична карта рег. бр. 3933, серија бр. 003(1356 
издадена од СВР — Струмица на име Веца Ангел 

» (Турновска) Трајковска, е. Ново Село — Штипско. 
(33§5) 

Лична карта рег. бр. 30388, серија бр. 0096003 
издадена од СВР — Прилеп на име Мемед Шевкиов 
Таироски, е. Лажани — Прилеп. (3396) 

Лична карта рег. бр. 15691, серија бр. 019'Т387 
издадена од СВР — Прилеп на име Иса Џемов 
Незироски, е. Дебреште — Прилеп. (3397; 

Лична карта рег. бр. 51663, серија бр. 0137139 
издадена од СВР — Битола на име Благородна 
Илиева Веланова, ул. „Смилево" бр. 9 — Битола. 

(339Ѕ> 
Лична карта рег. бр. 15772, серија бр. 2873682 

5, издадена од СВР — Чачак на име Миодраг Ради-
шић ул. „Вардарска" бр. 3 — Куманово. (ЗЛЅ9) 

Лична карта рег. бр. 2333, серија бр. 01073431 
издадена од СВР — Дебар на име Селим Аџи Па-
пранику, ул. „Црни Дрим" бр. 30 — Дебар. (3400> 

Лична карта рег. бр. 1064, серија бр. 0105774 
издадена од СВР — Дебар на име Саније Елмаз. 
(Абдурамани; Имери, е. Коњари — Дебар. (3401) 

Лична карта рег. бр. 20889, серија бр. 0735814 
издадена од СВР — Кичево на име Киро Г. По-
поски, е. Велмевци — Кичево. (3402; 

Лична карта рег. бр. 30839, серија бр. 0237039 
издадена од СВР — Охрид на име Владо Стојкоски, 
е. Цароец — Кичево. (3'403У 

Лична карта рег. бр. 9023, серија бр. 0753544 
издадена од СВР — Кичево на име Мирче С. Фи-
липови, е. Велмевци — Кичево. (3404) 

Лична карта рег. бр. 16154, серија бр. 0354572 
издадена од СВР — Титов Велес на име Славко 
Јорданов Давчев, е. Дол. Каласлари — Титовве-
лешко. (340ЈЦ 

Лична карта рег. бр. 8398, серија бр. 0332008 
издадена од СВР — Титов Велес на име Рахилка 
Милан Калаузарова, ул. „Илинденска" бр. 5 — Ти-
тов Велес. (34СОД 
ѓ Лична карта рег. бр. 2409, серија бр. 0067119 
издадена од СВР — Гевгелија на име Антифилис 
А. Караѓошев, е. Стојаково — Гевгелија. (3'407) 

Лична карта рег. бр. 1997, серија бр. О40Т3391 

издадена од СВР — Кавадарци на име Трајко Спи-
ров Панчев, Кавадарци. (3408> 

Лична карта рег. бр. 2409/ш, серија бр. 0138115 
издадена од СВР — Штип на име Бранко Андонов! 
Магариштаров, ул. „В. Стаменков" бр. 18 — Дел-
чево. (3409^ 

Лична карта рег. бр. 4746, серија бр. 0384356 
издадена од СВР — Кочани на име Магда Арилан 
(Мицева) Зафирова, ул. „Цар Самуил" бр. 1 — Ко-
чани. (3410) 

Лична карта рег. бр. 7461, серија бр. 0384071 
издадена од СВР — Кочани на име Горѓи Тодоров 
Анакиев, е. Облешево — Штипско. (3411) 

Лична карта рег. бр. 14641, серија бр. 0088626 
издадена од СВР — Битола на име Борис Стама-
товић, ул. „Хр. Карпуш" бр. 11 — Битола. (3437) 

Лична карта рег. бр. 9613, серија бр. 0190123 
издадена од СВР — Битола на име Горе Велев 
Митоски, е. Кривогаштани — Прилеп. (3438) 

Лична карта рег. бр. 9227, серија бр. 0569&84 
издадена од СВР — Куманово на име Десанка 
Крсте (Арсова) Митевска, е. Винци — Куманов-
ско. (3439)1 

Лична карта рег. бр. 143, серија бр. 0572653 на 
лме Тодос Васил ов Трајковски, е. Гиновци — Кр. 
Паланка. (3440/ 

Лична карта рег. бр. 7882, серкја бр. 0639392 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Добринка 
Ценкова (Димитрова) Тодорова, е. Гиновци — Кр. 
Паланка. (34^1)1 

" Лична карта рег. бр. 16665, серија бр. 0504621 
издадена од СВР — Кавадарци на име Иван Гор-
лиев Зазов, е. Дуброво — Кавадарци. (3442) 

Лична карта рег. бр. 9149, серија бр. 0549655 
издадена од СВР — Урошевац на име Малиќ Фаз-
ли је Дурмиши, е. Чашка — Титоввелешко. (3443)̂  

Лична карта рег. бр. 3739, серија бр. 0664227 
издадена од СВР — Тетово на име Џеваир Абди-
рамана Јусуфи, е. Желино — Тетовско. (3444) 

Лична карта рег. бр. 1818, серија бр. 0398323 
издадена од СВР — Гостивар на име Нурије Ра-
пид Пампури, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 7 — Го-
стивар. (3445) 
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Лична карта рег бр. 12775, серија бр. 0157176 
издадена од СВР — Прилеп на име Богданка Ке-
диоска. ул. „Моша Пијаде" бр. 9 — Прилеп. (2446] 

Лична карта рег. бр. 1837, серија бр. 007*3963 
издадена од СВР — Битола на име Ратка Динова^ 
ул. „Ријека" бр. 8 — Битола. <34Ј7Ј 

Лична карта рег. бр. 20419, серија бр. 0265170 
издадена од СВР — Битола на име Олга Сотирова 
Димитрова^, ул. „Цар Самоил" бр. 26 — Битола, 

(3448) 
Лична карта рег. бр. 4908, серија бр. 014934? 

издадена од СВР — Прилеп на име Владимир Чар-
доски, ул. „Добре Иваноски" бр. 5 — Прилеп. (3443) 

Лична карта рег. бр. 2112, серија бр. 0167622 
издадена од СВР — Прилеп на име Трендафил 
Шуминоски, ул. „Тризла" бр. 60 — Прилеп. (345$ 

Лична карта рег. бр. 2210, серија бр. 018272С 
издадена од СВР — Прилеп на име Душан Апо-
столов Танески, е. Кутлешево — Прилеп. (34^1 

Лична карта рег. бр. 5290, серија бр. 056569] 
издадена од СВР — Куманово на име Ганчо Слав-
ков Милановски, е. Малино — Кумановско. (3452; 

Лична карта рег. бр. 9208, серија бр. 0792765 
издадена од СВР — Тетово на име Осман Рј уп Ру-
шити, ул. „Партизанска" бр. 1 — Тетово. (345Ј 

Лична карта рег. бр. 20594, серија бр. 004860; 
издадена од СВР — Скопје на име Нада Горн 
(Милкова) Динева, нова населба, Радовиш. (345,4 

Лична карта рег. бр. 118, серија бр. 0310321 
издадена од СВР — Штип на име Радмила Сандева 
Христова, е. Стануловци — Св. Николе. (3455 

Лична карта рег. бр. 5506, серија бр. 054616* 
издадена од СВР — Куманово на име Стојан Ве 
личков Спасиќ, е. Ст, Напричане — Кумановско 

(3456 
Лична карта рег. бр. 7520, серија бр. 053$61< 

издадена од СВР — Куманово на име Бошко Д 
Филиповски, ул. „11 ноември" бр. 58а — Кумановс 

(3457 
Лична карта рег. бр. 7879, серија бр. 052796' 

издадена од СВР — Куманово на име Мамут Це 
маил Мамутовски, ул. „Средорек" бр. 55 — Ку 
маново. (3458 

Лична карта рег. бр. 1366, серија бр. 030249 
издадена од СВР — Битола на име Јован Димитро] 
Џолгановски, е. Граешница — Битолско. (З ј4§Ј 

Лична карта рег. бр. 5133, серија бр. 054559 
издадена од СВР — Куманово на име Нијази Амд] 
Амети, е. Липково — Кумановско. (346( 

Лична карта рег. бр: 14953, серија бр. 055485 
издадена од СВР — Куманово на име Невзат Ра 
миза Нухија, е. Ваксинце — Кумановско. (3461 

Лична карта рег. бр. 26, серија бр. 0061756 из 
дадена од СВР — Куманово на име Стоимен Илие 
Јосимовски, е. Конопница — Кр. Паланка. (346Ј 

Лична карта рег. бр. 6171, серија бр. 011088 
л , издадена од СВР — Дебар на име Акиф Ејуп Сел 

мановски, е. Коџаџик — Дебар. (3462 
Лична карта рег. бр. 21795, серија бр. 013382 

издадена од СВР — Охрид на име Туше Цафе; 
(Казиу) Цемени, е. Селокуќи, Дебар. (346€ 

Лична карта рег. бр. 7339, серија бр. 033̂ 094 
издадена од СВР — Титов Велес на име Љупк 
Ангел Панова, ул. „Вера Циривири" бр. 48 — Ти 
тов Велес. (3465 

(3466/1 
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Лична карта рег. бр. 5301, серија бр. 0664616 
•дадена од СВР — Тетово на име Лезам Реџеп 
^мети, е. Г. Палчиште — Тетовско. 

Лична карта рег. бр. 5440, серија бр. 
са име Драгица Нестор Апостолоска. ** 
•р. 57 — Тетово'. 

Лична карта рег. бр. 8940, сер! , С ' ч \ 
•дадена од СВР — Тетово на име 
[Дурмиши, е. Селце — Тетовско. 

Лична карта рег. бр. 15959, серија 
гздадена од СВР — Кочани на име Петре Донев 
1анев, ул. „Генерал Темпо" бр. ИЗ — Св. Николе. 

(3469* 
Лична карта рег. бр. 1125, серија бр. 0022035 

гздадена од СВР — Охрид на име Денко Нау.м 
^димовски, ул. „М. Тито" бр. 8 — Радовиш. (3470) 

Лична карта рег. бр. 177, серија бр. О^бЗбб^из-
(адена од СВР — Битола на име Стојна Кузманова, 
гл. „М. Ацев" бр. 29 — Битола. (3471)) 

Лична карта рег. бр. 0009294, издадена од СВР 
— Битола на име Милица Ристо Атанасовска, ул. 

Ѓоновиќ" бр. 42 — Битола. (3472;* 
Лична карта рег. бр. 4880, серија бр. 0109590 

хздадена од СВР — Дебар на име Руждија Рушит 
МЕарке, е. Бомово — Дебар. (3473/ 

Лична карта рег. бр. 11722, серија бр. 0756261 
издадена од СВР — Кичево на име Султана Меџи-
това Ликова Ибраим, е. Баниште — Кичево. (3474\ 

Лична карта рег. бр. 9356, серија бр. 0753877 
1здадена од СВР — Кичево на име Рамазан Баф-
гиов Рамадани, е. Зајас — Кичево. (34 

Лична карта рег. бр. 22141, серија бр. 0120027 
издадена од СВР — Битола на име Трајан Петко 
Митревски, ул. „Бл. Нечов" бр. 47 — Титов Велес. 

( д а 
Лична карта рег. бр. 6697, серија бр. 0347207 

издадена од СВР — Титов Велес на име Боге Игнов 
Здравевски, е. Богомила — Титоввелешко. (3477) 

Лична карта рег. бр. 8123, серија бр. 0704633 
додадена од СВР — Гостивар на име Сава Столе 
Ефтоска, е. Лешница — Гостивар. (347јј̂  

Лична карта рег. бр. 8179, серија бр. 0704689 
издадена од СВР — Гостивар на име Ќипро Србин 
Ефтоски, е. Лешница — Гостивар. (ЗЈЈ9) 

Лична карта рег. бр. 13523, серија бр. 3029633 
издадена од СВР — Сурдулица на име Десимир 
Нестор Мариновски, е. Стањевци — Св. Николе. 

(3480)| 
Лична карта рег. бр. 5126, серија бр. 0402136, 

издадена од СВР — Св. Николе на име Трајан То-
мев Стојанов, ул. „Страшо Пинџур" бр. 7 — Св-
Николе. (3481; 

Лична карта рег. бр. 3032, серија бр. 0122911 
издадена од СВР — Делчево на име Методи Алек-
сандаров Арсов, Делчево. (ЗД82) 

Лична карта рег. бр. 3265, серија бр. 0379675 
издадена од СВР — Кочани на име Доне Иванов 
Марков, е. Оризари — Кочани. (4383) 

Лична карта рег. бр. 15137, серија бр. 0195406 
на име Трајко Барликоски, ул. „Бончејца" — При-
леп. (3484; 

Лична карта рег. бр. 6393, серија бр. 0526921 
издадена од СВР — Куманово на име Владо М. Сто-
јановски, ул. „25 февруари" бр. 1 —Куманово. (3485] 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 

на „ С л у ж б е н весник на Н Р М " 
ЗА 1961 ГОДИНА 

Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1961 
година изнесува 1.500 динари за еден примерок. 

Претплатата се прима однапред за цела година а се 
уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ" 
802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје 
или со чековната уплатница што е приложена кон бр. 37/60. 

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при 
уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната 
или вирманската уплатница да ги напишат следните пода-
тоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и 
надлежна пошта), број на примероци, старите претплат-
ници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман 
весникот во 1960 година. 

Претплатата за 1961 година може да се обнови до 31 
декември о.г. По овој срок на сите што не ќе ја обноват 
претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот. 

Бидејќи извесен број претплатници од 1960 год. уште 
не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за 
идната година едновремено да ја внесат и должната прет-
плата од 1960 година. 

Лична карта рег. бр. 1371, серија бр. 0542268 
издадена од СВР — Куманово на име Цане Т. Јо-
вановски, е. Агино Село — Кумановско. (3486 

"Лична карта рег. бр. 3457, серија бр. 021174С 
издадена од СВР — Охрид на име Ибраим Абду; 
Осман, ул. „Сл. Планина" бр. 10 — Охрид. (3487 

Лична карта рег. бр. 4595, серија бр. 072949] 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ана-

к нија Николов Апостолоски, е. Брезница — Кичево 
(3488; 

Лична карта рег. бр. 7109, серија бр. 041964( 
издадена од СВР — Струмица на име Еленка Иле 
(Јованова) Тушева, с. Јаргулица — Радовиш. (348ЈЈ. 

Лична карта рег. бр. 35652, серија бр. 010718^ 
издадена од СВР — Битола на име Ристана Васил* 
Стефановска, ул. „Илинден" бр. 41 — Битола. (3490] 

Лична карта рег. бр. 90, серија бр. 0244500 из-
дадена од СВР — Охрид на име Адвије Тахст< 
Так сим, Кеј „М. Тито" бр. 48 — Охрид. (3491ј 

Лична карта рег. бр. 20479, серија бр. 0736264 
издадена од СВР — Кичево на име Усеин Алим 
Усеини, е. Зајас — Кичево. (249ЈЈ] 

Лична карта рег. бр. 42652, серија бр. 0797888, 
издадена од СВР — Тетово на име Шабан Шефити 
Нези ји, е. Групчин — Тетовско. (3493) / 

СОДРЖИНА 
Страна 

319. Одлука за потврдување Уредбата за из-
менување и дополнување ка Уредбата за 
организацијата и работењето на Изврш-
ниот совет — — — — — — — — 687 

320. Одлука за разрешување и избор на судии 687 
Ј21. Уредба за основање Републички завод за 

запослување на работниците — — — 688 
322. Решение за разрешување шефот на Репу-

бличкото биро за посредување на трудот 688 
323. Решение за именување директор на Ре-

публичкиот завод за запослување на ра-
ботниците — — — —: — — — — 688 

324. Правилник за изменување на Правил-
никот за оценувањето и напредувањето 
на учениците во гимназијата — — — 688 

325. Решение за именување одбор за заеми 
при Југословенската инвестициона банка 
Централа за НРМ — — — — — — 689 
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