
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 27 ноември 1979 
С к о п ј е 

Број 36 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 8 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

462. 
Врз основа на член 440, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
заедничка седница на сите собори, одржана на 23 
ноември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТА-

ВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се усвојува Предлогот на Претседателство-
то на Социјалистичка Република Македонија за 
пристапување кон измена на Уставот на Соција-
листичка Република Македонија. 

2. Се задолжува Комисијата за следење на 
остварувањето на Уставот да изготви Нацрт на 
акт за измена на Уставот и да му го поднесе на 
Собранието. 

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш а ќе се 
објави во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 48-2780 
23 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

463. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пре-

несување на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството 
врз организациите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 
17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВА-

ЊА НА РУДНИЦИТЕ И ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА 
„СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

1. Во Одлуката за даваше на кредитни олесну-
вања на Рудниците и железарницата „Скопје" — 
Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 4/78), во 
точката 2, по бројката „1977" буквата „и" се заме-
нува со запирка, а по бројката „1978" се додаваат 
зборовите „и 1979". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2128/3 
15 ноември 1979 година 

Скопје 

464. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пре-

несување на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството 
врз организациите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 
17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА РО 
„РАДЕ КОНЧАР - ФРИЖИДЕРИ" - БИТОЛА 

1. На Работната организација „Раде Кончар-
фрижидери" — Битола, која работи под отежнати 
услови на 'стопанисување, достасаните а неплате-
ни обврски по кредитите од средствата на Репуб-
ликата за инвестиции во стопанството до крајот на 
1979 година, како и обврските што ќе достасаат во 
текот на 1980 година, се трансформираат во нов 
кредит, со рок на враќање од 4 години и со ка-
матна /стапка од 3% годишно. 

О т п л а т у в а њ е ^ на кредитот од став 1 на оваа 
точка ќе се врши полугодишно, со тоа што првиот 
ануитет стасува за плаќање на 30 април 1981 го-
дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2128/2 Претседател 
15 ,ноември 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

465. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то врз организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 
42/77, 17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА НА-
ЈБУЧНАТА ИНДУСТРИЈА „МАКЕДОНКА" -

ШТИП 

1. На Памучната индустрија „Македонка" — 
Штип, која работи под отежнати услови на стопа-
нисување, достасаните а неплатени обврски по 
кредитите од средствата на Републиката за инве-
стиции во стопанството во текот на 1979 година и 
од претходните години се трансформираат во нов 
кредит, со рок на враќање од 4 години и со ка -
матна стапка од 30/о годишно. 

Отплатувањето на кредитот од став 1 на оваа 
точка ќе се врши полугодишно, со тоа што први-
от ануитет стасува за плаќање на 30 април 1981 
година. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 
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2. Пресметаната камата за 1979 и 1980 година 
по кредитите од средствата на Републиката за ин-
вестиции во стопанството се намалува за 90%. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2128/1 
15 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

466. 
Врз основа на член 12 од Законот за задол-

жителниот заем за обезбедување на постојани сред-
ства на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини во перио-
дот од 1976 до 1980 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-
ЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИ-

НИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА, 
ЗА 1979 ГОДИНА 

1. Утврдените стапки во член 8 од Законот за 
задолжителниот заем за обезбедување на постоја-
ни средства на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопа,нски недовол-
но развиените републики и автономни покраини 
во периодот од 1976 до 1980 година се зголемуваат 
за 200/о за 1979 година. 

2. Средствата од зголемувањето на стапките од 
точка 1 иа оваа одлука ќе се уплатат најдоцна до 
25 декември 1979 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2127/1 
15 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

467. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за индустрија дипл. металуршки инженер 
Глигор Серафимов, директор на Основната орга-
низација Топилница во Рудници и железарница 
„Скопје" — Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-2070/1 
30 октомври 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

468. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за сообраќај и врски инж. Љупчо Златков, 
главен директор на Градското сообраќајно прет-
пријатие во Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-2071/1 
30 октомври 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

469. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕ-
ТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Се разрешува од должност потсекретар во 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија Ратко Тодоровски, по-
ради заминување на друга должност, сметано од 
1. 10. 1979 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-2072/1 Претседател 
30 октомври 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

470. 
Врз основа на точка 6 од Одлуката за макси-

мирање односно за задржување на затечено ниво 
на цените на производите и услугите од надлеж-
ност на Републиката („Службен весник на СРМ" 
бр. 26/79), републичкиот секретар за општостопан-
ски работи и пазар донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА МЕНУВАЊЕ НА МАКСИМИРАНИТЕ ЦЕНИ 
НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ИСКОРИСТУВАЊЕ НА 

ШУМИТЕ 

1. Организациите на здружен труд максими-
раните цени на производите од искористување на 
шумите формирани по Одлуката за определување 
нивото до кое можат да се формираат цените на 
производите од искористување на шумите („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 41/78), можат да ги зго-
лемат во просек до 10,40/о со задржување на пос-
тојните услови на продажба. 



27 ,ноември 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 36 - Стр. 791 

2. Решението влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 15-100/87 
7 ноември 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за општостопански работи и пазар, 
Едиповски Дургут, с. р. 

471. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 18/76) и член 59 од Пра-
вилникот за условите и начинот на вршење за-
должителна имунизација, серопрофилакса и хеми-
опрофилакса против заразни болести („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/75), Републичкиот секрет?-
ријат за здравство и социјална политика донесува 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУ-
НИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗ-

НИ БОЛЕСТИ ВО 1980 ГОДИНА 

Во 1980 година типизацијата е задолжителна: 

I. Против туберкулозата (Tuberculosis), дифтери-
јата (Diphtheria), тетанусот (Tetanus), големата каш-
лица (Pertussis), детската парализа (Poliomyelitis 
ant. acuta) и малите сипаници (Morbilli) — за сите 
лица од определена возраст според оваа програма. 

II. 1) Против беснило (Lyssa) — за сите лица пов-
редени од бесно животно или од животно за кое 
се сомнева дека е бесно; 

2) против колерата, големите сипаници и жол-
тата треска — за сите лица кои патуваат во зем-
јата во која постои некоја од тие болести или во 
земја која бара имунизација против тие болести; 

3) против цревниот тифус и други заразни бо-
лести — за сите лица за кои постојат епидемио-
лошки индикации. 

Задолжителната имунизација против заразни-
те болести од точка 1 се врши исклучително на 
перманентен начин — континуирано имунизирање 
во текот на целата година, а против детска пара-
лиза од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 
31 декември 1980 година со тритипна вакцина, сог-
ласно член 7 од Правилникот за условите и начи-
нот на вршење задолжителна имунизација — се-
ропрофилакса и хемиопрофилакса против заразни 
болести („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/75). 

I 
1) Имунизација против туберкулоза се врши: 
1. без тестирање на сите деца до навршени два 

месеца; 
2. на сите лица од навршени 2 месеца до навр-

шени 19 години со претходно тестирање кои при-
марно не се вакцинирани, ако се туберкулин нега-
тивни; 

3. ревакцинирањето се врши според календа-
рот за имунизација, односно во 2-та, 7-та, 13-та и 
19-та година на возраст, со претходно тестирање. 

Контрола на успехот на вакцинирањето про-
тив туберкулоза се врши со туберкулинско тести-
рање по истекот на 3 месеци од денот на изврше-
ното вакцинирање. Лицето, к а ј кое со тестирање-
то ќе се утврди дека вакцинирањето не успеало, 
мора повторно да се подложи на имунизација; 

2) Имунизација против дифтерија, тетанус и 
голема кашлица: 

А. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца родени од 1. 10. 1979 до 30. 09. 

1980 година, на возраст определена со календарот 
за имунизација; 

2. на сите деца до навршена петгодишна воз-
раст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани и ро-
ва кцинира ни, а не прележале голема кашлица. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1. иа сите деца комплетно вакцинирани во 1979 

година прот,ив дифтерија, тетанус, голема кашли-
ца, на возраст определена со календарот за иму-
низација; 

2. на сите деца комплетно вакцинирани до пет-
годишна возраст, ако од имунизацијата поминало 
најмалку една година, а не повеќе од три години, 

3. на сите деца до четвртата година на воз-
раст, ако претходно биле вакцинирани и ревакци-
нирани според календарот за имунизација. 

3) Имунизација против дифтерија и тетанус: 
А. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца до петгодишна возраст кои 

уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја 
прележале големата кашлица; 

2. на сите деца родени од 1968 година наваму 
кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани 
против дифтерија и тетанус. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца во седмата и дванаесетата го-

дина, кои порано уредно се вакцинирани и ревак-
цинирани против дифтерија и тетанус според ка-
лендарот за имунизација; 

2. на сите деца до дванаесетгодишна возраст 
вакцинирани првпат во 1979 година против дифте-
рија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало 
една година. 

Имунизација на лица постари од 8 години се 
врши со посебна Ди-Те вакцина (про адулитис). 

4) Имунизација против тетанус: 
A. Вакцинирање се врши: 
1. на сите лица од навршени дванаесет годи-

ни до навршени деветнаесет години, кои против 
тетанус порано не биле имунизирани. 

B. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите лица во деветнаесеттата година кои 

претходно уредно биле имунизирани и реимунизи-
рани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер однос-
но Ди-Те или Те; 

2. на сите лица од дванаесет години до девет-
наесет години возраст кои во 1979 година биле за 
првпат имунизирани против тетанус, ако од имуни-
зирањето поминало една година. 

5) Имунизација против детска парализа: 
A. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца родени од 1. 10. 1979 до 30. 09. 

1980 година, според календарот за имунизација; 
2. на сите деца родени од 1. 01. 1968 до 30. 09. 

1979 година кои порано не биле вакцинирани. 
B. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1979 

година, ако од вакцинирањето поминало една го-
дина; 

2. на сите деца во четвртата, седмата и два-
наесетата година, кои претходно биле комплетно 
вакцинирани и ревакцинирани според календарот 
за 'имунизација. 

6) Имунизација против мали сипаници: 
Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца до навршени 12 месеци со на-

вршена 10 годишна возраст, кои не прележале ма-
ли сипаници. 

Имунизацијата против определените заразни 
болести во оваа програма се врши по следниот 
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КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

Возраст на лица 
што подлежат на Болест против која се Имунизирање: 

— вакцинирање 
имунизација врши имунизација — ревакцинирање 

1 2 3 

до 2 месеца Туберкулоза без тестирање вакцинирање 
4, 5 и 6 месеци Дифтерија, тетанус-пертусис (3 дози) вакцинирање 
4, 51/2 и 7 месеци Детска парализа (3 дози тритипна вакцина) вакцинирање 
13 месеци Мали сипаници вакцинирање 
18 месеци Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза) I ревакцинирање 
20 месеци Детска парализа (1 доза) I ревакцинирање 
12—30 месеци Туберкулоза (со тестирање) I ревакцинирање 
4 години Детска парализа (2 дози) II ревакцинирање 

Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза) II ревакцинирање 
7 години Туберкулоза (со тестирање) 

Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија-тетанус (1 доза) 

II ревакцинирање 
III ровакцинирарве 
III ревакцинирање 

12 години Детска парализа (1 доза) IV ревакцинирање 
12 години Дифтерија — тетанус (1 доза) IV ревакцинирање 
13 години Туберкулоза (со тестирање) III ревакцинирање 
19 години Туберкулоза (со тестирање) IV ревакцинирање 
19 години Тетанус (1 доза) V ревакцинирање 

II 
На кампањски начин се врши задолжителна 

имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) про-
тив заразни болести и на следните лица: 

1) На задолжителна имунизација против бес-
нило подлежат лица ранети од бесно животно или 
од животно за кое се сомнева дека е бесно и тоа: 

1. лице укажано или изгребано од лисица, волк 
или некое друго диво животно; 

2. лице укасано од куче што му е непознато на 
лицето или кое не е можно да се држи под вете-
ринарна контрола; 

3. лице укажано од куче што во рок од десет 
дена од ранувањето ќе покаже знаци на беснило, 
ќе пцоеиса, ќе биде убиено или ќе заскита; 

4. лице укажано во пределот на главата и вра-
тот, прстите на рацете или во пределот на поголе-
мите нервни сплетови, без оглед на состојбата и 
судбината на кучето; 

5. лице укажано од мачка или од друго бесно 
домашно животно или од домашно животно за кое 
се сомнева дека е бесно; 

6. лице повредено при работа со предмет што 
бил во допир со бесно животно или со животно 
за кое се сомнева дека е бесно, односно при обдук-
ција на такво пцовисано животно. 

Имунизацијата против беснило се врши сог-
ласно член 40, 41, 42, 51, 52 и 54 од Правилникот за 
условите и начинот на вршењето задолжителна 
имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса 
против заразните болести („Службен лист на 
СФРЈ", број 19/75). 

2) На задолжителна имунизација против голе-
ми сипаници подлежат: 

1. лица што во Југославија доаѓаат од подрач-
ја заразени со големи сипаници и ако немаат про-
пишано уверение за вакцинирање во согласност со 
одредбите на Меѓународниот санитарен правилник; 

2. лица што патуваат во земја во која постојат 
големи сипаници или во земја што бара имуниза-
ција против таа болест. 

Имунизација на лицата под точка 1 се врши 
при нивно доаѓање во Југославија, а имунизација 
на лицата под точка 2 се врши најдоцна 8 дена 
пред почетокот на патувањето. 

Првото вакцинирање (нримовакцинација) на 
лицата под точка 1 и 2 се врши со задолжителна, 
истовремена примена на вакцина гамаглобулин, ако 
се постари од 4 години. 

Ревакцинирање на овие лица се врши ако по-
минале повеќе од три години од денот на вакцини-
рање односно ревакцинирање. 

Успехот на имунизирањето се утврдува осмиот 
ден од денот на имунизирањето. 

Ако вакцинирањето односно ревакцинирањето 
не успеало, тоа мора да се повтори уште еднаш. 
Доколку и повторната имунизација не успее, лице-
то повеќе не се подложува на имунизирање, а во 
потврдата за извршена имунизација се забележува 
дека лицето е двапати безуспешно вакцинирано, 
односно ревакцинирано. 

3) На задолжителна имунизација против цре-
вен тифус подлежат: 

1. лицата вработени на чистење канализаци-
ја, септички јами, на отстранување ѓубре и други 
отпадни материи од населби; 

2. екипажот на домашните бродови во помор-
скиот и речниот јавен сообраќај; 

3. учесници на младински работни акции и ли-
ца /вработени на други големи работилишта на кои 
им е обезбедено домување во привремени објекти; 

4. лица што живат во заедничко домаќинство 
со бацил о,носител на цревен тифус; 

5. лица постари од три години што живеат во 
места и краишта зафатени од поплави, пожар, зем-
јотрес и другЈ^ елементарни непогоди и масовни 
несреќи што позначително можат да влијаат врз 
нормалниот живот на (населението на одделни мес-
та односно краишта. 

Ревакцинирање на лица (една доза) што под-
лежат на задолжителна имунизација се врши по 
истекот на три години од денот на вакцинирањето 
и се додека се вработени на определените работни 
места, односно додека постои некоја од причините 
изнесени за задолжителна имунизација против 
цревен тифус. 

Лица постари од 60 години не подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус. 

4) На задолжителна имунизација против тубер-
кулоза подлежат лица вработени во организациите 
на здружен труд за дијагностика и лекување на 
туберкулозата што не реагираат ,на туберкулин или 
ка ј кои реакцијата на туберкулин е помала од 6 
м.м. без оглед на возраста. 

III 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-01-5366/1 
30 октомври 1979 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Петар Џундев, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

312. 
Врз основа на член 135 став 1 и 4 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/78), Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 ноември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕН-
ЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СО 
ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 

ЖИВОТОТ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши аконтативно усогла-

сување на пензиите и другите парични примања со 
порастот на просечните трошоци на животот во 
1979 година во однос на 1978 година со 16%. 

Член 2 
Староаните, инвалидските и семејните пензии, 

како и пензиите остварени по меѓународни конвен-
ции за социјално осигурување, без заштитниот до-
даток, се зголемуваат со 16%. 

На зголемувањето од претходниот став подле-
жат сите пензии определени од пензиска основа во 
која не е влезен целосно или делумно личниот до-
ход односно основицата на осигурување од 1979 
година. 

Привремените пензии определени според член 
48 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување аконтативно се зголемуваат за 16%, со 
тоа што така зголемената пензија не може да биде 
пов,исока од граничниот износ на најниското пен-
зиско примање. 

Пензиите на учесниците во НОВ од пред 9 сеп-
тември 1943 година определени од гарантираната 
пензиска основа во смисла на член 38 став 4 од-
носно член 42 став 2 од Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување 
аконтат,ивно се зголемуваат за 16%, ако тоа зголе-
мување за корисникот е поповолно од усогласу-
вањето според одредбите на член 42 став 2 од За-
конот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување со примена на просекот на 
личните доходи на работниците остварен во Југо-
славија за 1979 година зголемен за 6%. 

Член 3 
Паричниот надоместок во врска со професио-

налната рехабилитација и вработувањето аконта-
тивно се зголемува за 16%. 

Член 4 
Аконтативното зголемување од член 1 на оваа 

одлука им припаѓа и на корисниците на пензи-
ја на кои пензијата им се исплатува во висина 
на најнискиот износ на пензија. 

Член 5 
Како основица за определување износот на зго-

лемувањето на пензиите и другите примања според 
член 2 и 3 на оваа одлука служи износот на пен-
зијата без заштитниот додаток, односно износот на 
другите парични примања што на корисникот му 
следувал за месец декември 1979 година, не земај-
ќи го предвид зголемувањето според Одлуката за 
Еонредно усогласување на пензиите и другите при-
мања според порастот на трошоците ,на животот во 
1979 година. 

Член 6 
На пензиите зголемени според одредбите на 

оваа одлука се додава износот на заштитниот до-
даток определен според одредбите на соодветната 
одлука. 

Член 7 
Зголемувањето по оваа одлука припаѓа од 1 

јануари 1980 година и се смета за аконтативно зго-
лемување на пензиите и другите парични примања 
заради порастот на просечните трошоци на ж и -
вотот со тоа што дополнително ќе се изврши со-
одветна корекција на усогласувањето ако според 
конечно утврдениот индекс на движењето на про-
сечните трошоци на животот во 1979 година во од-
нос на 1978 година се покаже разлика повеќе од 
0,5%. 

Ако процентот на разликата биде понизок од 
0,5% тој износ ќе се засмета при усогласувањето 
на пензиртте со движењето на просечните трошоци 
на животот во 1980 година. 

Член 8 
Усогласувањето на пензиите и другите прима-

ња според оваа одлука ќе се изврши по службена 
должност, без донесување на решение. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

де,нот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-2901/1 
21 ноември 1979 година 

Скап ј е 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 
Општинскиот суд во Титов Велес, во парнич-

ниот предмет П. бр. 673/79, заведен по тужба на 
тужителот Скендер Ибраимов Арифов од село Гор-
но Врановци, кој сега живее во село Горно Јабол-
чиште, против тужениот Алити Муарем, сега на 
привремена работа во Германија, со непозната 
адреса на живеење, за постоење на право, вред-
ност на спорот 5.500 динари, за привремен застап-
ник на тужениот, во смисла на одредбите од член 
84 став 2 точка 5 од ЗПП, го одреди лицето Пен-

чо Трипчев од Титов Велес, судски приправник, на 
работа во Општинскиот суд во Титов Велес. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот се додека овој и неговиот полно-
мошник не се појават пред судот односно додека 
органот на старателство не го извести судот дека 
му поставил старател на тужениот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
673/79. .(96) 

Општинскиот суд во Титов Велес, во парнич-
ниот предмет П. бр. 634/79, заведен по тужба на ту-
жителот Скендер Ибраимов Арифов од село Гор-
но Врановци кој сега живее? во село Горно Јабол-
чиште, против тужениот Мустафа Фетов Лима-
новски од Република Турција, со непозната адреса 
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на живеење, за постоење на право, вредност на 
спорот 500 динари, за привремен застапник на ту-
жениот, во смисла на одредбите на член 84 став 2 
точка 5 од ЗПП, го одреди лицето Пенчо Трипчев 
од Титов Велес, судски приправник, на работа во 
Општинскиот суд во Титов Велес. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот се додека овој или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот односно додека 
органот на старателство не го извести судот дека 
му поставил старател на тужениот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
634/79. (97) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 157 од 1. X. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 3-1500-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување, со целосна одговорност — Титов 
Велес, ул. „Шефки Сали" бр. 6, со 'следните пода-
тоци: Општинската заедница е основана со Само-
управната спогодба бр. 140/1 од 7. III. 1974 година 
од 120 основачи. 

Основни дејности: 140237 — самоуправни инте-
ресни заедници во областа на здравството. 

Во правниот промет со трети лица Општин-
ската заедница истапува во свое име и за своја 
сметка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Сланев Ан-
дреа Милан, секретар, без ограничување. 

Во состав на Општинската заедница се след-
ните основни заедници: 

I. Основна заедница на здравството и здравст-
веното осигурување со целосна одговорност — Ти-
тов Велес, ул. „Шефки Сали" бр. 6. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба за основање бр. 140/1 од 7. III. 1974 
година, од 67 основачи. 

Основни дејности: 140237 — самоуправни инте-
ресни заедници во областа на здравството. 

Во правниот промет со трети лица Основната 
заедница истапува во свое име и за своја сметка, 
со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Сланев Ан-
дреа Милан, секретар, без ограничување. 

II. Основна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, со целосна одговорност -
Неготино, ул. „,,Маршал Тито" бр. 190. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба за основање бр. 140/1 од 7. III. 1974 
година од 50 основачи. 

Основни дејности: 140237 - самоуправни инте-
ресни заедници во областа на здравството. 

Во правниот промет со трети лица Основната 
заедница истапува во свое име и за своја сметка, 
со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Сланев Ан-
дреа Милан, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 157/1979 година. (290) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 134 од 24. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1475-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската СИЗ за општествена заштита на де-
цата — Гостивар, со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — Гостивар е 
основана со Самоуправната спогодба бр. 20/3 од 3. 
ГИ. 1974 година од 134 основачи. 

Основна дејност: 140235 — СИЗ за општестве-
на заштита на децата. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — Гостивар во 

правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а во рамките на овластува-
њата утврдени со самоуправната спогодба за неј-
зиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата — Гос-
тивар одговара со сите свои средства. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата — Гостивар ќе 
ја застапува Боривоје Синадиноски, секретар на 
Заед.ницата, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 134/1979 година. (295) 

' Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 136 од 20. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1472-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на становање-
то ,на општината Гостивар — со целосна одговор-
ност — Гостивар ке ј „Вардар" бб — Градски парк, 
со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница на станова-
њето на општината — Гостивар, е основана со Са-
моуправната спогодба број 09-903 од 10. IV. 1975 го-
дина од 97 основачи. 

Основна дејност: 140221 — СИЗ на становање-
то — во станбена и комунална дејност. 

Самоуправната интересна заедница на стано-
вањето на општината Гостивар во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, а во рамките на овластувањата утврдени 
со самоуправната спогодба за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ на станавањето на општината — 
Гостивар одговара со сите свои средства. 

Самоуправната интересна заедница на станова-
њето на општината Гостивар ја застапува Перо 
Секулоски, секретар на заедницата, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 136/1979 година. (296) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 168 од 25. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1480-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на физичката 
култура, со целосна одговорност — Гостивар, ул. 
„Браќа ГИНОСКИ" бр. 54, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница на физич-
ката култура е основана со Самоуправната спогод-
ба бр. 1-73 од 3. III. 1974 година. 

Основни дејности: 140234 — самоуправна инте-
ресна заедница на физичката култура. 

Во правниот промет со трети лица Самоуправ-
ната интересна заедница истапува во свое име и за 
своја сметка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Наумчески 
Петко, секретар без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 168/1979 година. (297) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 143 од 25. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1482-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата, Ц. О. — Гостивар со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
на културата — Гостивар е основана со Самоуп-
равната спогодба бр. 0201-12 од 26 март 1974 година. 
Заедницата е основана од 135 основачи. 

Основна дејност: 140233 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 
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ОСИЗ на културата — Гостивар во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, во рамките на овластувањата утвр-
дени со спогодбата за нејзиното основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, Заедницата одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување на ОСИЗ на 
културата — Гостивар е Џелал Љуши, секретар на 
Заедницата, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 143/1979 година. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 127 од 20. IX. 1979 година ,на регис-
тарска влошка бр. 3-1474-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Ц. О. — Гевгелија, 
плоштад „Слобода" бб., со следните податоци: 

Општинска самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, со целосна одго-
ворност — Гевгелија, плоштад „Слобода" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со самоуправната спогодба бр. 1 од 29. IV. 1974 
година од 36 основачи. 

Основни дејности: 140235 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на заштитата на децата. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, со целосна од-
говорност. 

Лице овластено за застапување е Марика Ка -
рагонова, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 127/1979 година. (299) 

За своите обврски Заедницата одговара со сите 
свои средства. 

Во правниот промет Заедницата настапува во 
свое име и за своја сметка. 

Основачите немаат одговорност спрема Заед-
ницата. 

Лице овластено за застапување на Заедница-
та е Никола Јованов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 129/1979 година. (301) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 130 од 19. IX. 1979 година, на регис-
тарската влошка бр. 3-1463-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата — Гевгелија, со следните податоци: 

Општинска самоуправна интересна заедница на 
културата, Ц. О., ул. „Партизански одреди" бб — 
Гевгелија. 

СИЗ на културата е основана со самоуправната 
спогодба бр. 01-22/1 од 26. IX. 1974 година. Основа-
чи на заедницата се 36 организации на здружен 
труд. 

Основна дејност: 140233 — СИЗ на културата. 
За своите обврски Заедницата одговара со сите 

свои средства. 
Во правниот промет Заедницата настапува во 

свое име и за своја сметка. 
Основачите немаат одговорност спрема Заед-

ницата. 
Лице овластено за застапување на Заедницата 

е Никола Јованов, секретар, без ограничување. 
Од Окружни-от стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 130/1979 година. (302) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 55 од 24. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1477-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото сигурување, со целос-
на одговорност, Гевгелија, ул. „7 Ноември" бр. 2, 
со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 385/1 од 
17. II. 1978 година од 69 основачи. 

Основни дејности: 140237 — самоуправна инте-
ресна заедница на здравството. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на (одговорност. 

Лица овластени за застапување се Андон Та-
сев, секретар, без ограничување и Александар Ни-
колов, раководител на сметководството, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 55/1979 година. (300) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 129 од 19. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1464-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура — Гевгелија ,со следните пода-
тоци: 

Општинска самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, со Ц. О., ул. „Гевгел, парти-
зански одреди" бб — Гевгелија. 

СИЗ на физичката култура е основана со Са-
моуправната спогодба бр. 01-21/1 од 26. IX. 1974 го-
дина. 

Основачи на Заедницата се 36 организации на 
здружен труд. 

Основна дејност: 140234 — СИЗ на физичката 
култура. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 83 од 20. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1471-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување, со целосна одговорност — Ку-
маново, ул. „11 Октомври" бр. 2, со следните пода-
тоци: 

Општинската заедница е основана со Самоуп-
равната спогодба бр. 2454 од 19. III. 1974 година, 
од 119 основачи. 

Основни дејности: 140237 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на здравството. 

Во правниот промет со трети лица Општинска-
та заедница истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Орде Кузма-
новски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 83/1979 година. (303) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 180 од 20. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1473-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на становањето 
со целосна одговорност — Куманово, ул. „11 Ок-
томври" бр. 4, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 8759 од 8. X. 1975 
година од 43 основачи. 

Основни дејности: 140221 — СИЗ на станова-
њето. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и своја сметка, со целосна одго-
водност. 

Лице овластено за застапување е Стојан Ве-
личковски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 180/1979 година. (304) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 162 од 27. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1483-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, со целосна одговорност — Кри-
ва Паланка, ул. „Маршал Тито" бб., со следните 
податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба од 1 март 1974 година 
од 17 основачи. 

Основни дејности: 140234 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на физичката култура. 

Во пра,вниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување е Бранислав 
Илиевски, претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 162/1979 година. (305) 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, со целосна од-
говорност. 

Лице овластено за застапување е Николова Ка-
линка, в.д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 105/1979 година. (308) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 183 од 27. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1484-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата, со целосна одговорност — Крива Па-
ланка, ул. „Маршал Тито" бб., со следните пода-
тоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 1.12 од 
18. I. 1979 година, од 28 основачи. 

Основни дејности 120133 — самоуправна инте-
ресна заедница на културата. 

Во правниот промет со трети лица Заедница-
та истапува во свое име и за своја сметка, со це-
лосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Наќе Пет-
роски, претседател на Собранието на Заедницата, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 183/1979 година. (306) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 106 од 28. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1490-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на становање-
то, со целосна одговорност — Крива Паланка, ул. 
„Илинденска" бб., со следните податоци: 

Самоуправна интересна заедница на станова-
њето, со целосна одговорност, Крива Паланка, ул. 
„Илинденска" бб. 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 02-1401/1 од 29. IV. 
1975 година од 28 основачи. 

Основни дејности: самоуправна интересна за-
едница на становањето. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Влајко Бој -
ковски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 106/1979 година. (307) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 105 од 25. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1481-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, со целосна одговорност — Кра-
тово, ул. „Маршал Тито" бр. 1, со следните пода-
тоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 06-1183 од 22. IV. 
1974 година од 18 основачи. 

Основни дејности: 140235 - СИЗ за социјална 
заштита на лица. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 76 од 24. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1476-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата на вработувањето, со целосна одговор-
ност, Кратово, ул. „Гоце Делчев" бр. 3, со следните 
податоци: 

Заедницата на вработувањето е основана со Са-
моуправната спогодба бр. 01-357 од 26. XII. 1978 
година од 25 основачи. 

Основни дејности: 140236 — заедница на вра-
ботувањето. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
и-стапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Трајкова Пав-
лина, в.д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 76/1979 година. (309) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 84 од 19. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1459-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување, Ц. О., 
— Кратово, ул. „Гоце Делчев" бр. 36, со следните 
податоци: 

Основни дејности: 140237 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на здравството. 

Во правниот промет со трети лица Општинска-
та заедница истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Орде Кузма-
новски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 84/1979 година. (310) 

Окружниот стопански суд ЕО Скопје со реше-
нието Фи. бр. 84 од 20. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1470-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на становањето, 
со целосна одговорност, Кавадарци, ул. „Балкан-
ска" бб, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница на стано-
вањето е основана со Самоуправната спогодба за 
основање на Самоуправната интересна заедница за 
станбено-комунална дејност и патишта, од 90 ос-
новачи. 

Основни дејности: 140221 — самоуправна инте-
ресна заедница за домување. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, со целосна од-
говорност. 

Лице овластено за застапување е Драги Ива-
нов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 81/1979 година. (311) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 78 од 20. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1469-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
образование и наука, Ц. О. — Кавадарци, со след-
ните податоци: 

Општинската заедница е основана од 60 осно-
вачи. 

Основни дејности: 140231 — СИЗ во областа на 
образованието. 
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Во правниот промет со трети лица Заедница-
та истапува во свое име и за своја сметка, со це-
лосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Димов Тодор, 
в.д. секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 78/1979 година. (312) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1277 од 19. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр, 3-1468-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
електродистрибуциј а, Ц. О. — Кавадарци, ул. „Бла-
жо Алексов" бр. 2, со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 03-2 од 
6. III. 1979 година од 22 основачи. 

Основни дејности: 140211 — СИЗ во областа на 
енергетиката. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, со целосна од-
говорност. 

Лице овластено за застапување е Шумановски 
Милан, претседател на Собранието на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за електродис-
трибуција, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1277/1979 година. (313) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 185 од 19. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1466-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за вработува-
ње, со целосна одговорност — Неготино, ул. „Пека-
рев" бр. 5, со следните податоци: 

Заедницата за вработување е основана со Са-
моуправната спогодба од декември 1978 година од 
57 основачи. 

Основни дејности: 140236 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на запалувањето . 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување е Ванчо Јор-
данов, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 185/1979 година. (317) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 82 од 19. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1467-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за пасишта и 
утрини, со целосна одговорност — Неготино, ул. 
„Маршал Тито" бб (барака), со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 01-2/1 од 9. V. 1975 
година од 14 основачи. 

Основни дејности: самоуправна интересна заед-
ница во други дејности од материјалното производ-
ство. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, со целосна од-
говорност. 

Лице овластено за застапување е Зафиров 
Александар, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 82/1979 година. (318) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2659/78 од 18. VI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1388-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во хемиската индустрија, тек-
стилната индустрија и индустријата за чевли, ко-
жа и гума, со целосна одговорност — Скопје, ул. 
„Пролет" бр. 1, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во хемиската индустрија, текс-
тилната индустрија и индустријата за чевли, кожа 
и гума е основана со Самоуправната спогодба во 
март 1978 година од 201 основачи. 

Дејност: 140231 — СИЗ во областа на насоче-
ното образование. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, а за сторе-
ните обврски одговара со сите свои средства. Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во хемиската индустрија, тексилната ин-
дустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, без 
ограничување, ја застапува секретарот Мирко Апо-
столски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2659/1978 од 18. VI. 1979 година. (319) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 182 од 19. IX. ( 1979 година, на ре-
гистарска /влошка бр. 3-1462-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за пасишта и утрини, Ц. О. — Кавадарци, ул. „7 
„Септември" бб, со следните податоци: 

Општинската заедница е основана од Собра-
нието на општината Кавадарци. 

Основни дејности: 140219 — самоуправни инте-
ресни заедници во останатите дејности на матери-
јалното производство. 

Во правниот промет со трети лица Општинска-
та заедница истапува во свое име и за своја смет-
ка, без ограничување. 

Лице овластено за застапување е Ристо Ангу-
шев, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 182/1979 година. (314) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 166 од 26. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1486-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата, Ц. О. — Македонски Брод, со следните 
податоци." 

Општинската заедница е основана со Самоуп-
равната спогодба бр. 08-994/2 од 17. X. 1974 година, 
од 10 основачи. 

Основни дејности: 140233 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 

Во правниот промет со трети лица Општинска-
та заедница истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Драге Трен-
е в с к и , претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 166/1979 год. (315) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 74 од 19. IX. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1465-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на становањето 
на општина Неготино, Ц. О. — Неготино, ул. „Мар-
шал Тито" бб., со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со одлуката на Собранието на општината Неготино, 
бр. 01-756/1 од 24. IV. 1975 година. 

Основни дејности: 140221 — самоуправна инте-
ресна заедница на становањето. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Петар Паун-
ков, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 74/1979 година. (316) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство на име Хамит Салихи, с. Слати-
но, Тетово. (534) 

Свидетелство на име Назиф Бехтеши, с. Деб-
реше, Гостивар. (535) 

Свидетелство на име Идрис Шерифи, с. Врап-
чиште, Гостивар. (536) 

Здравствена легитимација бр. 368, на име Сел-
ман Абедини, с. Дебреше, Гостивар. (537) 

Свидетелство на име Макил Селмани, с. Ч а ј -
ле, Гостивар. (538) 

Свидетелство на име Никола Мишкоски, ул. 
„Н. Тесла" бр. 16, Гостивар. (539) 

Воена книшка на име Маринко Крстев, ул. 
„Велко Влаховиќ" бр. 100-6, Свети Николе. (540) 

Воена книшка, издадена од Сј еница на име 
Кадро Рамичевиќ, Скопје. (541) 

Здравствена книшка, издадена од Скопје на 
име Славица Никодиновиќ, Скопје. (542) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Петрија Неделкова, Скопје. (543) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ни-
кола Лазаревски, Скопје. (544) 

Воена книшка издадена од Сремски Карло-
вац на име Благоја Здравковски, Скопје. (545) 

Воена книшка, издадена од Белград на име 
Милко Милковски, Куманово. (546) 

Работна книшка на име Елеџија Спирова, ул. 
„Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 51, Битола. (547) 

Работна книшка на име Благоја Симоновски, 
ул. „Бр. Миладинови" бр. 169, Битола. (548) 

Индекс бр. 825/75 на име Петар Таблоски, ул. 
„Сотка Џигиџиќ" бр .28, Прилеп. (549) 

Свидетелство за I и II година на име Павли-
на Стеванова , с. Врбјани, Прилеп. (550) 

Работна книшка на име Радислав Каралиес-
ки, с. Мало Коњари, Прилеп. (551) 

Работна книшка на име Весели Муса, с. Ло-
пате, Куманово. (552) 

Диплома на име Мајди Демири, ул. „Правда 
Спасовска" бр. 30, Куманово. (553) 

Свидетелство на име Исмаиљ Мустафа, с. Вак-
синце, Куманово. (554) 

Свидетелство на име Скендер Лимани, с. К р а -
ни, Ресен. (555) 

Свидетелство на име Бранко Стеванов, с. Д. 
Врановци, Титов Велес. (556) 

Свидетелство на име Мари Орданова, с. Сте-
панци, Титов Велес. (557) 

Здравствена легитимација на име Љатиф Еми-
ни, с. Боговиње, Тетово. (558) 

Свидетелство на име Хавзи Сејфуљи, с. Пи-
рок, Тетово. (559) 

Здравствена легитимација на име Исак Исе-
ни, с. Пирок, Тетово. (560) 

Здравствена легитимација на име Сахиде Ле-
ку, ул. „Детинска" бр. 101, Тетово. (561) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нимет Ферати, с. Жеровјане, Тетово. (562) 

Свидетелство на име Мемет Идризи, с. Нераш-
те, Тетово. (563) 

Работна книшка на име Фазли Асановски, ул. 
„Цар Самуил" бр. 238, Битола. (989) 

Свидетелство за IV одделение на име Даница 
Пешковска, ул. „Карпош" згр. 7, влез 3, стан 15, 
Битола. (990) 

Работна книшка на име Перо Радуловски, ул. 
„Т. Велков" бр. 1/4-2, Куманово. (991) 

Свидетелство за IV година на име Иван Кра-
љевски ул. „Н. Тесла" бб., Куманово. (992) 

Пасош бр. 375365 на име Богица Младеновска, 
с. Скачковце, Куманово. (993) 

Работна книшка на име Трајко Ковачевски, с. 
Орашац, Куманово. (994) 

Работна книшка на име Александар Насковски, 
ул. „Осогово" бр. 19, Куманово. (995) 

Работна книшка на име Александар Георгиев-
ски, ул. „К. Ј. Питу" бр. 23, Куманово. (996) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Васил Главинов" во Титов Велес 
на име Тасевски Михајло, ул. „Киро Чучук" бр. 51, 
Титов Велес. (997) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште „Јордан Костан-
тинов - Џинот" на име Арифова Џеваир, ул. „Д. 
Влахов" бр. 167, Титов Велес. (998) 

Работна книшка, издадена од Собранието на 
општината Титов Велес на име Мојсоски Цоне, с. 
Градско, Титов Велес. (999) 

Свидетелство за V одделение на име Ѓеле Те-
овски, с. Владиловци,. Титов Велес. (1000) 

Свидетелство за VI одделение на име Ратка 
Јорданова, нас. Чашка. Титов Велес. (1001) 

Работна книшка на име Борис Караџов, ул. „К. 
Рогужаров" бр. 34, Титов Велес. (102) 

Воена книшка на име Младен М а р и н о в и ќ , с. 
Сарково, Кавадарци. (1003) 

Здравствена легитимација на име Нуриман Сел-
мани, ул. „Г. Стојчевски" бр. 54, Тетово. (1004) 

Здравствена легитимација на име Минтеаре 
Сеадини, с. Желино, Тетово. (1005) 

Здравствена легитимација на име Беким Аме-
ти, с. Порој, Тетово. (1006) 

Здравствена легитимација на име Љатиф Аме-
ти, с. Порој, Тетово. (1007) 

Свидетелство за кројач бр. 08211 на име Голу-
бина Илиовска, с. Умлена, Берово. (1008) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Џемаведин Љатифов, Скопје. (1009) 

Свидетелство за IV одделение на име Пајазит 
Далипи, с. Морани, Скопје. (1010) 

Свидетелство на име Миле Дуков, ул „Пр. 
Шински" бр. 29, Битола. (1011) 

Свидетелство за V одделение на име Неџат 
Усеиноски, ул. „Дунавска" бр. 18, Прилеп. (1012) 

Свидетелство за IV одделение на име Милутин 
Јованоски, с. Мажучиште, Прилеп. (1013) 

Свидетелство за VIII одделение на име Анѓа 
Алтелеска, е. М. Коњари, Прилеп. (1014) 

Индекс бр. И 448/76 на име Марика Христова, 
ул. „Д. Груев" бр. 146, Битола. (1015) 

Свидетелство за VI одделение на име Муамет 
Зендели, с. Непроштено, Тетово. (1016) 

Свидетелство за IV година на име Веселин Ма-
р и н о в с к и , с. Копанце, Тетово. (1017) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љазим 
Мисими, с. Добарце, Тетово. (1018) 

Здравствена легитимација на име Селим Таи-
ри, с. Камењане, Тетово. (1019) 

Здравствена легитимација на име Насер Таи-
ри, с. Камењане, Тетово. (1020) 

Здравствена легитимација на име Ганимет Та-
ири, с. Камењане, Тетово. (1021) 

Здравствена легитимација на име Муабес Таи-
ри, с. Камењане, Тетово. (1022) 

Работна книшка на име Емрли Бегзати, с. Д. 
Бањица, Гостивар. (1023) 

Свидетелство за VIII одделение на име Меф-
рим Селејман, с. Равен, Гостивар. (1024) 

Свидетелство за VIII одделение на име Хаќим 
Селмани, с. Д. Ѓоновица, Гостивар. (1025) 

Здравствена легитимација на име Музеќет Бе-
ќири, с. М. Турчане, Гостивар. (1026) 

Свидетелство на име Благоја Карапеевеки, ул. 
„М. Пијаде" бр. 269, Прилеп. (1027) 

Работна книшка на име Илми Сулејмани, Ку-
маново. (1028) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено во Основното училиште „Единство", Маке-
донски Брод на име Димоски Борче, ул. „Маршал 
Тито" бр. 25, Македонски Брод. (1029) 

Работна книшка, издадена од Општина Охрид 
на име Крстески Анѓеле, с. Требино, Брод Маке-
донски. (1030) 



27 ,ноември 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 36 - Стр. 799 

Свидетелство за IV одделение, издадено од с. 
Мрзен Ораовец, Кавадарци, на име Јованова Ми-
рослава, ул. „Браќа Кошулчеви" бр. 2, Титов Ве-
лес. (1031) 

Свидетел-ство на име Даринка Секулоска, с. Г. 
Крушје, Македонски, Брод. (1032) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Мар-
ко Коцев, с. Дреново, Титов Велес. (1033) 

Воена книшка на име Ангел Павлов, с. Г. Бо-
шава, Кавадарци, (1034) 

Свидетелства за завршено I и II година, изда-
дени од Гимназијата „Гоце Делчев", Куманово, на 
име Љубица Петковска, Куманово. (1035) 

Свидетелства за III IV година и диплома за 
завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце 
Делчев", Куманово на име Хаким Ибраими, с. Опае, 
Куманово. (1036) 

Свидетелство за IV одделение на име Ферат 
Исмаил, с. Рамни Габер, Драчево. (1037) 

Свидетелство за IV одделение на име Ариф Да-
липи, с. Морани, Драчево. (1038) 

Уверение за КВ заварувач на име Методија 
Тулалески, ул. „М. Козар" бр. 42-а, Прилеп. (1039) 

Свидетелство за VIII одделение на име Горда-
на ѓорѓиоска, с. Плетвар, Прилеп. (1040) 

Здравствена легитимација на име Стевка Стом-
нароска, ул. „К. Јосифоски" бр. 82, Прилеп. (1041) 

Здравствена легитимација на име Нада Стом-
нароска, ул. „К. Јосифовски" бр. 82, Прилеп. (1043) 

Свидетелство за IV одделение на име Верка 
Ристеска, Прилеп. (1043) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мирсад 
Абдиоски, с. Пешталево, Прилеп. (1044) 

Свидетелство за IV одделение на име Цена 
Ацеска, с. Мажучиште, Прилеп. (1045) 

Свидетелство за V одделение на име Стојна 
Родева, с. Извор, Титов Велес. (1046) 

Свидетелство за IV одделение на име Ајет 
Исени, с. Камењане, Тетово. (1047) 

Свидетелство за III одделение на име Шами-
ран Куртиши, с. Милетино, Тетово. (1048) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рецеп Салија, с. Д. Палчиште, Тетово. (1049) 

Здравствена легитимација на име Шасине Сел-
мани, с. Г. Седхларце, Тетово. (1050) 

Диплома на име Сами Асани, с. Пршовце, Те-
тово. (1051) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ќатип 
Аљија, с. Боговиње, Тетово. (1052) 

Здравствена легитимација на име Садик Са-
дику, е. Палатица, Тетово. (1053) 

Свидетелство за VIII одделение на име Здравка 
Велјаноска, с. Пожаране, Гостивар. (1054) 

Свидетелство за IV одделение на име Аки Феј -
зулаи, с. Равен, Гостивар. (1055) 

Воена книшка на име Стевко Илиевски , с. 
Длабочица, Штип. (1056) 

Свидетелство за завршено VII одделение, из-
дадено во Училиштето зА С Макаренко" — Скоп-
је на име Иљаз Демири, Скопје. (1057) 

Диплома за завршен медицински факултет, из-
дадена во Скопје на име Борис Нечков, Скопје. 

(1058) 
Диплома за завршена гимназија, издадена од 

Гимназијата „Цветан Димов", Скопје на име Борис 
Нечков, Скопје. (1059) 

Ученичка книшка за V одделение на име Ма-
ре Христоска, ул, „Авала" бр. 54, Прилеп. (1060) 

Свидетелство за IV одделение на име Верка 
Котеска, с. Морул, Прилеп. (1061) 

Свидетелство за IV одделение на име Илинка 
Котеска, с. Морул, Прилеп. (1062) 

Свидетелство за VIII одделение на име Олгица 
Миткоска, с. Ракле, Прилеп. (1063) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ради-
вој Здравески, ул. „М. Пијаде" бр. 1-а, Прилеп. 

(1056) 
Работна книшка, издадена од Собранието на 

општина Крива Паланка на име Додевски Миле, 
ул. „11 Октомври" бр. 26, Крива Паланка. (1066) 

Свидетелство за IV одделение на име Шабан 
Селмановски, Титов Велес. (1067) 

Воена книшка на име Блажо Делов, с. Коно-
пиште, Кавадарци. (1068) 

Свидетлство за И одделение на име Никола 
Спасовски, ул. „И. Р. Лола" бр. 55, Гостивар. (1069) 

Индекс бр. 2197 на име Мирослав Нафитоски, 
ул. „Сретко Крстески", Гостивар. (1070) 

Здравствена легитимација на име Синче Бе-
шири, с. Д. Бањица, Гостивар. (1071) 

Свидетелства за I година и И година, издадени 
од ЦСНО „Злате Малакоски" на име Кирко Или-
ески, с. Чајле, Гостивар. (1072) 

Воена книшка, издадена во Загреб на име Дра-
ган Стерјовски, Скопје. (1073) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Јо-
вица Шилиновски , Скопје. (1074) 

Свидетелство за завршено IV одделение во с. 
Сандево на име Лепосава Тимутиевиќ, Скопје. 

Чек бр. 4078439, издаден од Љубљанска банка 
— Филијала Скопје на име Зоран Стевиќ, Скопје. 

Воена книшка на име Љупчо Христов, ул. „Н. 
Тесла" бр. 138, Битола. (1077) 

Диплома на име Благој Велковски, ул. „25 Мај" 
бр. 2/3, Битола. (1078) 

Ученичка книшка на име Орде Тодески, с. Ма-
жучиште, Прилеп. (1079) 

Диплома на име Методија Никоски, ул. „Ц. Ко-
њарец", Прилеп. (1080) 

Здравствена легитимација на име Вели Па ја -
з и т ^ с. Вешала, Тетово. (1081) 

Воена книшка бр. 24311 на име Душко Симос-
ки, ул. „Г. Делчев" бр. 152, Тетово. (1082) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шефије Османи, с. Камењане, Тетово. (1083) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Азиз Азизи, е. Камењане, Тетово. (1084) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Кадриј Кадрија, с. Раковец, Тетово. (1085) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Селман Кадриј, с. Раковец, Тетово. (1086) 

Здравствена легитимација на име Атифет Неџ-
бедин Мемети, с. Џепчиште, Тетово. (1087) 

Лична карта на име Муамед Арифи, ул. „Ра-
дован Цониќ" бр. 127, Тетово. (1088) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Веби Асани, с. Ново Село П, Тетово. (1089) 

Воена книшка на име Исак Есати, с. Богови-
ње, Тетово. (1090) 

Свидетелство за IV клас на име Назми Абди-
ја, с. Шипковица, Тетово. (1091) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зулфи Амети, с. Глоѓи, Тетово (1092) 

Здравствена легитимација на име Ајдар Исла-
ми, с. Беловиште, Гостивар. (1093) 

Здравствена легитимација на име Икмет Исла-
ми, с. Беловиште, Гостивар. (1094) 

Свидетелство за VIII одделение на име Цве-
танка Стојанова, с. Панчарево, Берово. (1095) 

Работна книшка бр. 12099 на име Цветанка Сто-
јанова, с. Панчарево, Берово. (1096) 

Свидетелство за VIII одделение на име Аника 
Петровска, с. Драмче, Делчево. (1097) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дими-
тар Илиев, ул. „М. М. Брицо" бр. 4, Виница. (1098) 

Ученичка книшка за завршено од I до V одде-
ление и завршено прво полугодие од VI одделение, 
издадена од ОУ во нас. Синѓелиќ на име Зухра 
Омерагиќ, с. Сингелиќ, Скопје. (1099) 

Работна книшка на име Абдула Садику, ул. „М. 
Стојановиќ" бр. 30/а, Куманово. (1100) 

Работна книшка на име Блашка Петровска, ул. 
„Христијан Карпош" бр. 4, Куманово. (1101) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тихо-
мир Стојковски, с. Страцин, Куманово. (1102) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Јоаќим Крчовски", Крива Палан-
ка на име Тасевски Насев Слободан, с. Кошари, 
Крива Паланка. (1103) 
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Свидетелство за VI одделение на име Ристе Ј а -
накиевски, Титов Велес. (1104) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џемаил 
Куртиши, с. Форино, Гостивар. (1105) 

Возачка дозвола на име Ќатип Фејзулај , Гос-
тивар. (1106) 

Воена буквица, издадена во Пожаревац на име 
Џабир Синановски. (1107) 

Воена книшка, издадена во Ваљево на име Ха-
лил Ахмеди, Скопје. (1108) 

Воена буквица, издадена во Скопје на име Бла-
гојче Добревски, Скопје. (1109) 

Воена книшка на име Трајан Ангеловски, с. 
Кадино, Скопје. (1111) 

Свидетелство за Ш клас на име Раде Ристес-
ки, ул. „Октомвриска" бр. 24, Прилеп. (1112) 

Диплома за водоинсталатер на име Блаже Ѓор-
ѓијев, ул. „М. Козар" бр. 8, Титов Велес. (1113) 

Свидетелство за II година на име Симеон Ста-
нисављевиќ ул. „А. Шурков" бр. 27, Титов Велес. 

(1114) 
Свидетелство на име Авди Салихи, с. Добри 

Дол, Гостивар. (1115) 
Работна книшка на име Цветко Дејановски, с. 

Трново, Крива Паланка. (1118) 
Свидетелство за V одделение на име Сиљан 

Јовевски, с. Војница, Титов Велес. (1119) 
Свидетелство за V одделение на име Цвета Сто-

јанова, Титов Велес. (1120) 
Свидетелство за IV одделение на име Петре 

Илиевски, с. Мартолци, Титов Велес. (1121) 
Работна книшка на име Милица Бошковска, 

ул. Благој Горев" бр..97, Титов Велес. ^ (1122) 
Здравствена легитимација на име Меќаил Ша-

сивари, с. Раковец, Тетово. (1123) 
Здравствена легитимација на име Ембраљи Ша-

сивари, с. Раковец, Тетово. (1124) 
Работна книшка на име Зејди Хусеини, с. Те-

ново, Тетово. (1125) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ракифе Салиу, с. Групчин, Тетово. (1126) 
Здравствена легитимација бр. 4417 на име Ма-

мудие Амети, с. Г. Палчиште, Тетово. (1127) 
Работна книшка на име Таир Јашари, с. Шем-

шево, Тетово. (1128) 
Воена книшка на име Михаило Стојановски, 

ул. И. „Р. Лола" бр. 155, Тетово. (1129) 
Диплома на име Јоше Гигоски, ул. „Мара Уг-

ринова" бр. 27, Гостивар. (ИЗО) 
Свидетелство на име Миле Петровски, ул. „18 

ноември" бр. 6, Гостивар. (1131) 
Свидетелство за VIII одделение на име Дамњан 

Новаковски, с. Церово, Гостивар. (1132) 
Здравствена легитимација, издадена во Скопје 

на име Киро Цветковски, с. Д. Лисиче, Скопје. 
(1133) 

Воена книшка на име Љупчо Рајчевски, Скоп-
је. (1134) 

Воена книшка издадена во Скопје на име Ге-
орги Ефтимов, Скопје. (1135) 

Лична карта на име Мимоза Чегороска, ул. 
„Ладо Стојаноски" бр. 5, Прилеп. (1136) 

Свидетелство за VIII одделение на име Блага 
Макалоска, ул. „Тоде Иваноски", бр. 96, Прилеп. 

(1137) 
Работна книшка на име Атанас Мицкоски, с. 

Загорани, Прилеп. (1138) 
Свидетелство за IV одделение на име Борко 

Ковил оски, Прилеп. (1139) 
Работна книшка на име Ислам Шефки, с. Вак-

синце Куманово. (1140) 
Свидетелство за IV одделение на име Десанка 

Петковска, с. Пендак, Куманово. (1141) 
Свидетелство на име Стојко Петрушевски, с. 

Страцин, Куманово. (1142) 
Свидетелство за IV одделение на име Верка 

Јандриоска, с. Д. Батуше, Македонски Брод. (1143) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Зурап Арслани, с. Желино, Тетово. (1144) 

Свидетелство за IV клас на име Велија Феми, 
с. Г. Лешница, Тетово. (1145) 

Здравствена легитимација на име Шаузи Исла-
ми, с. Желино, Тетово. (1146) 

Свидетелство за VIII одделение на име Лок-
ман Вејсели, с. Џепчиште, Тетово. (1147) 

Воена книшка, издадена во Загреб на име Де-
мирали Селим, Скопје. (1148) 

Воена книшка, издадена во Вршац на име 
Браим Балија, Урошевац. (1194) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Хајра Машовиќ, Скопје. (1150) 

Здравствена книшка, издадена во Скопје на 
име Џевџет Пајазити, Скопје. (1151) 

Воена книшка, издадена во Палиќ на име Стој-
ко Белински, Скопје. (1152) 

Свидетелство за VI одделение на име Абдула 
Асани, Тетово. (1153) 

Свидетелство за IV одделение на, име Муха-
мет Асани, с. Боговиње, Тетово. (1154) 

Свидетелство за V одделение на име Нуриман 
Асани, с. Боговиње, Тетово. (1155) 

Здравствена легитимација на име Љупчо Андо-
новски, ул. „Г. Делчев" бр. 205 Тетово. (1156) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сабит Исени, с. Синичани, Тетово. (1157) 

Свидетелство за V одделение на име Шадије 
Малиќи, ул. ,,И. Р. Лола" бб Тетово. (1158) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Надије Идризи, с. Порој, Тетово. (1159) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Исмаил Идризи, с. Порој, Тетово. (1160) 

Воена книшка на име Даут Џемаили, Тетово. 
(1161) 

Воена книшка на име Изет Зеќири, с. Урвич, 
Тетово. (1162) 

Лична карта на име Хавије Ла ј азити, с. Чело-
пек, Тетово. (1163) 

Здравствена легитимација на име Амиде Ра-
маданова, Тетово. (1164) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Талат Селим, Скопје. (1165) 

Воена книшка, издадена во Сомбор на име Бо-
жидар Гурмешевиќ, с. Кучевиште, Скопје. (1166) 

Воена книшка, издадена во Ниш на име Љубо-
мир Атанасов Колев, Скопје. (1167) 

Воена книшка, издадена во Бања Лука на име 
Благоја Трајковски, с. Булачани, Скопје. (1168) 

Воена книшка, издадена во Титоград на име 
Рефик Бербери, Скопје. (1169) 

Воена книшка, издадена во Земун на име Стој-
ко Вуќиќ, с. Мирковци, Скопје. (1170) 

Воена книшка, издадена во Пожаревац на име 
Александар Манасијевски, Скопје. (1171) 

Свидетелство на име Петар Спасески, ул. „У. 
Илиески" бр. 9, Прилеп. (1172) 

Свидетелство на име Нада Паланкова, с. Мур-
тино, Прилеп. (1173) 

Уверение за прва помош на име Бранка Бел-
коска ул. „М. Пијаде" бр. 204, Прилеп. (1174) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Бо-
це Наумоски, ул. „Г. Јанкулоски" бр. И — Варош, 
Прилеп. (1175) 

Свидетелство за VIII одделение на име Славе 
Илиоски, с. Подвис, Прилеп. (1176) 

Ученичка книшка за V одделение на име Маре 
Пепељугоска, ул. „Вл. Јовчевски" бр. 17, Варош, 
Прилеп. (1177) 

Индекс бр. 3280, на име Слободанка Спиркос-
ка, ул. „Бр. Шемкоски" бр. 63, Прилеп. (1178) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петре 
Козароски, ул. „Ленин" бр. 209, Прилеп. (1179) 

Диплома за КВ бравар, издадена од ИЗУС „Ко-
ле Неделковски", Титов Велес на име Ламјов Б. 
Трајче, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 21, Титов Велес. 

(1180) 
Диплома за КВ бравар, издадена од УЗУС „Ко-

ле Неделковски", Титов Велес на име Србов В. 
Цветан, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 58, Титов Велес. 

(1181) 
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Свидетелство на име Дамјан Михајлоски, Гос-
тивар. (1182) 

Свидетелство за V клас на име Џеладин Еле-
зи, с. Стримница, Тетово. (1183) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мефдил Зибери, с. Желино, Тетово. (1184) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хиријет Зибери, с. Желино, Тетово. (1185) 

Работна книшка на име Трнина Видој евска, с. 
Рогачево, Тетово. - (1186) 

Лична карта бр. 16175 на име Зухбари Хомен, 
с. Вешала, Тетово. (1187) 

Работна книшка на име Ејуп Адеми, Тетово. 
(1188) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дафин-
ка Трчканска, с. Стојмирово, Берово. (1189) 

Работна книшка на име Домнико Грамоски, ул. 
„Прилепска" бр. 57/8, Битола. (1190) 

Работна книшка на име Живко Димитриев-
ски, с. Орах, Куманово. (1191) 

Работна книшка на име Живко Величковски, 
ул. „Власто Радовјанин" бр. 6, Куманово. (1192) 

Воена книшка на име Јован Димитров, ул. 
„С. Пинџур" бр. 3, Ваташа. (1193) 

Воена книшка на име Митре Милков, ул. „Ми-
то Василев Јасмин" бр. 30, Кавадарци. (1194) 

Свидетелство за VII одделение на име Наќиљ 
Беќири, с. Добридол, Гостивар. (1195) 

Свидетелства од I, П, Ш година и диплома, из-
дадени од Индустриското училиште „Коле Недел-
ковски", Титов Велес на име Малиновски Дими-
тар, ул. „Б. Поп Јорданов" бр. 29, Титов Велес. 

(1196) 
Воена книшка, издадена во Сплит на име Ше-

мо Шемши, с. Арачиново, Скопје. (1197) 
Работна книшка на име Вангелина Иванова, 

Богданци. (1199) 
Диплома за Ш година на име Петре Трајкоски, 

ул. „М. Пијаде" бр. 3-с, Прилеп. (1200) 
Воена книшка, издадена од ВП 8674 — Београд 

на име Димитри Динов, ул. „Владимир Назор" бр. 
22, Титов Велес. (1201) 

Свидетелство за V одделение на име Загорка 
Арсовска, е. Извор, Титов Велес. (1202) 

Здравствена легитимација на име Сашо Сим-
јановски, с. Сиричино, Тетово. (1203) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нафи Бајрами, с. Камењане, Тетово. (1204) 

Свидетелство за VIII одделение на име Меваип 
Емини, ул. „111" бр. 6, Тетово. (1205) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Илјас Османи, с. Нераште, Тетово. (1206) 

Свидетелство за VIII одделение на име Исмет 
Љума, ул. „Преспанска" бр. 33, Тетово. (1207) 

Работна книшка на име Мурселем Рабдишта, 
ул. „М. Симоноски" бр. 24, Гостивар. (1208) 

Свидетелство за VII одделение на име Анѓа 
Новакоска, с. Дебреше, Гостивар. (1209) 

Свидетелство за I година на име Лилјана Кон-
доска, ул. „Пере Темелкоски" бр. 19, Прилеп. (1210) 

Лична карта бр. 11568 на име Коста Парталос-
ки, с. Вевчани, Струга. (1211) 

Воена книшка на име Каме Вешков, ул. „12 
Ударна бригада" бр. 31, с. Ваташа, Кавадарци. 

(1212) 
Свидетелство за VIII одделение на име Махи 

Саљихи, с. Слатино, Тетово. (1213) 
Свидетелство за IV одделение на име Фатиме 

Бајрамова, с. Градец, Виница. (1214) 
Работна книшка, издадена во Скопје на име 

Бајрам Шабан, Скопје. (1215) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име Да-

мир Дурмиш, Скопје. (1216) 
Свидетелство за IV одделение на име Горица 

Пашоска ,с. Веселчани, Прилеп. (1217) 
Свидетелство за VIII одделение на име Марјан 

Камишоски, с. Тополчани, Прилеп. (1218) 
Лична карта на име Трајанка Стојаноска, ул. 

,,Ленин" бр. 205, Прилеп. (1219) 

Уверение за прва помош на име Ристо т о м е с -
ки, ул. „Лазо Филипоски" бр. 1, Прилеп. (1220) 

Свидетелство за I година на име Олга Јаноска, 
с. Ново Лагово, Прилеп. (1221) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петре-
Трај коски, ул. „Моша Пијаде" бр. 2, Прилеп. (1222) 

Сообраќајна дозвола на име Сотјче Настески, 
с. М. Коњари, Прилеп. (1223) 

Здравствена легитимација на име Адем Зибе-
ри, с. Камењане, Тетово. (1225) 

Свидетелство за VIII одделение на име Идриз 
Камбери, с. Шипковица, Тетово. (1226) 

Здравствена легитимација на име Рухиде Кам-
бери, с. Шипковица, Тетово. (1227) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Меџаит Мисими, с. Долно Палчиште, Тетово. (1228) 

Здравствена легитимација на име Бесим Ази-
ри, с. Теново, Тетово. (1229) 

Диплома на име Фикри Мемеди, с. Џепчиште, 
Тетово. (1230) 

Здравствена легитимација на име Реције Ила-
зи, ул. „29 Ноември" бр. 72, Тетово. (1231) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шемседи Одаи, с. Г. Палчиште, Тетово. (1232) 

Свидетелство за VIII одделение на име Изип 
Шабани, с. Беловиште, Гостивар. (1233) 

Воена книшка, издадена во -Мостар на име Си-
мо Паневски, с. Миладиновци, Скопје. (1234) 

Воена книшка, издадена во Краљево на име 
Душко Грковски, Скопје. (1235) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено во ОУ „X. Т. Карпош" — Скопје на име Ду-
шан Настевски, Скопје. (1236) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Дурмиш Халимов, Скопје. (1237) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Сте-
рија Лазовски, Скопје. (1238) 

Индекс бр. 872 на име Борис Николов, ул. „Д. 
Најдов" бр. 122, Прилеп. (1239) 

Свидетлество на име Благоја Петрески, с. Брси-
но, Прилеп. (1240) 

Свидетелство на име Азем Адиловиќ, с. Десо-
во, Прилеп. (1241) 

Свидетелство на име Кирил Бошески, ул. „М. 
Ацев" бр. 158, Прилеп. (1242) 

Работна книшка, издадена во Загреб — општи-
на Максимир, на име Носаљ Штефан, ул. „Маркс 
Енгелс" бр. 16/Ш, Струга. (1243) 

Здравствена легитимација на име Меџаит Вин-
ца ,с. Велешта, Струга. (1245) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зенепе Шукри Исмаили, с. Шипковица, Тетово. 

(1246) 
Работна книшка на име Расим Бале, с. Урвич, 

Тетово. (1247) 
Уверение за кројач на име Абдил азиз Амзаи, 

с. Теарце, Тетово. (1248) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Шефит Кадрија, с. Стримница, Тетово. (1249) 
Здравствена легитимација, издадена во Скоп-

је на име Екрем Рушитовски, с. Катланово, Скопје. 
(1250) 

Здравствена легитимација, издадена во Скоп-
је на име Бојан Јанковски, Скопје. (1251) 

Работна книшка на име Јован Ешмиковски, с. 
Бистрица, Битола. (1252) 

Лична карта бр. 7422, на име Даниле Костади-
носки, с. Г. Крушје, Македонски Брод. (1253) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
даде,но од Основното училиште „Маршал Тито", с. 
Жировница на име Етхеми Алим, с. Жировница. 

(1254) 
Ученичка книшка за завршено VI одделение, 

издадена од Основното училиште „Маршал Тито", 
с. Жировница на име Ваити Т. Шеадин с. Жиров-
ница. (1255) 
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Ученичка книшка за завршено VI одделение, 
издадена од Основното училиште „Маршал Тито" 
с. Жировница на име Абази Н. Бедри, с. Жиров-
ница. (1256) 

Свидетелство, издадено од Осмолетката ,,Лири-
ја", с. Жеровјане на име Биљали Б. Нуримам, с. 
Теново, Тетово. (1257) 

Свидетелство за Ш одделение на име Цветан-
ка Трпеска с. Зркле, Тетово. (1258) 

Здравствена легитимација на име Вера Бркич, 
„ул. „Р. Иваноски" бр. 47, Прилеп. (1259) 

Работна книшка на име Мирољуб Миливој евиќ, 
ул. „В. Циривири", Тетово. (1260) 

Воена книшка на име Фарук Хајрула, ул. „НО" 
бр. 24, Тетово. (1261) 

Уверение на име Илми Белиу, ул. „Др. Тодо-
роски" бр. 28, Гостивар. (1262) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зурап -
Идризи, с. Лакавица, Гостивар. (1273) 

Работна книшка на име Димитар Тушевски, с. 
Русиново, Берово. (1264) 

Воена книшка на име Мите Атанасов, ул. „В. 
Циривири" бр. 198, Титов Велес. (1265) 

Воена книшка, издадена во Приштина на име 
Стамен Ивановски, Скопје. (1267) 

Здравствена легитимација, издадена во Скоп-
је на име Сенат Демиров, Скопје. (1268) 

Свидетелство за завршен испит, издадено во 
СЕУ „Моша Пијаде" на име Илчо Кралев, Скопје. 

(1269) 
Ученичка книшка на име Кирил Смилески, ул. 

„Орде Чопела" бр. 46, Прилеп. (1270) 
Свидетелство на име Петвар Јакимовски, ул. 

„Климент Охридски" бр. 2, Кума,ново. (1271) 
Уверение за ѕидар на име Јакуп Малиќи, с. 

Медвеџе, Титов Велес. (1272) 
Свидетелство на име Рајна Атанасова , с. Ба -

линдол, Гостивар. (1273) 
Диплома на име Елјесар Балта, Гостивар. (1274) 
Воена книшка, издадена во Загреб на име Ра-

дован Вукадин Крстичиќ, Скопје. (1275) 
Свидетелство за завршено VIII одделение во 

ОУ „Иднина" — Скопје на име Асан Шукри, Скоп-
је. (1276) 

Воена книшка, издадена во Титоград на име 
Алиќ Хамид, Скопје. (1277) 

Свидетелство за IV одделение на име Весела 
Милеска, с. Галичани, Прилеп. (1278) 

Свидетелство на име Ленка Мицкоска, Прилеп. 
(1279) 

Уверение за слаткар на име Иванка Стеванос-
ка, ул. ,,Ленин" бр. 120, Прилеп. (1280) 

Свидетелство за IV одделение на име Ленка 
Петреска, с. Ст. Лагово, Прилеп. (1281) 

Свидетелство за IV одделение на име Добрица 
Радеска, с. Рилово, Прилеп. (1282) 

Свидетелство за Ш година на име Рашка Са-
латоска, ул. „М. Тито" бр. 68, Прилеп. (1283) 

Свидетелство за Ш година на име Владимир 
Ќорвезироски, кеј „9 Септември" бр. 19, Прилеп. 

(1284) 
Свидетелство за V одделение на име Мара Та-

леска, с. Дреновци, Прилеп. (1285) 
Работна книшка на име Исљам Мисими, с. Ни-

куштак, Куманово. (1286) 
Лична карта на име Меран Зеќири, Струга. 

(1287) 
Воена книшка на име Божин Клечкароски, с. 

Мороишта, Струга. (1288) 
Диплома за завршен матурски испит, издадена 

од Индустриското училиште „Трајко Бошкоски 
Тарцан", Прилеп на име Боцески Михаило Ди-
митрија, ул. „Првомајска" бр 49, Титов Велес. (1289) 

Свидетелство за VIII одделение на име Исеин 
Изаири, с. Челопек, Тетово. (1291) 

Дозвола за оружје на име Ружди Садики, с. 
Рогле, Тетово. (1292) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хамди Рецепи, с. Камењане, Тетово. (1293) 

Лична карта на име Харун Мустафа, ул. „29 
Ноември" бр. 28, Тетово. (1294) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Маелам Исмани, с. Боговиње, Тетово. (1295) 

Воена книшка на име Ислам Алими. с. Глоѓи, 
Тетово. (1296) 

Здравствена легитимација на име Сами Емине, 
с. Боговиње, Тетово. (1297) 

Свидетелство за VIII одделение на име Митко 
Златановски, ул. „Сердарот" бр. 25, Драчево. (1298) 

Диплома на име Миле Стеваноски, ул. „М. Пи-
јаде" бр. 183, Прилеп. (1299) 

Лична карта на име Трајан Илиески, ул. „П. 
Котеска" бр. 58, Прилеп. (1300) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во с. Русјаци на име 
Стојкоска Мирка, с. Ореовец, Македонски Брод. 

(1301) 
Свидетелство за завршено IV одделение, изда-

дено од с. Јабланица на име Цоклеска Арсана, с. 
Јабланица, Струга. (1302) 

Свидетелство за V одделение на име Екрем Ша-
бани, с. Добридол, Гостивар. (1303) 

Свидетелство за I клас на име Олгица Стои-
ловска с. Чифлик Делчево. (1304) 

Свидетелство за VIII одделение на име Олги-
ца Стоилова с. Чифлик, Делчево. (1305) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
во Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Радојка Ивановска, Куманово. (1306) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Милован Трајковски, Скопје. (1307) 

Воена книшка, издадена од Зрењанин на име 
Муареми Ќазим Таип, Скопје. (1308) 

Воена книшка, издадена во Карловац на име 
Сафет Емини, Скопје. (1309) 

Свидетелство за завршено основно образование, 
издадено од ОУ „Вера Јоциќ" во Скопје на име 
Мирјана Стојановска, Скопје. (1310) 

Свидетелство на име Грозде Стојановски, ул. 
„Гоце Делчев" бб, с. Драчево. (1311) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното четиригодишно училиште „Орце Николов" 
на име Митреска Трена, с. Сланско, Македонски 
Брод. (1312) 

Свидетелство за VI одделение на име Ќебир 
Зубери, с. Дебреше, Гостивар. (1313) 

Свидетелство на име Малиќ Рушити, с. Ради-
овце, Гостивар. (1314) 

Свидетелство за IV одделение на име Рахим 
Алију, с. Градец, Гостивар. (1315) 

Уверение на име Јордан Белчовски, с. Русино-
во, Берово. (1316) 

Свидетелство за VIII одделение на име Златко 
Илиоски, с. Тополчани, Прилеп. (1317) 

Ученичка книшка на име Јонче Трајкоски, 
Прилеп. (1318) 

Индекс на име Душко Атанасоски, ул. „Кире 
Гаврилоски", бр. 42, Прилеп. (1319) 

Свидетелство за IV одделение на име Дивна 
Стојановска, с. Диманце, Кратово. (1320) 

Воена легитимација на име Томислав Велич-
ковиќ, с. Ст. Нагоричане, Куманово. (1321) 

Свидетелство на име Трајче Митревски, ул. „П. 
Алчев" бр. 51, Титов Велес. (1322) 

Свидетелство на име Самет Сафери, с. Каме-
њане, Тетово. (1323) 

Здравствена легитимација на име Радије Адеми, 
Тетово. (1324) 

Свидетелство за VIII одделение на име Белул 
Велиу, с Порој, Тетово. (1325) 

Свидетелство на име Узри Шерифи, с. Рогле, 
Тетово. (1326) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Руфије Ракипи, с. Рогле, Тетово. (1327) 
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Здравствена легитимација на име Миличије Са-
лији, с. Ново Село П, Тетово. (1328) 

Работна книшка на име Стефка Стефческа, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 186, Тетово. (1329) 

Свидетелство за IV одделение н̂а име Исак 
Гафури ,с. Требиње, Тетово. (1330) 

Здравствена легитимација на име Муревере 
Илази, с. Слатино, Тетово. (1331) 

Свидетелство на име Бејтула Бејтулаи, с. Шем-
шево, Тетово. (1332) 

Здравствена легитимација на име Ганимееп 
Адеми, ул. „Бр. Миладинови" бр. 78, Тетово. (1333) 

Здравствена легитимација на име Томе Тодо-
ровски, с. Челопек, Тетово. (1334) 

Свидетелство за VIII одделение на име Воислав 
Поповски, Виница. (1335) 

Свидетелство на име Мане Андоновски, Вини-
ца. (1336) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Вера Јоревска, Скопје. (1338) 

Воена книшка, издадена од Чаплина на име 
Асим Таировиќ, Скопје. (1339) 

Работна книшка на име Боро Спасеновски, ул. 
„Љубојно" бр. 41, Битола. (1340) 

Ученичка книшка за V одделение на име Ки-
ре Петрески, ул .„11 Октомври" бр. 240, Прилеп. 

(1342) 
Работна книшка на име Мелузим Асани, ул. 

„Средорек" бр. 119, Куманово. (1343)) 
Работна книшка на име Муса Адеми, с. Лип-

ково, Куманово. (1344) 
Работна книшка на име Славица Митровска, 

ул. „В. Циривири" бр. 2, Куманово. (1345) 
Свидетелство за П клас, издадено од Индустри-

ското училиште „Коле Неделковски" на име Стој-
кова Маријонка, ул. „И Винички дол" бр. 8, Ти-
тов Велес. (1347) 

Свидетелство за I клас, издадено од Индустри-
ското училиште „Коле Неделковски" на име Стој-
кова Маријонка, ул. „П Винички дол" бр. 8, Титов 
Велес. (1348) 

Воена книшка, издадена во Белград на име Да-
мески Благоја, ул. „Мирче Ацев" бр. 57, Титов Ве-
лес. (1349) 

Воена книшка на име Никола Александар Ан-
чевски, с. Раотинце, Тетово. (1350) 

Свителества за I и П клас на име Нада Тра ј -
ковска, ул. „Пр. Пчински" бр. 27, Тетово. (1351) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шерифе Бајрами, с. Камењане, Тетово. (1352) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Муарем Абдаи, с. Камењане, Тетово. (1353) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сабајет Далифи, с. Доброште, Тетово. (1354) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Асије Иљјази, с. Челопек, Тетово. (1355) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Разије Ил,јази, с. Челопек, Тетово. (1356) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Кенан Ил,јази, с. Челопек, Тетово. (1357) 

Здравствена легитимација на име Ј ах ј а Муха-
мед Абази, е. Џепчиште, Тетово. (1358) 

Возачка дозвола на име Тасим Фетаи, с. Пи-
рок, Тетово. (1359) 

Свидетелство на име Исеин Изаири, с. Миле-
тино, Тетово. (1360) 

Уверение на име Накил Абдулаи, с. Врановце, 
Гостивар. (1361) 

Свидетелство на име Игбале Селмани, Гости-
вар. (1362) 

Воена книшка, издадена од Сараево на име 
Ѓорѓија Трајковски, Скопје. (1363) 

Воена книшка, издадена од Бања Лука на име 
Јордан Најдовски, Горче Петров, Скопје. (1364) 

Свидетелство на име Марика Белкоска, ул. ,,В. 
Малески" бр. 168, Прилеп. (1365) 

Свидетелство на име Злата Трајковска, ул. .,Б. 
Стеваноски" бр. 5, Прилеп. (1366) 

Свидетелство на име Методија Кузмановски, 
ул. „М. Ацев" бр. 132, Прилеп. (1367) 

Работна книшка на име Заим Нушји, ул. „Вл. 
Перовиќ" бр. 11, Куманово. (1368) 

Пасош бр. 164268 на име Елена Трајковска, ул. 
„Др. Шутевски" бр. 19, Куманово. (1369) 

Свидетелство на име Трајко Трајковски, Кума-
ново. (1370) 

Воена книшка на име Павле Г. Плевнароски, 
ул. „Момчило Јорданоски" бр. 59, Охрид. (1372) 

Пасош бр. 423173, издаден од СВР - Струга 
-на име Зулали Нијази, ул. „ЈНА" Струга. (1373) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Белковска Роса, ул. „Првомајска" бр. 31, Ти-
тов Велес. (1374) 

Воена книшка серија АР бр. 21840, издадена од 
ОВР Р10 Титов Велес, на име Костов Ангел, ул. 
„Титово Ужичка" бр. 10, Титов Велес. (1375) 

Свидетелство за VIII одделение на име Убавка 
Јовановска, с. Извор, Титов Велес. (1376) 

Свидетелство за IV одделение на име Невенка 
Анчева, с. Лисиче, Титов Велес. (1377) 

Свидетелство за IV одделение на име Невенка 
Анчева, с. Лисиче, Титов Велес. (1377) 

Воена книшка на име Петко Крстевски, с. Те-
арце, Тетово. ' (1378) 

Свидетелство за IV одделение на име Аљија 
Хашиф, е. Камењане, Тетово. (1379) 

Свидетелство за VI одделение на име Славе 
Наумоски, ул. „ЈНА" бр. 18, Тетово. (1380) 

Здравствена легитимација на име Александар 
Ѓорѓески, ул. „Беломурска" бр. 11, Тетово. (1381) 

Свидетелство за IV клас на име Фетаи Ме-
мешли, Тетово. (1382) 

Свидетелство на име Мате Секулоски, с. Ку-
ново, Гостивар. (1383) 

Свидетелство за IV одделение на име Величка 
Николоска, нас. Плитарница, Гостивар. (1381) 

Воена книшка ,на име Љубе Димов, нас. Баба, 
бр. 342, Штип. (1385) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Муса Алиу, с. Лопате, Куманово. (1386) 

Свидетелство за положен „завршен испит, из-
дадено од АСУЦ во Скопје на име Круме Попов-
ски, Ресен. (1387) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љуба 
Стојковска, ул. „Илинденска" бр. 3, Битола. (1388) 

Свидетелство на име Боге Ѓорѓиоски, ул. „М. 
Пијаде" бр. 126, Прилеп. (1389) 

Лична карта на име Христо Јоноски, ул. „М. 
Пијаде" бр. 1, Прилеп. (1390) 

Возачка дозвола на име Христо Јоноски, ул. 
„М. Пијаде" бр. 1, Прилеп. (1390-а) 

Лична карта на име Ж а р к о Недески, ул. „Му-
кос" бр. 25, Прилеп. (1391) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сла-
вица Мицевска, с. Д. Врановци, Титов Велес. (1392) 

Свидетелство на име Олгица Јовановска, ул. 
,,В. Кидрич" бр. 103, Гостивар. (1393) 

Работна книшка на име Благица Стефаноска, 
ул. „Чеде Филипоски" бр. 158, Гостивар. (1394) 

Свидетелство за V одделение на име Јонче Бел-
коски, ул. „П. Котеска" бр. бб, Прилеп. (1394) 

Работна книшка на име Васка Стојаноска, ул. 
„Ц. Коњарец" бр. 247, Прилеп. (1395) 

Работна книшка на име Руфат Бакии, ул. 
„Карл Маркс" бр. 8-а, Куманово. (1396) 

Диплома на име Власта Јовановски, „В. Мас-
леша" бр. 45, Куманово. (1397) 

Диплома на име Власта Јовановски, ул. „В. 
Маслеша" бр. 45, Куманово. (1397) 

Работна книшка на име Сељим Рашити, ул. 
„Вл. Перовиќ" бр. 13, Куманово. (1393) 

Свидетелство на име Митревски Божин, с. 
Градец, Крива Паланка. ' (1399) 
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Работна книшка на име Драге Давидовски, с. 
Милутинце, Крива Паланка. (1400) 

Свидетелство за VIII одделение на име Злата 
Новеска, с. Г. Ботушје, Тетово. (1401) 

Здравствена легитимација на име Хидает Ис-
лами, ул. „Р. Цониќ" бр. 22, Тетово. (1402) 

Лична карта на име Ислам Салихи, с. Мерово, 
Тетово. (1403) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Барије Гафур Ибраими, с. Боговиње, Тетово. (1404) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Медаим Рустеми, с. Камењане, Тетово. (1405) 

Здравствена легитимација на име Фере Даути, 
с. Пирок, Тетово. (1406) 

Здравствена легитимација на име Нехим Дау-
ти, с. Пирок, Тетово. (1407) 

Здравствена легитимација на име Феми Даути, 
с. Пирок, Тетово. (1408) 

Здравствена легитимација на име Ѓулзибе Да-
ути, с. Пирок., Тетово. (1409) 

Здравствена легитимација на име Хамзи Дау-
ти, с. Пирок, Тетово. (1410) 

Кабова потврда бр. 06-2968, издадена од Ф-ка 
„Партизани" — Скопје на име Лазо Бошев, 
Скопје. (1413) 

Воена книшка, издадена во Загреб на име Љу-
бе Пилатовски, с. Драчево, Скопје. (1414) 

Слободна карта ,издадена од ГСП — Скопје на 
име Здравко Ефтимовски, Скопје. (1415) 

Воена книшка, издадена од Охрид на име Мито 
Стерјоски Скопје. (1416) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тефик 
Мустафи, с. Жировница, Тетово. (1417) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гафур 
Амити, с. Глоѓи, Тетово. (1418) 

Свидетелство на име Муамет Ракити, с. Пршов-
це, Тетово. (1419) 

Свидетелство за IV одделение на име Стојна 
Војновска, с. Блаце, Тетово. (1420) 

Ученичка книшка за V одделение на име Му-
зафер Рецепи, с. Камењане, Тетово. (1421) 

Свидетелство на име Бејтула Бејтули, с. Шем-
шево, Тетово. (1422) 

Здравствена легитимација на име Назмије Рус-
теми, ул. „Караорман" бр. 18, Тетово. (1424) 

Здравствена легитимација на име Џибит Рус-
теми, ул. „Караорман" бр. 18, Тетово. (1425) 

Свидетелство за VIII на име Минаеш Јонузи, с. 
Вруток, Гостивар. (1426) 

Свидетелство на име Заим Салиу, с. Равен, Го-
стивар. ' . (1427) 

Лична карта на име Беадин Зендели, с. Сим-
ница, Гостивар. (1428) 

Воена книшка, издадена од Р а т к а на име Ван-
гел Аџиевски, Скопје. (1429) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ОУ „Даме Груев" во Скопје на име Тра-
јан Тасевски, Скопје. (1430) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од О. 
училиште во с. Умин Дол — Куманово на име Ми-
ца Милосављевиќ, Куманово. (1431) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ос-
ман Бајрамовски, Скопје. (1432) 

Воена книшка, издадена од Копривница на име 
Јовица Миљковиќ, Скопје. (1433) 

Воена книшка, издадена од Панчево на име 
Рамиз Љатифи, Куманово. (1434) 

Здравствена книшка, издадена од Скопје на име 
Назиме Јакуповска, Скопје. (1435) 

Ученичка книшка на име Милева Кузманов-
ска, ул. „Ив. Милутиновиќ" бр. 74/5, Битола. (1436) 

Работна книшка на име Муарем Мемети, ул. 
„Преспанска" бр. 56, Тетово. (1437) 

Свидетелство за V одделение на име Иљас Џа-
фери, с. Гургурница, Тетово. (1438) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Училиштето ,,Перо Наков" во Куманово ,на име 
Русе Јовчевски, с. Зубовце, Куманово. (1439) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Војо 
Дичевиќ, Скопје. (1440) 

Свидетелство за V одделение на име Џевџет 
Салиоски, ул. „Кораб" бр. 67 Прилеп. (1442) 

Свидетелство на име Елица Секулоска, ул. 
„Крушеска" бр. 52, Прилеп. (1443) 

Свидетелство за VIII одделение на име Муса 
Адамоски, с. Канатларци, Прилеп. (1444) 

Свидетелство на име Боце Мургоски, ул. „М. 
Пијаде" бр. 1 -а, Прилеп. (1445) 

Воена книшка на име Илија Димњаков, с. Ора-
шец, Куманово. (1446) 

Работна книшка на име Ајдин Рушити, ул. 
„Средорек" бр. 100, Куманово. (1447) 

Свидетелство на име Марица Миленковска, ул. 
„Проф. Миј а лковски" бр. 1, Куманово. (1448) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сами 
Рецепи, с. Доброште, Тетово. (1449) 

Свидетелство за VIII одделение на име Аким 
Фаризи, ул. „Вл. Тоска" бр. 195, Тетово. (1450) 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-6ФЗ-12498 кај 
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