
(Рмрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНЈГРЕП9БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
^ццдц,/ао/иицт-ИУУ 

Број 6 Година ХП1 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 62 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

24. 

На основа член 92 од Законот за стопанските су-
дови, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТИ 

ЛИЦА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. ЗА БИТОЛА 

1) Коруновски Спиро, продавач во Трговскиот 
дуќан „Цер" на претпријатието „Стандард" — за 
текстил и галантерија. 

2) Василевски Јосиф, раководител на Тргов-
скиот ДУ%н „Караорман" — за текстил и галан-
терија. 

3) Талев Тома, раководител на Трговскиот ду-
ќан „Модна галантерија" — за текстил и галан-
терија. 

4) Неџбедин Ибиш, директор на Претпријатие-
то за огревни материјали „Бор" — за јаглен, гра-
дежен материјал, дрво и производи од дрво. 

5) Чушковски Јанку, директор на Претприја-
тието за огревни материјали „Јавор" — за јаглен, 
градежен материјал, дрво и производи од дрво. 

6) Димитров Никола, ш е ф на комерцијалната 
служба во Претпријатието за огревни материјали 
,.Јавор" — за јаглен, градежен материјал, дрво и 
производи од дрво. 

7) Стојчев Киро, раководител на Трговскиот 
дуќан „Метал" — за кожа, гума и производи од 
гума и кожа. 

8) Талев Никола, раководител на Трговскиот 
дуќан „Кожар" — за кожа гума и производи од 
гума и кожа. 

9) Бунев Борис, директор на Претпријатието 
за откуп на кожи и волна „Црна Река" — за волна 

"и производи од волна. 
10) Гиков Вангел, работник во Откупната ста-

ница „Макотекс" — за волна и производи од волна. 
11) Зози Иракли, ш е ф на сметководството во 

Претпријатието за огревни материјали „Јавор" — 
за обоена металургија, црна металургија и ж е л е -
зарија. 

12) Томовски Томајаки, директор на претпри-
јатието „Задругар" — за црна металургија и ж е -
лезарија. 

13) Костов Стерија, раководител на Трговскиот 
дуќан „Аеро" — за хемиски производи. 

14) Нечев Благоја, ш е ф на комерцијалната 
служба во Фабриката за к о ж и „Борис Кидрич" — 
за хемиски производи. 

15) Михајлов Харила, одговорен на Трговскиот 
дуќан во состав на претпријатието „Стандард" — 
за прехранбени артикли. 

16) Петровски Перо, главен магационер во 
претпријатието „Задругар" — за прехранбени ар-
тикли. 

17) Николовски Вангел, директор на Млекар-
ското претпријатие „Млекар" — за млеко и мле-
чни производи. 

18) Хаџиев Лазо, продавач во млекарницата 
„Хигиена" на Млекарското претпријатие „Млекар" 
— за млеко и млечни производи. 

19) Михала јки Паликари, работник во претпри-
јатието „Млекар" — за млеко и млечни произ-
води. 

20) Тасевски Христо, зам. директор во Мле-
карското претпријатие „Млекар" — за млеко и 
млечни производи. 

21) Колковски Никола, директор на Касапско-
кобасичарското претпријатие „Ка јмакчалан" — за 
месо и производи од месо. 

22) Талев Тома, работник во Касапско-кобаси-
чарското претпријатие „Морихово" — за месо и 
производи од месо. 

23) Додов Ристо, раководител на Самостојниот 
угостителски дуќан — бифе „Прилеп" — за алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

24) Стерјев Јонче, магационер во Претприја-
тието со алкохолни пијалоци „Неолица" — за ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци. 

25) Бо ј аџиев Христо, магационер во претпри-
јатието „Винооромет" — за алкохолни и безалко-
холни; пијалоци. 

26) Китанов Илија , директор на претпријатие-
то „Винопромет" — за алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

27) Јовановски Ацо, службеник во Лебопекар-
ското претпријатие „Пелагонија" — з а жито, тесто 
и семе. 

28) Борозанов Стефо, службеник во Касапско-
кобасичарското претпријатие „Ка јмакчалан" — за 
жито, тесто и семе. 

29) Кукулиу Тајки , работник во печатницата 
„Киро Дандаро" — за графичка индустрија. 

30) Крстовски Димче, работник во печатницата 
„Киро Дандаро" — за графичка индустрија. 

31) Асим Кемал, работник во „Монопол" — за 
тутун. 

32) Велјанов Доде, агроном во „Монопол" — за 
тутун. 

33) Ј о т е в с к и Цане, продавач во Трговскиот 
дуќан „Технометал" — за електрични материјали. 
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34) Крстевски Томе, работник во „Ауторемонт" 
— за електрични материјали. 

35) Николовски Таки, работник во „Аутотран-
спорт" — за прецизна механика. 

36) М р а к о в с к и Мишко, тех. раководител во 
„Ауторемонт" — за прецизна механика. 

37) Иракли Зози, ш е ф на комерцијалната слу-
жба во Претпријатието за огревни материјали „Ја-
вор" ^ за браварски и лимарски производи. 

33) Јошев Васил, продавач во Претпријатието 
емши и зарзават „Карапаша" — за емиш и зар-

зават. 
39) Котев Вангел, набављач во Претпријатието 

за емиш и зарзават „Тетовка" — за емиш и зар-
аснат. 

П. ЗА БЕРОВО 

1) Кацарски Киро, управител на Станицата за 
заштита на растенијата — за житарици. 

2) Шумански Бранко, управител на Овоштар-
ската опитна станица — за житарици. 

3) Полевски Јордан, директор на Пословниот 
сојуз — за сточна храна. 

4) Калаџиоки Перо, раководител на Земјодел-
ската аптека — за сточна храна. 

5) Димитровски Благој, ш е ф во Ветеринар-
ната станица — за ж и в а стока. 

6) Фурнаџиски Александар, касап во П ас лов-
ниот сојуз — за ж и в а стока. 

7) Пехчевски Александар, пазаришен инспек-
тор во НО на општината — за кожи и волна. 

8) Кафеџиски Илија, ш е ф во Откупната ста-
ница „Макотекс" — за кожи, и волна. 

9) Шумански Бранко, управител на Овоштар-
ската опитна станица — за овоштие и зарзават. 

10) Д рака леќи Глигор, земјоделски техничар во 
Овоштарската опитна станица — за овоштие и 
зарзават. 

11) Полевски Јордан, директор на Половниот 
сојуз — за млеко и производи од млеко. 

12) Тамински ѓорѓи, земјоделски техник во 
ОЗЗ „Иднина" — за млеко и производи од млеко. 

13) П р а г о в с к и Илија, зем. техничар во Ово-
шарската. опитна станица — за тутун. 

14) Манински Киро, зем. тех. во Претпријатие-
то за обработка на тутун '— за тутун. 

15) Влашки Димитар, ш е ф на катастарската 
управа — за алкохолни: пијалоци. 

16) Полевски Глигор, кувар во Трговското 
претпријатие „Снабдител" — за алкохолни пија -
лоци. 

17) Калаџиски Перо, раководител на Земјодел-
ската аптека — за вештачки ѓубрива. 

18) Кацарски Киро, управител на Станицата за 
заштита на растенијата —- за вештачки ѓубрива. 

19) Полевски Јордан, директор на Нос ловниот 
сојуз — за земјоделски машини и алат. 

20) Пуреовски Блаже , земјод. техник во Ста-
ницата за заштита на растенијата — за земјодел-
ски машини и алат. 

21) Фурнаџиски ѓорѓи, директор на Шумарско-
то узгојео стопанство — за огревно дрво и дрвена 
граѓа, 

22) Милчовски Илија, шумски техничар во 
Шумското узгојно стопанство — за огревно дрво. 

23) Дориќ Иван, директор на шумското инду-
стриско претпријатие — за дрвена граѓа. 

24) Карчовски Душан, тишлер во шумското ин-
дустриско претпријатие — за намештај. 

25) Мустракински Јован, тишлер во Градското 
претпријатие „Малеш" — за намештај. 

26) Пеовски Ѓорѓи, касап во ОЗЗ „Иднина" — 
за сувомеснати производи. 

27) Фурнаџиски Александар, касап во П о л о в -
ниот сојуз — за сувомеснати производи. 

28) Сирачевски Димитар, пекар во Трговското 
претпријатие „Снабдител" — за тестени производи. 

29) Бочварски Јован, пехар, ул. Илинденска бр. 
20 — за тестени производ д. 

30) Пехчевски Јован, директор на Трговското 
претпријатие „Онабдител" — за текстил, галанте-
рија, предиво и конфекција . 

31) Кафеџиски Илија, ш е ф во Откупната ста-
ница „Мажотекс" — за текстил галантерија, пре-
диво и конфекција . 

32) Ролевски Јован, кондураџија, ул. „Ј. Сан-
дански", бр. 5 — за кондури. 

33) Бубевски Љубомир, кондураџија, ул. „Мир-
че Ацев" бр. 12 — за кондури. 

34) Готовски Димитар, директор на 'Електрич-
ното дистрибутивно претпријатие — за електрични 
материјали. 

35) Биковски Драги, директор на Кумуналната 
установа „Услуга" — за електрични материјали. 

36) Кацарски Бранко', градежен техничар во 
Ф-ката за сува дестилација — за цемент, стакло, 
тули и керамиди. 

37) Здравковски Васил, град. техничар во Шум-
ското стопанство „Малешево" — з а тули, стакло 
и керамиди, 

\ 
Ш. ЗА БОСИЛОВО 

1) Назив Александар, од Хамзали —: за ж и -
тарици и сточна храна. 

2) Делев Димитар, од Хамзали — за жива сто-
ка, кожи, волна и суровини. 

3) Спасов Томе, од Босилово — за овоштие и 
зарзават. 

4) Колечев Самоил, од Турново — за млеко и 
млечни производи. 

5) Табанов Димитар, од Секирник '— за тутун 
и производи од тутун. 

6)- Манев Крум, од Дабила — за памук. 
7) Узунов Илија, од Петралинци — за ориз. 
8) Трендов Ванчо, од Хамзали — за маслодај-

ни растенија и лозов посадочен материјал. 
9) Божинов Трајко, од Муртино — за алко-

холни пијалоци. 
10) Тодоров Владо, од Секирник — за вешта-

чки ѓубрива. 
11) Митев Славчо, од Хамзали — за земјодел-

ски машини и алат. 
12) Милушев Панде, од Дабила - за огревно 

дрво и ќумур. 
13) Божинов Трајко, од Робово — за дрвена 

граѓа. 
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14) Митев Душан, од Босилово — за намештај. 
15) Џатев Панде, од Босилово — за шеќер и 

производи од шеќер. 
16) Алачев М. Стојан, од Босилово — за мото-

ри и алатки машини. 
17) Тасев Ристо, од Дабила — за земјоделски 

производи. 
18) Стојанов Коте, од Дабила — за тули и ке-

рамиди. 
19) Божинов "орѓи, од Турново — за електри-

чен материјал. 
20) Ѓошев Киро, од Турново — за коларски 

услуги. 

IV. ЗА ВАСИЛЕВО 

1) Мицев Аспарух, директор на Трговското 
претпријатие „Иднина" с. Василево — за: жита-
рици, сточна храна, жива стока, кожи и волна, 
овоштие и зарзават, млеко и млечни производи, 
ориз, сувомеснати производи, дрвна граѓа, текстил-
ни произведени ја, текстил, предиво, галантерија, 
конфекција, ѓон и кожи, гумени производи, кон-
дури, стакло, електрични материјали, тули и ке-
рамиди, козметика, бои и лакови. 

2) Глигоров Добрин, пом. книговодител во Се-
менското претпријатие „Голем Принос" од Струми-
ца — за маслодајна семиња, вештачки ѓубрива, 
масло и железарски производи. 

3) Сапунџиев Јосиф, претседател на Лозово-
овоштарската задруга „Ташли Ваир" од Градошор-
ци — за лозов посадочен материјал, земјоделски 
машини и алат, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, алатни машини и мотори. 

4) Спасов Н. Митко, продавач, од с. Ангелци 
— за тутунови и коларски производи. 

V. ЗА ГЕВГЕЛИЈА 

1) Ѓошев ѓорѓе, раководител на Трговскиот ду-
ќан „Огрев" — за огревно дрво и јаглен. 

2) Делев Љупчо, директор на претпријатието 
„Караорман" — за огревно дрво и јаглен. 

3) Бутров Димов Тодор, раководител на Тр-
говското претпријатие „Плуг" — за железарска 
метална стока, велосипеди, шивачки машини и 
прибор. 

4) Зафиров Андон, мајстор железар во претор. 
„Винојуг" — за железарска метална стока, велоси-
педи, шивачки машини и прибор. 

5) Карајанов Лазаров Илија, техничар во гра-
дежното претпријатие „Пелагонија" — за моторни 
возила, резервни делови) и прибор. 

6) Шопов Ѓорѓи, мајстор на работа во претор. 
„Винојуг" — за моторни возила, резервни делови, 
и прибор. 

7) Митров Никола, директор во Услужното 
претпријатие „Уземп" — за транспорт и сообраќај. 

8) Карајанов Лазаров Илија, техничар во 
Градежното претпријатие „Пелагонија" — за тран-
спорт и сообраќај. 

9) Ризински Стојан, агроном — за земјоделски 
машини, алати, вештачки ѓубрива и средства за 
заштита на билките, 

10) Колев Лазар, пчелар — за пчеларски ма-
теријал и прибор. 

11) Попов Милутин, приватен сарач — за пче-
ларски материјал и прибор. 

12) Јосифов Кирил, приватен бојаџија — за 
производи од хемиската индустрија. 

13) Бутров Дино^ Тодор, раководител во Тргов-
ското претпријатие „Плуг" — за производи од хе-
миската индустрија. 

14) Милошевски Лазар, пословоѓа во комбина-
тот за кондури — за производи од гума, каучук и 
пластични маси. 

15) Ангов Санде, продавач во Трговското прет-
пријатие „Беласица" — за производи од гума, кау-
чук и пластични маси. 

16) Јосифов Кирил, приватен бојаџија — за 
бои, лакови, хемикалии и прибор. 

17) Бутров Динов Тодор, раководител во Тр-
говското претпријатие „Плуг" — за бои, лакови, хе-
микалии и прибор. 

18) Поп Дучев Михаил, шум. инженер — за 
дрво и дрвна индустрија. 

19) Серафимов Илија , шумски техничар во 
Шумското стопанство „Кожув" — за дрво и произ-
индустрија. 

20) Серафимов Илија, шумски техничар во 
Шумското топанство „Кожув" — за дрво и произ-
води од дрво. 

21) Колишев Методи, службеник во НО на оп-
штината — Гевгелија — за намештај. 

22) Стојменов Ристо, раководител на столар-
ската работилница — за намештај. 

23) Чавдаров ѓорѓи, приватен мајстор — за 
дрво. 

245). Беќаров Петар, работник во претор. „Ог-
рев" — за дрво. 

25) Карапеев Ристо, раководител на столарска -
та работилница во Градежното претпријатие „Пела-
гонија" — за паркет. 

26) Стојменов Ристо, раководител на столар -
ската работилница — за паркет. 

27) Прошев Прошо, бочвар приватен — за боч-
варски производи. 

28) Каста динов Ристо, бочвар од с. Миравци — 
за бочварски производи. 

29) Поп. Ристов Димитар, приватен колар -
за коларски работи. 

30) Пајдаков Вангел, приватен, колар — за ко-
ларски работи. 

31) Карапеев Ристо, раководител на столарска-
та работилница во градежното претпријатие ,,Пола-
гонија" — за столарски производи. 

32) Стојменов Ристо, раководител на стол ар -
ската работилница — за столарски производи. 

33) Икономов ѓорѓи, раководител на книжар-
ницата „Култура" — за хартија. 

34) Костадинов Томе, раководител во Тргов-
ското претпријатие „Нова трговија" — за текстил, 
плетена стока и конфекција . 

35) Арнаудов Томе, раководител во текстилниот 
дуќан „Вкус" — за текстил, плетена роба и кон-
фекција . 
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36) Боро Димовски, директор на Претпријатие-
то за преработка на тутун — за тутун и тутунови 
преработки. 

37) Делинков Мито, агроном — за тутун и ту-
тунови преработки. . 

38) Костов Ристо, раководител на „Житен 
фонд" — за житарици, млински производи и те-
стенини. 

39) Ризински Стојан, агроном — за житари-
.ци, илински производи и тестенини. 

40) Динев Никола, агроном при одборот — за 
семиња. 

41) Ристов Јунел, агроном — за семиња. 
42) Маркудов Стојан, инж. агроном во прет-

пријатието „Винојуг" за емиш и зарзават, овош-
тие и нивни преработки. 

43) Чугунцалиев Ристо, управник на Ветери-
нарната лечебница — за стока, маст, месо и нив-
ните преработки. 

4) Спанаков Благој, ветеринар — за стока, маст, 
месо и нивни преработки. 

45) Маркудова Нина, агроном во ф - к а т а „Зо-
ра" — за прехранбени артикли. 

46) К а р а ј анов Лазар, службеник во Трговското 
претпријатие „Нова трговија — за колонијална 
стока. 

47) Бутров Динов Тодор, раководител на Тр-
говското претпријатие „Плуг" — за колонијална 
стока. 

48) Чугунцалиев Ристо, управник на Ветери-
нарната лечебница — за млеко и млечни произ-
води. 

49) Спанакев Благој, ветеринар — за млеко и 
млечни производи. 

50) Маркудов Стојан, инж. агроном во претпри-
јатието „Винојуг" — за алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

51) Бутров Динов Тодор, раководител на Тргов-
ското претпријатие „Плуг" — за мешовита стока. 

52) Карајанов Лазар, службеник во Трговското 
претпријатие „Нова трговија" — за мешовита 
стока. 

53) Шопов ѓорѓи, механичар во претпријатието 
,.Вино југ" — за автомеханичарски поправки. 

34) Карајанов Лазаров Илија, механичар во 
Градежното претпријатие „Пелагонија" — за ауто-
механичарски поправки. 

55) Ристо Демостенов Проданов, лимар — за ли-
марски услуги. 

56) Алексов Костадин, лимар — за лимарски 
услуги. 

57) Чавдаров Ѓорѓи, ѕидарски мајстор — за 
градежни услуги. 

58) Јанев Петар, палир во Градежното претпри-
јатие „Пелагонија" — за градежни услуги. 

59) Димовски Стево, електричар — за електри-
чарски услуги. 

60) Ба јалски Илија, директор на Електричар-
ското претпријатие „Тесла" — за електричарски 
услуги. 

61) Зиза Реџеп, мајстор слаткар во Угостител-
ското претпријатие „Задругар" — за посластичар-
ски занает, 

62) Зиза А, Иљаз, мајстор слаткар во Угости-
телското претпријатие „Задругар" — за производи 
од шеќер. 

63) Сиов Томе, зидар — за зидарски работи. 
64) Сулев Ристо, зидар во Градежното претпри-

јатие „Пелагонија" — за зидарски работи. 
65) Кара јанов Насо, столар — за столарски за -

нает. 
66) Кара јанов ѓорѓи, столар — за столарски 

занает. 
37) Костадинов Томе, раководител на Тргов-

ското претпријатие „Нова трговија" — за галан-
терија, базарска стока и играчки. 

68) Кара јанов Лазар, службеник во Трговско-
то претпријатие „Нова трговија" — за галантери-
ја, базарска стока и играчки. 

69) Попов Милутин, сарач — за кожа, сед л ар-
ка и ременарска стока, прибор и кожна галан-
терија. 

70) Караризов Глигор, сарач — за кожа, сед-
ларена и ременарска стока, прибор и кожна га-
лантерија. 

71) Ристов Јунел, инж. агроном — за живина. 
72) Јанев Мито, директор на „Отпад" — за 

отпадоци. 
73) Ангов Ристо, директор на Угостителското 

претпријатие „Задругар" — за угостителство. 
74) Влахов Борис, келнер во Угостителското 

претпријатие „Кожув" — за угостителство. 
75) Димов Стево, електроинсталатер — за еле-

ктроинсталатерска струка. 
76) Ва ја леќи Илија, директор на Електрично-

то претпријатие „Тесла" — за далеководи од сите 
напони, трафостаници и електроматеријали. 

77) Ѓошев ѓорѓи, раководител на прегори јагне-
то „Огрев" — за градежништво и градежни мате-
ријали. 

78) Беќаров Петар, службеник во претприја-
тието „Огрев" — за градежништвото и градежни 
материјали. 

79) Венцислав Крајчев, молеро-фарбар — за 
фарбарски работи. 

80) Чугунски Ласко, инспектор по ком. работи 
во Одборот — за цимент. 

81) Лазаров Трајче, ш е ф на сметководтството 
во претпријатието „Винојуг" — за финансово смет-
ководство и книговодство. 

82) Маркудов Стојан, инж. агроном во прет-
пријатие „Винојуг" — за лозарство. 

83) Динев Никола, инж. агроном во Одборот — 
за лозарство. 

84) Костов Ристо, раководител на ф и л и ј а л а -
та „Жито-фонд" — за зрнени храни. 

85) Христов Јунел, инж. агроном — за зрнени 
храни. 

86) Мито Ѓеоргиев Шиндов, мајстор — кожар 
во пом. станица — за сурова кожа. 

87) Поп Дучев Михаил, директор на Шумар-
ското стопанство , ,Кожув" — за експлоатација на 
шуми. 

88) Серафимов Илија , шум. техничар во Шум-
ското стопанство „Кожув" — за експлоатација на 
шуми. ) 
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89) Поп Дучев Михајл, директор на Шумско 
индустриското стопанство „Кожув" — за дрво и 
производи од дрво. 

VI. ЗА ГОСТИВАР 

1) Даниловски Лазар, магационер во претпри-
јатието „Кораб" — за огревно дрво и јаглен. 

2) Канчески Штилјан, реф. за огрев во прет-
пријатието „Кораб" — за огревно дрво и јаглен. 

3) Кјорбајрами Абдуалаки, шофер во претпри-
јатието „Радика" — за транспорт и сообраќај. 

4) Бибовски Тодос, шофер во претпријатието 
„Радика" — за транспорт и сообраќај. 

5) Уз,унов Милчо, управник на фито станица 
— за земјоделски машини, алати и вештачки ѓу-
брива. 

7) ѓорѓевски Димче, кујунџија, ул. „П. Попов-
ски" бр. 10 за за пчеларство. 

8) Ковачевски Силјан, службеник во претпри-
јатието „Кораб" — за пчеларство. 

9) Хафус Бари Хопи, ул. „Кочо Зози" бр. 13 — 
за хемиски производи. 

10) Трајановски Томо, службеник во Занает-
чиската комора — за хемиски производи. 

11) Ацев Јордан, раководител на комбинатот 
„Борово" — за производи од гума. 

12) Шеху Тајар, велосипетчија, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 41 — за производи од гуми. 

13) Сотировски Славко, комерцијалист во ХЦМ 
— за дрво и дрвни производи. 

14) Кироски Киро, тишлер во претпријатието 
,Др. Звезда" — за дрво и дрвни производи. 

15) Бундалески Миле, раководител на книжа-
ра — за хартија. 

16) Сагири Абдулмуталип, продавач во прет-
пријатието „Шар" — за текстил. 

17) Топалоски Васил, продавач во ОТП „Мав-
рово" — за мешовита стока. 

18) Кипровски Страте, брашнар ул. „18 ноем-
ври" бр. 19 — за житарици. 

19) Андреески Ѓоре, книговодител во претпри-
јатието „Житен фонд" — за житарици. 

20) Алексоски Велјо, директор на претприја-
тието ,,Задругар" — за емиш и зарзават. 

21) Мустафа Нешат, продавач во претприја-
тието „Задругар" — за емиш и зарзават. 

22) Трпески Ќипро, ш е ф во претпријатието 
„Задругар" — за месо. 

23) Орќуши Сакип, касап во претпријатието 
„Задругар" — за месо. 

24) Шарески Стефан, млекар ул. „ЈНА" бр. 4 — 
за млеко. -

25) Синадиноски Фотир, в. д. раководител во 
ресторанот „Македонија" — за алкохоли. 

26) Стефановски Стефан, раководител на ре-
сторанот „Маврово" — за алкохол. 

27) Ќорбајрами Хасан, ш е ф на колонијалната 
продавница ул. „Т. Богдански" бр. 34 — за коло-
нијални стоки. 

28) Паноски Ѓоко, ш е ф на самостојниот дуќан 
„Центар" — за колонијални стоки. 

29) Попоски Здравко, директор на претприја-
тието „Нами" — за мешовита стока. 

30) Митревски Нае, комерцијалист во ОТП 
„Маврово" — за мешовита стока. 

31) Кјорбајрами Музафер, механичар во прет-
пријатието „Радика" — за ауто-механика. 

32) Идризи Шабан, механичар во ХЦ „Мавро-
во" — за аутомеханика. 

33) Силјански Страхил, лимар, ул. „Васил Ва-
силевски" бр. 22 — за занаетчиски и лимарски 
работи. 

34) Ѓулаи Екрем, лимар, ул. „ЈНА" бр. 22 — за 
занаетчиски и лимарски р а б о т . 

35) Билбиловски Атанас, колар, ул. „Ц. Звез-
да" бр. 25 — за ковачки и коларски работи. 

36) Рамадани Вели, ковач, ул. „С. Симоноски" 
бр. 14 — за ковачки и коларски работи. 

37) Ахмети Шукри, слаткар ул. „М. Груевски" 
бр. 28 — за производи од шеќер. 

38У Алиевич Алит, слаткар, ул. „Б. Ѓиноски" 
бр. 19 — за производи од шеќер. 

39) Гаврилоски Рафе, палир во претпријатие-
то „Црвена Звезда" — за зидарски работи. 

40) Крстески Продрум, техничар во фабриката 
„Силика" — за ѕидарски работи. 

41) Велјаноски Ѓоре, тишлер во ХУМ — за сто-
ларски производи. 

42) Агаи Џабир, тишлер, ул. „Никола Парапу-
нсв" бр. 14 — за столарски производи. 

43) Сагири Јусуф, продавач во претпријатието 
„Ша^" — за галантерија. 

44) Рамадани Беќир, продавач во претприја-
тието „Кораб" — за галантерија. 

45) Павловски Борис, крзнар, ул. „Симон Си-
моноски" бр. 21 — за крзнарски производи. 

46) Осман Кализи, продавач во претпријатието 
„Шар" — за каделни и јутени производи. 

47) Чако Беџет, сарач, ул. „ЈНА" бр. 122 — за 
кожарска, седларска и ременска стока. 

48) Пурде Шабан, сарач, ул. „Кочо Зози" бр. 
8 — за кожарски, седдарска и ременска стока. 

49) Аџиески Димитрие, земјоделец, ул. ,,Вар-
дарска" бр. 2 — за сурови кожи. 

50) Врескала Рамадан, к о ж а р во претпријатие-
то „Макотекс" — за сурови кожи. 

51) Имери Ашим, директор на претпријатието 
,,Отпад" — за отпад, 

52) Тримчески Раде, електричар во Електри-
чната централа — за електрични материјали и про-
изводи на радио индустријата. 

53) Данилоски Мирко, електричар, ул. „29 но-
ември" бр. 18 ,за електрични материјали и произ-
води на радио индустријата. 

54) Крстески Анѓеле, в. д. ш е ф во Општин-
скиот одбор — за градежни работи. 

55) Маноилов Атанас, техник во ХУМ — за 
градежни работи. 

56) Богданоски Живко , ш е ф во Народниот од-
бор на општината — за риба. 

57) Ивановски Голубе, лимар ул. „ЈНА" бр. 122 
— за риба. 

58) Ибраим Речени,, земјоделец, ул. „Белград-
ска" бр. 26 — за лозови садници. 

59) Лаврентие Мазаев, ,инж. агроном во НО ма 
општината — ЗА ЛОЗОВИ оадеиимрг. 
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60) Петроски Софре, магационер во претприја-
тието „Житен фонд" — за зрнени храни. 

61) Дервиши Мемет, магационер во претприја-
тието „Кораб" — за зрнени храни. 

VII. ЗА ДЕБАР 

1) Андоновски Живко, палир во Градежното 
претпријатие „Кораб" — за градежни материјали. 

2) Муслиу Казим, набављач во Градежното 
претпријатие „Кораб" — за градежни материјали. 

3) Ланчев-ски Васил, раководител во претпри-
јатието „Макотекс" — за волна и производи од 
волна. 

4) Филиповски Боге, раководител во претпри-
јатието „Црна Река" — за волна и производи од 
волна. 

5) Топаловски Лазо, упр. службеник во НО 
на општината — за прехранбени артикли. 

6) Мати Асан, санитарен инспектор во НО на 
општината — за прехранбени артикли. 

7) Пачуку Данко, раководител во претприја-" 
тието „Сточар" — за месо и производи од месо. 

8) Василевски Васил, раководител во прет-
пријатието „Месо-Риба" — за месо и производи 
од месо. 

9) Меџит Ѓузе, раководител во претпријатието 
„Житен фонд" — за жито, тесто и семиња. 

10) Штеријовски Јоне, директор на ЗС „Про-
летер" — за жито, тесто и семе. 

11) Аврамовски Косто, директор на „Лозов ра-
садник" — за тутун. 

12) Јосифовски Јосиф, земјод. техничар во На-
родниот одбор — за тутун. 

13) Андоновски Павле, механичар - за ко-
вачки, браварски и др. метални производи. 

14) Османи Сами, механичар — за ковачки, 
браварски и др. метални производи. 

15) Зафировски Ангеле, зам. директор на ЗС 
„Пролетер" — за емиш и зарзават. 

16) ШтериЈОвски Јоне, земјоделски техничар во 
ЗС „Пролетер" — за ^емиш и зарзават. 

VIII. ЗА ДЕЛЧЕВО 

1) Арсов Борис, агроном во Овошниот расад-
ник — за житарици. 

2) Грлански Драган, агроном во Сточарската 
станица — за житарици. 

3) Петров, Ѓорѓи, агроном во Послов. сојуз — 
за сточна храна. 

4) Цурев Богољуб, зем. техничар во Овошниот 
расадник — за сточна храна. 

5) Димитров Владе, касап во претпријатието 
„Осогово" — за жива стока. 

6) Таневски Никола, ветеринарни лекар во 
Ветеринарната станица — за жива стока. 

7) Стоименов Александар, кожар во „Мако-
текс" — за кожи и волна. 

8) Димитров Владе, касап во претпријатието 
„Осогово" — за кожи и волна. 

9) Џабирски Никола, агроном во Водната за-
едница — за овоштие и зарзават. 

10) Петровски ѓорѓи, агроном во Пословниот 
сојуз - за овоштие и зарзават. 

11) Џабирски Никола, агроном ве Водната за-
едница — за млечни производи. 

12) Велогаски Ѓорѓи, директор во О о марек ат а 
станица — за млечни производи. 

,13) Петровски Здравко^ директор во Сточар-
ската станица — за тутун. 

14) Синдраков Стоица, раководител во Опит-
ното поле — за тутун. 

15) Спасов Киро, раководител во „Житен 
фонд" — за ориз. 

16) Димитров Благој, директор во „Задругар" 
— за ориз. 

17) Арсов Борис, агроном во Овоштниот расад-
ник — за лозов посадочен материјал. 

18) Петров ѓорѓи, агроном во Пословниот сојуз 
— за лозов, посадочен материјал. 

19) Стоименов Герасим, раководител во Угост. 
дуќан „ Белград" — за алкохолни пијалоци. 

20 Чупев Љубен, службеник во Монопол — за 
алкохолни пијалоци. 

21) Ангеловиќ Трајан, мајстор во претпријати-
ето „Осогово" - за сувомеснати производи. 

22) Наумовски Томе, мајстор во претпријати-
ето „Осогово" — за сувомеснати производи. 

23) Василенков Никола, техник во Градежното 
претпријатие „Обнова" — за вар. 

24) Шабанов Мустафа, варџија во с. Звегор — 
за вар. 

25) Ценев Славе, молер во претпријатието „За-
греб" — за молерски услуги. 

26) Сасиев Борис, службеник во претпријати-
ето „Загреб" — за молерски услуги. 

IX. З А . КАВАДАРЦИ 

1) Арсов Мирко, шум. инжинер ѕо Му меко-
то стопанство — за огревно дрво и јаглен. 

2) Марков Митко, шум. техник, во Шумското 
стопанство — за огревно дрво и јаглен. 

3) Шошев Киро, магационер во Трговското 
претпријатие „Ангропромет" — за железарска и 
метална стока, велосипеди, машини за шиење и 
прибор. 

4) Ангелов Киро, директор на Трговското 
претпријатие „Бошева" — за железарска и ме-
тална стока, велосипеди, машини за шиење и при-
бор. 

5)Клинчаров Трајко, автомеханичар во прет-
пријатието „Транспорт" — за моторни возила, ре-
зервни делови и прибор и аутомеханички по-
правки. 

6) Мазев Перо, директор на претпријатието 
„Транспорт" — за моторни возила, резервни дело-
ви и прибор и аутомеханички поправки. 

7) Шишков Нако, инж. агроном во Станицата 
за заштита на растенијата — за земјоделски ма-
шини, алати, вештачки ѓубрива и средства за за -
штита на растенијата. 

8) Коцев Ѓорѓи, в. д, директор во „Лоза" — за 
земјоделски машини, алати, вештачки ѓубрива и 
средства за заштита на растенијата. 
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9) Зајчески Драган, работоводител во Југосло-
венскиот комбинат — за производи од гума, каучук 
и пластични маси. 

10) Велков Герасим, кондураџија, ул. „Ѓуро Ѓа-
ковиќ" — за производи од гума, каучук и плас-
тични маси. 

11) Клинчаров Митре, професор во гимназија-
та — за хемиски производи, бои, лакови, хемика-
лии и прибор. 

12) Мукаетов Ангелу секретар во „Тиквеш" — 
за хемиски производи, бои, лакови, хемикалии и 
прибор. 

13) Лазов Орданче, директор на Шумското сто-
панство — за дрвни производи и дрво за извоз. 

14) Мукаетов Јованче, пензионер, ул. „Рајна 
Соколова" — за дрвни производи и дрво за извоз. 

15) Арнаудов Тодор, столар, ул. „Ило Костов" 
— за намештај и столарс,ки производи. 

16) Ѓолев Ставро, столар, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ -
за намештај и столарски производи. 

17) Петрезанов Диме, паркетар во Градежното 
претпријатие „Кожув" - за паркет. 

18) Белевски Перо, бачвар во Занаетчискиот 
дуќан „Даб" — за бачварски производи. 

19) Костов Тимчо, бочвар, ул. „Пано Мударов" 
— за бачварски производи. 

20) Поп Андов Јован, колар, ул. „Пано Муда-
ров" — за коларски производи и услуги. 

21) Павлов Петре, колар, ул. „Илинденска" —-
за коларски производи и услуги. 

22) Дубров Тодор, книжар — за хартија. 
23) Каров Ико, раководител на Книжарницата 

„Култура" — за хартија. Чч 

24) Хаџи Василев Васо, ' раководител на Тек-
стилниот дуќан „Прогрес" — за текстил, кратка и 
плетена стока и конфекција . 

25) Мицев Ангел, раководител на Текстилниот 
дуќан „Иднина" — за текстил, кратка и плетена 
стока и конфекција. 

26) Роглев Киро, инж. агроном во Претприја-
тието за обработка на тутун — за тутун и туту-
нови преработки. 

27) Врангалов Блажо, раководител на инвалид-
скиот склад — за тутун и тутунови преработки. 

28) Бошков Климе, ул. „Димката Габерот" — 
за житарици, млинзски производи, тестени и зрнени 
храни. 

29) Назров Диме, продавач во Трговското прет-
пријатие „Морејка" — за житарици, млински про-
изводи, тестенини и зрнени храни. 

30) Сејзов Коле, инж. агроном во Реонската 
опитна станица — за семиња. 

31) Новева Лена, управник на Земјоделската 
аптека — за семиња. 

32) Димов Боро, комерцијалист во Трговското 
претпријатие „Зелен" — за емиш, зарзават, овош-
тие и преработки. 

33) Н а т о в Методи, раководител на Трговскиот 
дуќан „Сок" — за емиш, зарзават, овоштие и пре-
работки. 

34) Сарафов Ванчо, инж. агроном во паст. стан. 
манаст. — за млеко и млечни производи. 

35) Бундалев Софре, сточар, ул. „Диме Поп 
Атанасов" — за млеко и млечни производи. 

36) Митков Диме, хемичар во претпријатието 
,.Тиквеш" — за алкохолни и безалкохолни пија -
лоци. 

37) Камчев Ѓоко, инж. агроном во Лозовиот 
расадник — за алкохолни и безалкохолни пија -
лоци. 

38) Мазев Гоцо, директор на Задружниот ду-
ќан „Хигиена" — за риба. 

39) Павлов Манчо, продавач на риба — за риба. 
40) Мукаетов Васо, магационер во Трговското 

претпријатие „Раштани" — за прехранбени артик-
ли и колонијална стока. 

41) Ацев Стефан, раководител на Трговското 
претпријатие „Трибор" — за прехранбени артикли 
и колонијална стока. 

42) Чулев Љубо, комерцијалист во Трговското 
претпријатие „Раштани" — за мешовита стока. 

43) Јосифов Перо, комерцијалист во претпри-
јатието „Ангропромет" — за мешовита стока. 

44) Каров Душан, лимар, ул. „Тошо Пепето" 
— за . лимарски услуги. 

45) Стефанов Душан, лимар, ул. „7-ми септем-
ври" — за лимарски услуги. 

46) Миланов Митре, раководител на Трговско-
то претпријатие „Никола Тесла" — за електрични 
услуги. 

47) Кузманов Драги), електричар во Градеж-
ното претпријатие „Кожув" — за електрични ус-
луги. 

48) Ризов Димо, ковач, ул. „Добре Даскалов" 
— за ковачки и коларски производи. 

49) Лалков Блажо, ковач, ул. „Димката Габе-
рот" — за ковачки и коларски производи. 

50) Белчев Методи, раководител на Занаетчи-
скиот дуќан „Младост" — за производи од шеќер. 

51) Кесаси Бислим, послаетичар, ул. Ѓуро Ѓа-
ковиќ" — за шеќер и производи од шеќер. 

52) Плачков Борис, ј ажар, ул. „Пано Мударов" 
— за ј ажар^ка стока, каделни и јутени производи. 

53) Илиев Борис, мутавџија, ул. „Добре Дас-
калов" — за ј ажарска стока, каделни и јутени 
производи. 

54) Ристески Трајче, кожар — за кожа, еед-
ларска и ременска стока, прибор и кожна галан-
терија. 

55) Кимов Ило, сарач, ул. „Партизанска" — за 
кожа, седларска и ременска стока, прибор и кожна 
галантерија. 

56) Димчев Ангел, кожар во пом. станица 
за сурова кожа, волна и крзно, животински отпа-
доци и влакна. 

57) Азманов Крум, ш е ф на Памучната стани-
ца — за сурова кожа, волна и крзно, животински 
отпадоци и влакна. 

58) Томов Владо, земјод. техн. во Задружниот 
сојуз — за живина. 

59) Аметов Ќемал, пем. ветеринарен лекар во 
Ветеринарната станица — за живина. 

60) Јаневски Симон, раководител на Угости-
телскиот дуќан „ Зелен Пазар" — за угостител-
ство. 
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61) Велков Стефан, комерцијалист во л. вин. 
„Тиквеш" — за угостителство. 

62) Мустеников Диме, радиомеханичар во До-
мот на културата — за електро и радио индустри-
ја. 

63) Милков Митре, електричар во прет. „Ни-
кола Тесла" — за електро и ра дио-индустрија. 

64) Станковиќ Миодраг, инж. во Градежното 
претпријатие „Кожув" — за градежништво, гра-
дежен материјал и градежни услуги. 

65) Шкартов Киро, инжинер при Народниот 
одбор на Општината — за градежништво, граде-
ж е н материјал и градежни услуги. 

66) Игов ѓорѓи, молер, ул. „Фруса Чедемирова" 
— за фарбарски работи. 

67) Нашов Перо, ш е ф на книгов. во Претпри-
јатието за обработка на тутун — за финансиска и 
книговодствена работа. 

68) Дамјанов Диме, ш е ф на Бирото за книго-
водствени услуги — за финансиска и книговод-
ствена работа. 

69) Стојанов Јове, директор на претпријати-
ето „Тиквеш" — за лозарство. 

70) Дубров Панче, инж. агроном во Лозовиот 
расадник — за лозарство. 

X. ЗА КИЧЕВО 

1) Матески Боро, комерцијален директор во 
„Разнопромет" ул. „Маршал Тито" бр. 69 — за тек-
стил и галантерија. 

2) Буклески Миха, директор на претпријати-
ето „Бор сервис" со стан во ул. „11 октомври" -
за текстил и галантерија. 

3) Спироски Спиро, ш е ф на железничката ло-
жионица ул. „11 октомври" бр. 198 ,— за јаглен, 

4) Јовановски Зале, рударски инжинер во 
„Рударски базен" ул. „Рударска населба" — за ј а -
глен. 

5) Тадиќј Бошко, шумски инжинер во ШИП 
„Копачка" ул. „Битолска" бр. 8 — за дрво и про-
изводи од дрво. 

6) Миневски Никола, градежен техничар во 
комуналната управа ул. „Битолска" — за дрво и 
производи од дрво. 

7) Угриноски ,ЈБупч^, конду рација ул. „Би-
толска" — за кожи, гума, производи од к о ж и и 
гума. 

8) Зердески Сака, кондураџија ул. „Манди-
ќева" бр. 6 — за кожи, гума, производи од кожи и 
хума. 

9) Костески Гоце, службеник во претприја-
тието за кожа и волна, ул. „11 октомври" бр. 90 — 
за волна и производи од волна. 

10) Лакоски Андон, службеник во комунална 
управа, ул. „Санде Стерјоски" за волна и произ-
води од волна. 

11) Спироски Пецо, инжинер при рударски ба-
зен ул. „Нова населба" — за обоена металургија. 

12) Ристески Миле, продавач во „Нама" ул. 
„11 октомври" бр. 75 — за обоена металургија. 

13) Рил Јован, машино техничар, ул. „Маршал 
Тито" бр. 73 — за црна металургија и железарија . 

14) Попоски ѓорѓија, машино бравар, ул. „Мар-
шал Тито" — за црна металургија и железарија . 

15) Малески Васко, фармацевт ул. „Маршал 
Тито" — за хемиски производи. 

16) Сиргоски Диме, бојаџија ул. „Нико Пусо-
ски" — за хемиски производи. 

17) Димитриески Зарија , службеник во прет-
пријатието „Разно промет" ул. „11 октомври" бр. 
55 — за прехранбени артикли. 

18) Столески Милутин, санитарен инспектор ул. 
„Маршал Тито" — з а прехранбени артикли. 

19) Кизов Павле, ветеринарен лекар, ул. стан-
бени згради на Ш И П „Копачка" — за млеко и про-
изводи од млеко. 

20) Лазарески Спиро, раководител на млекар-
ницата „Милка", ул. „Крушевска" бр. 6 — за мле-
ко и производи од млеко. 

21) Бабоски Мито, месар во претпријатието 
„Бистра" со стан во ул. „29 ноември" бр. 55 — за 
месо и производи од месо. 

22) ѓорѓиоски Душко, ветеринарен техничар, со 
стан во ветеринарната лечебница — за месо и про-
изводи од месо. 

23) Зердески Нико, службеник во Угостител-
ското претпријатие „Црвена звезда" ул. „Манди-
ќева" бр. 6 — за алкохолни и безалкохолни пија -
лоци. 

24) Стојаноски Стојан, раководител на Занает-
чискиот дуќан ,,Сода вода" ул. „Гоце Делчев" - -
за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

25) Попоски Илија, раководител на Земјодел-
ската аптека, ул. „Битолска" бр. 9 — за жито, тесто 
и семе. 

26) Буклески Пандо, раководител на брашнар-
ската продавница, ул. „11 октомври" бр. 22 — за 
жито, тесто и семе. 

27) Бунгуроски Борис, службеник во „Ангро 
извор", ул. „Маршал Тито" бр. 40 — за графичка 
индустрија. 

28) Цветаноски Киро, раководител на книжам 
рата „Култура", ул. „11 октомври" — за графичка 
индустрија. 

29) Новески Вито, тутунов инструктор во с. 
Староц — за тутун. 

30) Стефаноски Наке, земјоделски техничар во 
„Водна заедница" ул. „Љубица Богеска" — за ту-
тун. ( 

31) Мипшески Глигур, раководител на Елек-
тричното претпријатие, ул. „11 октомври" бр. 57 -
за електрични материјали. 

32) Мицески Јорде, радиотехничар, ул. „Битол-
ска" бр. 2 — за елекрични материјали. 

33) Божиноски Л ексо, бравар, ул. „11 октом-
ври" бр. 32 — за ковачки браварски и лимарски 
производи. 

34) Исејноски Шакир, ковач, ул. „Гоце Дел-
чев" — за ковачки, браварски и лимарски произ-
води. 

35) Полежиноски Круме, механичар, ул. „29 
ноември" бр. 9 — за прецизна механика. 

36) Б а л а ж и Имед, механичар, ул. „1 мај" бр. 13 
— за прецизна механика. 

37) Брешкоски Ацо, земјоделски техничар, ул. 
„Битолска" — за емиш и зарзават. 
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38) Андоноски Глигур, инжинер агроном во од-
делението за стопанство, ул. „Битолска" бр, 6 — 
за емиш и зарзават. 

XI. ЗА КОНЧЕ 

1) Спасо Јованов, земјоделец од с. Ракитец — 
за житарици. 

2) Миљчо Андонов, земјоделец од с. Габревци 
— з а житарици. 

3) Мемет Исаов, земјоделец од с. Конче — за 
сточна храна. 

4) Саидов Саид, земјоделец с. Габревци — за 
сточна храна. 

5) Здравев Киро, службеник од с. Ракитец — 
за кожа и волна. 

6) Димитров Илија, земјоделец од с. Габрев-
ци — за кожи и волна. 

7) Костов Аидам, земјоделец од с. Загорци — 
за овоштие и зарзават. 

8) Ристов Страшо, земјоделец од с. Гарван — 
за овоштие и зарзават. 

9) Милчев Киро, земјоделец од с. Д. Липовиќ 
— за млеко и млечни производи. 

10) Пандов Борис, земјоделец од с.Ракитец — 
за млеко и млечни производи. 

11) Атанасов Костадин, службеник од с. Конче 
— за тутун. 

12) Пандев Јован, земјоделец од с. Ракитец — 
за тутун. 

13) Асанов Бекир, земјоделец од с. Конче — 
за памук. 

14) Дамчев Раде, земјоделец од с. Загарци — 
за памук. ј 

15) Димов Стојче, земјоделец од с. Скоруша - -
за ориз. 

16) Димитров ИлиЈа, земјоделец од с. Габревци 
— за ориз. 

17) Јованов Ѓорѓи, земјоделец од с. Д. С ладиш 
„ — за масло да ј ни култури. 

.18) Андонов добре, земјоделец од с. Ракитец 
— за ма сл ода ј ни култури. 

19) Секулов Глигор, земјоделец од с. Љубница 
— за алкохолни пијалоци. 

20) Манасов Тушо, земјоделец од с. Конче — 
за алкохолни пијалоци. 

21) Ѓеорѓиев Стојче, земјоделец од с. Конче — 
за земјоделски машини и алати. 

22) Витанов Венко, службеник од с. Конче — 
за земјоделски машини и алати. 

23) Димов Марко, службеник од Конче, — за 
огревно дрво. 

24) Трајче Танев, службеник од с. Лубница — 
за огревно дрво. 

25) Танев Киро, службеник од с. Конче — за 
шеќер. 

26) Стаменов Владо, земјоделец од с. Д. Липо-
виќ — за шеќер. 

ХП. ЗА КУМАНОВО 

1) Димовски Сречко, директор во Трговско 
претпријатие „Сервис" ул. „Дим. Влахов" бр. 45 
— за железарија и метална стока, велосипеди, ма-
шини за шиење и прибор. 

2) Димитровски Солтир, ш е ф на Трговскиот 
дуќан „Хемикалија", ул. „Перо Тошев" бр. 3 — за 
железарија и метална стока, велосипеди, машини 
ца шиење и прибор. 

3) Илиевски Блашко, директор во претприја-
тието за огрев „Шума", ул. „Борис Кидрич" бр. 6 
— за огревно дрво и јаглен. 

4) Таневски Тихо, директор во ,,Граѓа", ул. 
„Маршал Тито", бр. 4 — за огревно дрво и јаглен. 

5) Спасовски Ѓоко, директор во Претпријати-
ето за јавен аутстранспорт, ул. „Питу Гули" бр. 12 
— за моторни возила, резервни делови и прибор. 

6) Домузлиски Димче, директор на Претпри-
јатието за услуги во земјоделието „Сервис" ул. 
„Доне Божинов" бр. 37 за моторни возила ре-
зервни делови и прибор. 

7) Спасовски Ѓоко, директор во Претприја-
тието за јавен аутотранспорт, ул. „Питу Гули" бр. 
12 — за транспорт и сообраќај. 

8) Барбутовски Ганчо, службеник во Претпри-
јатието за јавен аутотранспорт, ул. „Борис Кид-
рич" бр. 18 — за транспорт и сообраќај. 

9) Митовски Томе, агроном во НО на општи-
ната — Куманово, ул. „Перо Ничо" бр. 19а — за 
земјоделски машини и алати, вештачки ѓубриња и 
средства за заштита на растенијата. 

10) Поповски Јово, зем. техничар во Фито ста-
ница, ул. „Димишково лозје" — за земјоделски ма-
шини и алати, вештачки ѓубриња и средства за з а -
штита на растенијата. 

11) Николовски ' Борис, службеник во Заводот 
за социјално осигурување ул. „Бранко Димков" бр. 
6 — за пчеларски материјал и прибор. 

12) Трајковски Тодор — учител во „Крсте Ми-
сирков" — за пчеларски материјал и прибор. 

13) Тасевски Петар, ш е ф во продавницата на 
комбинатот „Борово", ул. „Ленин" бр. 22 — за про-
изводи од гума, каучук и пластични маси. 

14) Милошевски Раде, шум. инжинер во Шум-
ското стопанство, ул. „Раде Кончар" бр. 1 — за 
шумарство воопшто, дрвна индустрија, шумски про 
изводи и дрво за извоз. 

15) Жегљански Стојан, шум. инжинер во Шум-
ското стопанство — за шумарство воопшто, дрвна 
индустрија, шумски производи и дрво за извоз. 

16) Петровски Киро, директор во „Димче Ере-
бица", ул. „Нова населба" — за намештај. 

17) Петровски Миле, ш е ф на мебелистичкото 
одделение во „Димче Еребица", ул. „Д. Божинов" 
бр. 48 — за намештај. 

18) Глигориевски Драги, тех. раководител во 
печатницата „Просвета", ул. „Гоце Делчев" бр. 40 
— за хартија. ' 

19) Боцевски Душко, директор на „Текстил-
промет" ул. плаштад „Нова Југославија" бр. 45 — 
за текстил, кратка плетена стока и конфекција . 

20) Стефановски Стевчо, директор на „Ткани-
на", ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 64 — за текстил, 
кратка плетена стока и конфекција . 

21) Данковски Заре, директор во претпријати-
ето за обработка на тутун, ул. „11 октомври" бр. 
80 — за тутун и тутунови преработки, 



Бр. в - Стр. 114 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 20 март 1957 

22) Ангеловски Милан, директор во претприја-
тието за производство и обработка на тутун, ул. 
„Ристовац" бр. 20 — за тутун и тутунови прера-
ботки. 

23) Горај Јосип, надмлинар во претпријатието 
„Жито", ул. „Електр. централа" — за житарици 
илински производи и тестенини. 

24) Ивановски Манчо, комерцијалист во прет-
пријатието „Жито", ул. „Чупино брдо" бр. 24 — за 
житарици млински производи и тестенини. 

25) Мирчевски Михаил, агроном во НО на К у -
мановска околија, ул. „Никола Карев" бр. 12 — 
за семиња. 

26) Спасовски Драгутин, агроном во Околиски-
от задружен сојуз, ул. „Вардарска" бр. 12 — за се-
миња. 

27) Пешевски Русе, набавчик во „Ангроснаб-
дител", ул. „Магдалена Антева" бр. 12 — за емши, 
зарзават и нивни преработки. 

28) Тасевски Методија, комерцијалист во ;,По-
љопромет", ул. „Вардарска" бр. 47 — за емиш, 
зарзават и нивни преработки. 

29) Андоновски Киро, ш е ф на касапски д,уќан 
,.Лисец", ул. „Пелинце" бр. 17 — за стока, маст, 
месо и нивни преработки. 

30) Ничевски Трајко, ш е ф во касапоски дуќан 
„Овче Поле", ул. „Владимир Назор" бр. 1 — за 
стока, маст, месо и нивни преработки. 

31) Маневски Сречко, агроном во Сточаро-мле-
карската задруга „Вуксан", ул. „11 ноември" бр. 
74 — за млеко и млечни производи. 

32) Стојковски Милан, ветеринар во Ветери-
нарната станица, плоштад „Маршал Тито" бр. 28 — 
за млеко и млечни производи. 

33) Крстевски Боро, директор во Угостителско-
то претпријатие „Бисерка", ул. „Никола Спасиќ" 
бр. 4 — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

34) Цветковски Раде, ш е ф во Угостителскиот 
дуќан „Мостар", ул. „Борис Кидрич" бр. 26 — за 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

35) Младеновиќ Александар, ветеринар во НО 
на Кумановска околија, ул. „Старо игралиште" — 
за риба. 

36) Аврамовски Боро, лекар во Околиската 
болница, ул. „25 февруари" бр. 7 — за прехранбени 
артикли. 

37) Павловски Димитар, пом. лекар во Домот 
за народно здравје, ул. „Народна револуција" бр. 
60 — за прехранбени артикли. 

38) Петровски Душан, главен продавач во Тр-
говскиот дуќан „Колонијал", ул. „Илинденска" бр. 
18 — за колонијална и мешовита стока. 

39) Арсовски. Јордан, комерцијалист во Тргов-
ското претпријатие „Сервис", ул. „Народна рево-
луција" бр. НО — за колонијална и мешовита сто-
ка. 

40) Думузлиски Димчо, директор на Претпри-
јатието за услуги во земјоделието „Сервис", ул. 
„Д. Божинов" бр. 37 — за аутомеханичарски по-
правки. 

41) Спиридоновски Јешо, механичар во Ф-ката 
за шавни цевки „11 октомври", ул. „Трст" бр. 18 — 
за аутомеханичарски поправки. 

42) Поповски Владо, градежен инжинер во НО 
на општината — Куманово, ул. „Кирил и Методи" 
бр. 28 — за градежни услуги и ѕидарски занает. 

43) Ефремовски Ѓоше, градежен инжинер во 
Градежното претпријатие „Козјак", ул. „Перо На-
ков" бр. 20 — за градежни услуги и ѕидарски з а -
нает. 

44) Цветковски Боро, ш е ф во Трафостаницата 
— Куманово, ул. „Гопе Делчев" бр. 11 — за елек-
тричарски услуги и електроинсталатерска струка. 

45) Демковски Трајан, ш е ф во Електро-тех-
ничката работилница „Електрон", ул. „Тане Геор-
гев" бр. 18 — за електричарски услуги и електро-
инсталатерска струка. 

46) Денковски Јордан, раководител во коларо-
ковачката работилница ул. „Борко Танев" бр. 10 
— за ковачки и кола,рски услуги. 

47) Миниќ Косто, мајстор во Коларо-ковачката 
работилница, ул. „11 ноември" бр. 19 — за ковачки 
и коларски услуги. 

48) Христовски Трајко, мајстор во приватен 
слаткар, ул. „Нар. револуција" бр. 12 — за послас-
тичарски занает. 

49) Тасевски Трајко, ш е ф во Занаетчискиот 
дуќан „Посла", ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 13 — за по-
сластичарски занает. 

50) Петровски Киро, директор во „Димче Ере-
бица", ул. Нова населба „Старо игралиште" — за 
столарски занает. 

51) Пуцковски Душан, ш е ф во „Димче Ереби-
ца", ул. „III македонска бригада" бр. 56 — з а сто-
ларски занает. 

52) Божиновски Страшко, комерцијалист во 
„Текстилпромет", ул. „Ангел Шајче" бр. 8 — за 
галантерија, базарска стока и играчки. 

53) Думановски Денко, комерцијалист во „На-
ма", ул. „Илинденска" бр. 25 — за галантерија, ба-
зарска стока и играчки. 

54) Јовановски Душко, директор на Ќурчиското 
претпријатие „Илинден", ул. „Пелинце" бр. 2 — за 
крзнарска стока. 

55) Јосифовски ѓорѓи, мајстор приватен м а ј -
стор, ул. „Карл Маркс" бр. 37 — за крзнарска роба. 

56) Маневски Киро, приватен мајстор, ул. „11 
ноември" бр. 65 — за ј ажарска стока, каделни И 
јутени производи. 

57) Демковски Павле, приватен мајстор, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 66 — за ј ажарска стока,, каделни 
и јутени производи. 

58) Димитровски Максим, приватен зидар, ул. 
„Ристовац" бр. 10 — за кожа, седларска и реме-
нарска стока, прибор и кожна галантерија. 

59) Јовановски Тодор, ш е ф во Трговскиот ду-
ќ а н „Рекорд", ул. „Нар. Револуција" бр. 66 — за 
кожа, седларска и ременарска стока, прибор и 
кожна галантерија. 

60) Димовски Сречко, директор во Трговското 
претпријатие „Сервис", ул. „Дим. Влахов" бр. 45 
— за мешовита и индустриска стока. 

61) Дилиндарст^и Киро, директор во „На-ма", 
ул. „Ш македонска бригада" бр. 1 — за мешовита 
и индустриска стока. 
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, 62) Таневски Никола, директор во Претприја-
тието за отпад „Суровина", ул. „Бранко Димов" 
бр. 11 — за отпадоци. 

63) Сто ј мановски Трајан, директор во Претпри-
јатието за отпад „Отпад", ул. „Денко Драганов" 
бр. 10 — за отпадоци. 

64) Цветковски Раде, раководител во Угости-
телскиот дуќан „Мостар", ул. „Борис Кидрич" бр. 
26 — за угостителство. 

65) Пешиќ Раде, раководител во Угостителско-
то претпријатие „Бисерка", ул. „Живко Чала" -
за угостителство. 

66) Тасевски Драган, директор на Бирото за 
книговодство „Ажурност", ул. „Илинденска" бр. 37 
— за финансиски, сметководство и книговодство. 

67) Јакимовски Киро, директор на Бирото за 
ревизија, ул. „Дим. Влахов" бр. 42 — за финанси-
ски, сметководство и книговодство. 

63) Цветковски Боро, ш е ф во Трафо-станицата' 
ул. „Гоце Делчев" бр. 11 — за радио^механичарска 
струка, електромеханичка стока и радио апарати 
и прибор.. 

69) Трајковски Јордан, радио механичар во 
Народната техника, ул. „Сречко Пужаљка" бр. 16 
— за радио-механичарска струка, електромеха-
ничарска стока и радио апарати и, прибор. 

70) Глигоровски Драги, тех. раководител во 
печатницата „Просвета" ул. „Гоце Делчев" бр. 40 
— за графичка индустрија' и услуги. 

71) Стоилковски Љубе, директор во печатни-
цата „Просвета", ул. „Фет. Наскова" бр. 4 — за 
графичка индустрија и услуги. 

72) Поповски Владо, град. инжинер во НО на 
општината — Куманово, ул. „Кирил и Методи" 
бр. 28 — за градежништво и градежни материјали 
за бетон и ѕидарство. 

73) Ивановски Коле, постар градежен раково-
дител во Патната управа, ул. „Пролет, бригада" 
бр. 5 — за градежништво и градежни материјали, 
за бетон и ѕидарство. 

74) Димитриески Благе, техн. раководител во 
Молерската задруга „Доско Молер", ул. „11 ноем-
ври" бр. 27 — за фарбарска струка. 

75) Трајковски Киро, директор на Молерската 
задруга „Доско Молер", ул. „Пелинце" бр. 7 — за 
фарбарс1ѕа струка. 

76) Алексовски Стојан, директор на Претпри-
јатието за лоза,рство и овоштарство, ул. „Кирил и 
Методи" бр. 26 — за лозарство. 

77) Антевска Војо, управник во Станицата за 
лозарство, ул. „11 ноември" бр. 24 — за лозарство. 

78) Михаил Мирчев, агроном во НО на Кума-
новска околија, ул. „Никола Карев" бр. 12 — за 
зрнени храни. 

79) Спасовски Драгутин, агроном во Околиски-
от задружен сојуз, ул. „Вардарска" бр. 12 — за 
зрнени храни. 

XIII. ЗА НОВО СЕЛО 
1) Митко Стоилов, ш е ф на Отсекот за сто-

панство на општината — Ново Село — за жита-
рици. 

2) Благој Попов, земјоделски техничар во 
Оризовата задруга Ново Село - за житарици. 

3) Душан Делев, земјоделски техничар во 
Земјоделското претпријатие „11 октомври" — Су-
шица — за сточна храна. 

4) Попов Благој, зем. техничар во Оризовата 
задруга од Ново Село — за сточна храна. 

5) Лачев Атанас, каеапин во ОЗЗ „Единство" 
од Ново Село — за жива стока. 

6) Мешев Ванчо, касапин во Трговското прет-
пријатие „Китка" од Ново Село — за жива стока. 

7) Тилев Наќе, откупчик во ОЗЗ „Единство" 
од Ново.село - за кожи и волна. 

8) Зеки ров Борис, откупчик во Трговското 
претпријатие „Китка" од Ново Село — за кожи и 
волна. 

9) Делев Душан, зем. техничар во Земјодел-
ското претпријатие „11 октомври" од Сушица — 
за овоштие и зарзават. 

10) Лумовиќ Никола, земјоделец приватник од 
Ново Село — за овоштие и зарзават. 

11) Мустафов Кочо, слаткар-приватник од Но-
во Село — за млеко и млечни производи. 

12) С Т О Ј К О В ѓорѓи, сточар-приватник од Суши-
ца — за млеко и млечни производи. 

13) Дамјанов Јосиф, земјоделец-приватник во 
Сушица '— за тутун. 

14) Стаменов Велко, земјоделец-приватник од 
Ново Село — за тутун. 

15) Тилев Наќе, откупчик во ОЗЗ „Единство" 
од Ново Село — за памук. 

16) Митев Лефтер, откупчик во „Макотекс" 
ст. Ново Село од Струмица — за памук. 

17) Делев Стојан, претседател во О З З ,,Смола^ 
ре" во Смоларе — за ориз. 

18) Андонов Сандо, претседател во Оризовата 
задруга во Ново Село — за ориз. 

19) Лумовиќ Никола,, приватен земјоделец од 
Ново Село — за алкохолни пијалоци. 

20) Димков Димитар, приватен земјоделец од 
Ново Село — за алкохолни пијалоци, 

21) Мешев Наќе, ш о ф е р во НО на општината 
— Ново Село — за земјоделски машини и алати. 

22) Нофков Панде, приватен м. бравар во Зу-
бово — за зем. машини и алати. 

23) Христов Панде, шумски ревир во Шумското 
стопанство — Ново Село — за огрев и дрва. 

24) Мечкаров Панде, шумски ревир во шумско-
то стопанство — Мокриево — за огрев и дрва. 

25) Попов Душан, тишлер вО\ ОЗЗ „Единство" 
— Ново Село — за. дрвена граѓа. 

26) Вантов Томе, приватен тишлер, од Ново 
Село1 — за дрвена граѓа. 

27) Бучев Атанас, приватен лекар од Ново Село 
— за тестени производи. 

28) Крстев Сандо, лекар во О З З „Единство" — 
Ново Село — за тестени производи. 

29) Мазгалиев Ќоро, приватен ковач од Ново 
село — за железни производи. 

30) Ковачев Алекса, приватен ковач од - Ново 
, село — за железни производи 
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XIV. ЗА ОБЛЕШЕВО 

1) Димитров Трајче, службеник во ОНОС — 
Облешево — за житарици и сточна храна. 

2) Тенов Јордан, од Соколарци, откупчик во 
3 3 — Соколарци — за ж и в а стока. 

3) Тренчев Блаже, Жиганци, откупчик во 3 3 
с. Жиганци — за кожи, волна и памук. 

4) Серафимов Миле, Чешиново, градинар во 
приватен сектор — за овоштие и зарзават. 

5) Костов Атанас, с. Бања, сточар во приватен 
сектор — за млеко, млечни производи и масло. 

6) Донев Митко, Соколарци, земјоделец во при-
ватен сектор — за тутун. 

7) Коцев Фердо, Чешиново, управник во 33. 
Чешиново — за ориз. 

8) Попов Лазар, с. Облешево', службеник во 
Испоставата за шеќер Кочани — за маслодајна 
семиња, шеќер и шеќ,ерни производи. 

9) Бунгуров Војо, Кочани, директор на „Ло-
зар" — Спанчево — за лозов посадочен материјал, 
сувомесни и лозаро-овош. материјал. 

10) Костов Тихомир, од Кочани, службеник во 
„Лозар" — Спанчево — за алкохолни пијалоци. 

11) Димитров Благој, од Кочани, службеник во 
„Лозар" — Спанчево — за вештачки матер. и ал-
каиди. 

12) Бунгуров Војо, од Кочани, службеник во 
„Лозар" — Спанчево — за безалкохолни пијалоци. 

13) Манилов Тривчо, од Спанчево, службеник 
во „Лозар" — Спанчево — за зем. машини и ала,ти. 

\ 14) Манилов Тривчо, Спанчево, службеник во 
„Лозар" — Спанчево — за мотори, железарски и 
лимарски производи. 

15) Менчев Миле, Облешево, продавач во 3 3 — 
Облешево — за тутунови — производи и текстил. 

16) Павлов Тривчо, Спанчево, управник во 3 3 
— Спанчево — за кожарски производи и кондури. 

17) Ареов — Маче Ване, од Кочани, директор 
во К е р а м и к а т а фабрика, с. Кучичино — за ци-
мет-, стакло, вар, тули и керамиди. 

18) Николов Блаже , с. Бања, колар во прив. 
сектор — за коларски производи. 

19) Апостолов Димитар, с. Рајчани, молер во 
3 3 — с. Облешево — за молерски производи. 

20) Павлов Диме, с. Облешево, електричар во 
приватен сектор — за електричен материјал. 

21) Манчев Миле, с. Облешево, продавач во 3 3 
— Облешево — за галантерија. 

22) Георгиевски Методи, од Кочани, тишлер во 
3 3 — Облешево — за намештај. 

XV. ЗА ОХРИД 

1) Трпески Трпе, раководител на Трговскиот 
дуќан „Текстилец" — за текстил и галантерија. 

2) Кочаров Стефан, ш е ф на к о м е р ц и ј а л н о ^ 
одделение во Трговското претпријатие „Охридски 
магазин" — за текстил и галантерија. 

3) Балабан Димче, продавач во Трговскиот ду-
ќан „Изградба" — за јаглен. 

4) Ристовски Перо, раководител на Трговскиот 
дуќан „Јасен" — за градежен материјал. 

5) Кунев Никола, раководител на Трговскиот 
дуќан „Изградба" — за дрво' и дрвни производи. 

6) Наневски Петар, раководител на Трговскиот 
дуќан „Елегант" — за кожи, гуми и нивни произ-
води. 

7) Дуков Коле, раководител на продавницата 
при Трговското претпријатие „Делишес" — за вол-
ка и волнени производи. 

8) Рувина Нелу, директор на претпријатието 
„Братство" — за обоена металургија. 

9) Проев Лазар, директор на Трговското прет-
пријатие „Електрон" — за црна металургија и ж е -
лезарија. 

10) Зафиров Перо, раководител на претприја-
тието „Домаќинство" — з а хемиски производи. 

11) Марковски Ставре, директор на претпри-
јатието „Деликатес" — за прехранбени производи. 

12) Маленков Славе, директор на претпријатие-
то „Чинар" — за прехранбени производи. 

13) Малевче Ристо, продавач во Занаетчиското 
претпријатие „Здравје — за млеко и млечни про-
изводи. 

14) Дојчиновски Иван, продавач во Задружно-
то претпријатие на месо — за месо и месни про-
изводи. 

15) Мостров Илија, подрумар во Угостител-
скиот дуќан „Летница" — за алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

16) Битрак Коле, раководител на продавница-
та на претпријатието „Чинар" — за жито, брашно, 
тесто и семе. 

17) Бабаче Борис, директор на претпријатието 
„Коста Абрашевиќ — за графичка индустрија. 

18) Печијаре Павле, земјоделец — з а тутун. 
19) Ивановски Трајко, работник во претприја-

тието „Електрична централа" — за електрични ма-
теријал. 1 

20) Мокир Ѓоре, тенекеџија и бравар — за ко-
вачки, браварски и лимарски! производи. 

21) Тимевски Пецо, работник во претпријатие-
то „Галеб" — за прецизна механика. 

22) Јанков Климе, земјоделски техничар — за 
емиш и зарзават. 

23) Виат Рахми, продавач во Трговскиот дуќан 
„Пролетер" — за емиш и зарзават. 

XVI. ЗА ПЕХЧЕВО 1 

1) Андонов Александар, агроном во О З З — 
Пехчево — за сточна храна. 

2) Николов Борис, службеник во ОЗЗ — „Пех-
чево", с. Негрево — Пехчево — за жива стока, ко-
ж и и волна. 

3) Горовски Васил, земј. техничар во ОЗЗ ,,Пех-
чево", — Пехчево — з а овоштие и зарзават. 

4) Стефанов Илија, земјоделец во О З З „Пех-
чево", Пехчево — за млеко и млечни производи. 

5) Диковски Атанас, земјоделец во ОЗЗ с. Ум-
лена — за млеко и млечни производи. 

6) Андонов Лзупчо, службеник во О З З „Пех-
чево", Пехчево — за алкохолни пијалоци. 

7) Точевски Атанас, службеник во Шип — Пех-
чево, од Пехчево — за огревно дрво и ќумур. 
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8) Денковски Благој , службеник во Ш и п — 
Пехчево, од Шехчево — за дрвена граѓа. 

9) Везенков Мичо, касапин во О З З — Пехчево 
од Пехчево — за сувомеснати производи. 

10) Станоевски Филип, ж е л е з а р во ОЗЗ, „Пех-
чево" — Пехчево — з а железарски производи. 

11) К а р а к а ш е в Андреја , работник во Кер. ф - к а 
,,Црвена звезда" од Пехчево — за тули и к е р а -
миди. 

12) Станоевски Михаил, грнчар, Керамиди 
Ф - к а „Црвена Звезда" од Пехчево — за грнчарија . 

13) Трендафилов Димитар, електр. техн. во 
Усф. „Комуналец" од Пехчево — за електрични 
материјали. 

14) Миовски Панте, колар во усф. „Комуналец" 
од Пехчево — за коларски производи. 

ХУП. З А П Р И Л Е П 

1) Наумовски Боге, директор на Трговското 
претпријатие „Нама" — за текстил и галантерија . 

2) Чорбески Димче, директор на Трговското 
претпријатие ,,Јасен" — за јаглен. 

3) Герамитчија Гога, директор на Водно — 
електричното претпријатие — з а Н а д е ж е н мај-

теријал. 
4) Тра јановски Пецо, директор на Дрводелоко-

то претпријатие „Илинден" — за дрво и дрвни 
производи. 

5) Талевски Петре, директор на Трговското 
претпријатие „Сервис" — за кожа , гума и произ-
води од кожа. 

6) Десовски Гога, директор на Трговското прет-
пријатие за к о ж и и волна „Макотекс" — за волна 
и производи од волна. 

7) Цакроски Методија, директор на Трговско-
то претпријатие „3-ти ноември" — за обоена ме-
талургија . 

8) П р ч к о с к и Илијас - комерцијалната во 
Трговското претпријатие „Ангропромет" — за црна 
металургија. 

9) Илиоски Стеван, директор на Трговското 
претпријатие „Арома" — за хемиски производи. 

10) Миџоски Кирил, директор на Трговското 
претпријатие „Препород" — за колонијални стоки. 

11) Кузмановски Тофил, раководител на про-
давницата при Занаетчиското претпријатие „Ко-
раб" — за млеко и производи од млеко. 

12) Николоски Стеван, службеник при Занает -
чиското претпријатие „Црници" — за месо и месни 
производи од месо. 

13) Џагадурски Иван, хемичар во Претпри ја -
тието за алкохолни и безалкохолни пи јалоци „Цр-
вени стени" — за алкохолни и безалкохолни п и ј а -
лоци. ^ 

14) Глически Атанас, службеник во Ж и т о - П е -
лагонија , — за жито, тесто и семе. 

15) Тра јковски Пецо, работник во печатницата 
„11 октомври" - за г р а ф и ч к а индустрија . 

16) Компаниоски Крсте, мајстор во Тутуно-
виот комбинат — за тутун. 

17) Боцески Илија , директор н а Електричното 
дистрибутивно претпријатие — за електричен ма-
теријал. 

18) Анд,реески Славе, директор на Околиското 
занаетчиско претпријатие — з а ковачки, бравар-
ски и лимарски производи. 

19) Ивановски Дано, ма јстор во Мермерскиот 
комбинат — за прецизна механика . 

20) Белистојаноски Димче, продавач во Тргов-
ското претпријатие — за емши и зарзават . 

ХУШ. З А П Р О Б И Ш Т И П 

1) Миновски Јанко , земјоделски техничар од 
с. р а т а в и ц а — з а житарици , сточна храна , ж и в и 
стока, к о ж а и волна, овоштие и зарзават , млеко 
и млечни производи, тутун, памук, ориз, масло даЈ-
ни семиња, лозов посадочен материјал , алкохолни 
пијалоци, вештачки гуурива и земјоделски машини 
и алат . 

А) Спасов Аритон, земјоделски техничар од 
Пробиштип — за житарици , сточна храно, ж и в а 
стока, кожа и волна, сквош хие и зарзават, млеко и 
млечни производи, тутун, памук, ориз, маслодаЈНИ 
семиња, лојов посадочен материјал, алкохолни л и -
ли ја лоци, вештачки гуорива и земјоделски машини 
и алат. 

-Ристов Лазар, т и ш л е р од Пробиштип — за 
огревно дрво и ќумур, дрвена трага и намешта ј . 

4) Ангелов Русе, тишлер од Пробиштип — за 
огревно дрво и џумур, дрвена трага и намешта ј . 

5) Сенев Стоиле, од дол . Стубол — за конзер-
ви, масло, сувомеснати производи, безалкохолни 
пијалоци, тестени производи, ш е к е р и производи 
од шекер. 

6) Тасев Благој , од Злетово — з а конзерви, мас-
ло, сувомеснати производи, безалкохолни пијалоци, 
тестени производи, шекер и производи од шекер. 

7) Аврамов Нестор, од Пробиштип — з а а л а т -
ни машини, мотори, ж е л е з а р с к и производи и л и -
марски производи. 

8) Милев Мијалче , од Пробиштип — з а алатни 
машини, мотори, ж е л е з а р с к и производи и лимарски 
производи. , 

9) Иванов Цветко, од Пробиштип — за текстил, 
предиво, конфекци ја , галантерија , к о ж а р с к и про-
изводи, гумени производи и чевли. 

10) Гаврилов Санде, од Лесново, — з а текстил, 
предиво, конфекци ја , галантерија , к о ж а р с к и про-
изводи, гумени производи и чевли. 

И) Тасевски Кузман, од Пробиштип — за це-
мент, стакло, вар, т у л и и керамиди и керамички 
производи. 

12) Кокороманов Јордан, од Пробиштип, — за 
цемент, стакло, вар, тули, керамиди и керамички 
производи. 

13) И н ж . Илиевски Нанче, од Пробиштип — за 
електричен материјал . 

XIX. З А Р А Д А Њ Е 

1) Арсовски Ставре, во јни референт во Народ-
ниот одбор на Општината — Радање, од Аргулица 
.— з а житарици. 

2) Стоилко Стоицев, земјоделец во Аргулица, 
од Аргулица — за овоштие и зарзават/ 
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3) Славко Наневски, земјоделски техничар во 
Стопанството „Благово" од Карбинци — за лозов 
посадочен материјал. 

4) Арсовски Санде, претседател на НОО — Ра-
дање од нов. Караор. — за земјоделски машини. 

5) Ивановски Добре, директор на стопанството 
„Благово" од Нов. Караор. — за памук. 

6) Атанасов Санде, судија за прекршок во НОО 
— Радање од Аргулица — за ж и в а стока. 

7) Спасов Јордан, земјоделец во Карбинци од 
Карбинци — за орис. 

8) Максим Костадинов, хигиеничар, во НОО — 
Радање од Радање — за млечни производи. 

XX. ЗА РАДОВИШ 

1) Методи Ценев, од Радовиш — за житарици. 
2) Димитар Арсов, од Радовиш — за сточна 

храна, ориз, маслодајна семиња и лозов поседочен 
материјал. 

3) Борис Тунџов, од Радовиш — за кожи и 
волна. 

4) Димитар Тренчев, од Радовиш — за живз 
стока. 

5) Кукутанов Коце — за овоштие и зарзават. 
6) Пецев Кирил — за млеко и млечни произ-

води. 
7) Лефков Ѓоше — за тутун и тутунови про-

изводи. 
8) Ѓозов Илија — за алкохолни и безалкохол-

ни пијалоци. 
9) Лукаров Љупчо — за земјоделски машини, 

алати, алатни машини и мотори. 
10) Иванов Васил — за огревно дрво, ќумур и 

дрвена граѓа. 
11) Шмит Боже — за намештај. 
12) Евтимов Илија — за конзерви сувомеснати 

производи, масло. 
13) Дацев ѓорѓи — за тестени производи, шеќер 

и производи од шеќер. 
14) Пенов Благој — за железарски производи, 

лимарски производи. 
15) Стефчев Кочо — за текстил, предиво, кон-

фекција , галантерија и козметика. 
16) Георгичков Никола — за кожарски произ-

води (ѓон и кожи) чевли и гумени производи. 
17) Марков Р а ф е — за цемент, стакло, вар, ту-

ли, керамиди и керамички производи. 
18) Талевски Сотир — за електрични матери-

јали. 
19) Карталов Лазо — за коларски производи. 
20) Танчев Мојсеј — за молерски услуги, 
21) Тамаќаров Тодор — ковачки производи. 

XXI. ЗА РЕСЕН 

1) Петковски Митко, продавач во манифактур-
ниот дуќан на, претпријатието „Преспанско Езеро" 
— за текстил и галантерија. 

2) Картаџија Крсте, продавач во манифактур-
ниот дуќан на претпријатието „Преспанско Езеро" 
— за текстил и галантерија. 

3) Кочовски Тоше, техничар во Градежното 
претпријатие „Слога" — за градежен материјал. 

4) Ташковски Нуне, технички директор во Кон-
з е р в а т а фабрика — за градежен материјал. 

5) Нешовски Пане, директор на Столарското 
претпријатие „Прогрес" — за дрво и производи од 
дрво. 

6) Станковски Бранко, директор на Шумското 
стопанство — за дрво и производи од дрво. 

7) Башовски Јоне, кондураџија — за кожа, гу-
ма и производи од к о ж а и гума. 

8) Ѓештаков Кимче, мајстор во кондураџиската 
кооперација — за кожа, гума и производи од кожа 
и гума. 

9) Вељанова Љубица, службеник во Околиска-
та аптека — за хемиски производи. 

10) Трпевски Владе, 'службеник во конзервна-
та фабрика — за хемиски производи. 

11) Воиканов Стефче, службеник во Ветери-
нарната станица — за месо и месни производи. 

12) Јоцковски Никола, санитерен инспектор — 
за месо и месни производи. 

13) Бан ј адски Тодор, управник во Овопггарска-
та опитна станица — за жито, тесто и семе. 

14) Ристиќ Драгољуб, агроном во одборот — за 
жито, тесто и семе. 

15) Туџаровски Јоне, референ во Претприја-
тието за обработка и откуп на тутун — за тутун. 

16) Ставревски Јанко, квалификуван работник 
во Претпријатието за откуп и обработка на тутун 
— за тутун. 

17) Крстевски Крсте, електро-техничар во Еле-
ктро-дистрибутивкото претпријатие — за електри-
чни материјали. 

18) Сулчевски Коне, електр. технички мајстор 
во Електро-дистрибутивното претпријатие — за 
електрични материјали. 

19) Печенковски Гога, земјоделски техничар во 
НО на Општината — за емиш и зарзават. 

20) Кочковски Златан, управник во Земјодел-
ската задруга „Преспанско јаболко" — за емиш п 
зарзават. 

ХХП. ЗА СТРУГА 

1) Шута Ламбуш, директор на Трговското прет-
пријатие „Снабдител" — за текстил и галантерија. 

2) Несторовски Кирил, директор на Трговско-
то претпријатие „Нова трговија" — за текстил и 
галантерија. 

3) Симоновски Челик, ковач — за јаглен. 
4) Грујоски Јован, рударски работник од с. 

Пискупштина — за јаглен. 
5) Ковачевски Анастас, градежен техник во НО 

на Општината — за градежен материјал. 
6) Наумовски Крсте, директор на Дрвниот ком-

бинат „Караорман" — за градежен материјал. 
7) Голабоски Тоде, дрводелец — за дрво и про-

изводи од дрво. 
8) Аџиевски Боре, дрводелец — за дрво и про-

изводи од дрво. 
9) Кочоски Крсте, кондураџија — за кожа, гу-

ма и производи од кожа и гума 
10) Милески Јоне, трговски помошник во Тр-

опското претпријатие „Снабдител" — за кожа, гу-
ма и производи од кожа и гума. 
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11) Головски Благое, волновлачар — за волна 
и производи од волна. 

12) Несторов Јаков, директор на Трговското 
претпријатие „Нама" - за волка и производи од 
волна. 

13) Јанковски Иљо, машин бравар - за обоена 
металургија. 

14) Спасовски Ристо, механичар - - за обоена 
металургија. 

15) Јанковски Јоне, машинбравар - за црна 
металургија и железарија . 

16) Матовски Ѓоко, машинбравар — за црна 
металургија и железарија . 

17) Цулејков Стефан, трг. помошник во Тргов-
ското претпријатие „Нама" — за хемиски про-
изводи. 

18) Рудањев ѓорѓи, службеник во музеот — за 
хемиски производи. 

19) д-р. Несторов ѓорѓи, управител на болни-
цата — за прехранбени артикли. 

20) Поповски Никола, трг. помошник во Тргов-
ското претпријатие „Нама" — за прехранбени ар-
тикли. 

21) Матовски Климе, сточар — за млеко и мле-
чни производи. 

22) Османовски Раим, кувар во Хотелот „Ту-
рист" — за млеко и млечни производи. 

23) Матовски Љупчо, директор на Касапското 
претпријатие „Бело јагне" — за месо и месни про-
изводи. 

24) Снегар Анастас, ветеринарен лекар при 
Ветеринарската станица — за месо и производи од 
месо. 

25) Белчевски Таки, службеник во Угостител-
ското претпријатие „Алкопромет" — за алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

26) Дарвишевски Џеладин, слаткар, — за ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци. 

27) Стојановски Вангел, директор на Лекарско-
то претпријатие — за жито, тесто и семе. 

28) Голабоски Ристо, земјоделски техничар, ди-
ректор на Земјоделското стопанство „Црни Дрим" — 
за жито, тесто и семе. 

29) Калајџиски Тошо, службеник при Народ-
ниот одбор на Општината — за графичка инду-
стрија. 

30) Топаловски Милан, пензионер — за гра-
фичка индустрија . . 

31) Поповски Ристо, директор на Опитното поле 
за тутун — за тутун. 

32) Коџоман Васил, службеник во Инвалидско-
то претпријатие за тутун — за тутун. 

33) Матовски Зоре, електро техничар во Еле-
ктро^ дистрибутивното претпријатие „Светлост" — 
за електрични материјали. 

34) Цендовски Миле, електро техничар, при 
Електро-дистрибутивното претпријатие „Светлост" 
— за електрични материјали. 

35) Јанковски Иљо, машин бравар — за ко-
вачки, браварски и лимарски производи. 

36) Чакаревиќ Јаким, лимар — за ковачки, 
браварски и лимарски производи. 

37) Бори Акиф, механичар во ДК „Караорман" 
— за прецизна механика. 

38) Јовановски Аргил, механичар во ДК „Ка-
раорман" — з а прецизна механика, 

39) Кувелоски Јоне, продавач во Трговското 
претпријатие „Исхрана" — за емши и зарзават. 

40) Бизат Шукри, работник во Земјоделското 
стопанство „Црни Дрим" — за емши и зарзават. 

Х Х Ш ЗА ТЕТОВО 

1) Благоја Николовски — за огревно дрво и 
јаглен. 

2) Јосифовски Киро — за огревно дрво и јаглен. 
3) Нонески Саво — за железарска метална сто-

ка, велосипеди, машини за шиење и др. 
4) Богоески Ќирко, — за железарска, метална 

стока, велосипеди, машини за шиење и др. 
5) Амети Ваит — за моторни возила, резервни 

делови и прибор. 
6) Марушка Иван — з а моторни возила, ре-

зервни делови и прибор. ' 
7) Гавровски Томче — за транспортен сообра-

ќа ј . а 
8) Иван Марушка — за транспортен сообра-

ќ а ј , 
9) Карев Илија — за земјоделски машини, 

алати, вештачки ѓубрива. 
10) Симонов Драган — за земјоделски машини, 

алати, вештачки ѓубрива. 
11) Симовски (Сапил) Спиро — за пчеларски 

материјал и прибор'. 
12) Димитриески Панче — з а пчеларски мате-

ри јал и прибор. 
13) Јованоски Никола — за спортски прибор. 
14) Илјоски Младен — за спортски прибор. 
15) Јосифоски Кирко — за бои, лакови, хеми-

калии и прибор. 
16) Амети Ваит — за бои, лакови, хемикалии 

и прибор. 
17) Костоски Глиша — за дрво и дрвени про-

изводи. 
18) Филипоски Никола — за дрво и дрвени 

производи. 
19) Лефтероски Киро — за шумарство и шум-

ски производи. 
20) Антевски Миле — за шумарство и шумски 

производи. 
21) Ангелковски Миле — за намештај. 
22) Врошески Благој — за намештај. 
23) Николоски Александар — за дрво и извоз. 
24) Јосифоски Кирко — за дрво и извоз. 
25) Силјаноски Крсто — за паркет. 
28) Павлоски Крсто — за паркет. 
27) Исаевски Гоце — бочварска струка. 
28) Јанковски Борис — бочварска струка. 
29) Николоски Никола, — коларска струка. 
30) Стефаноски Тодор — коларска струка. 
31) Јефтовски Чедо — столарска струка. 
32) Јованоски Стојан — столарска струка. 
33) Лефтероски Киро — експлоатација на шуми 
34) Антевски Миле — експлоатација на шуми. 
35) Апостолски Војче — за хартија. 
36) Софрониески Славе - за хартија, 
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37) Спироски Јоцо — за текстил, кратка стока, 
конфекци ја . 

38) Јованоски Никола — за текстил, к р а т к а 
стока, к о н ф е к ц и ј а . 

39) Томоски Киро — за тутун и тутунови пре-
работки. 

40) Тодоровиќ Војо — за тутун и тутунови пре-
работки. 

41) Димитриески Ацо — за житарици , млински 
производи и тестенини. 

42) Сазлов Борис — за житарици, млински про 
изводи и тестенини. 

43) Ј о с и ф и Миџет — за емиш, зарзават , овош-
тие и преработки. 

44) Божиноски Ј о ш к о — за емиш, зарзават , 
овоштие и преработки. 

45) Стефаноски Ж и в к о — за стока, маст, месо 
и преработки. 

46) Кузманоски Симо — за стока, маст, месо и 
преработки. 

47) Меноски Форе — за млеко и млечни про-
изводи. 

48) Коста диноски Младен — за млеко и млечни 
производи. 

49) Петроски Симо — за алкохолни и б е з а л к о -
холни пијалоци. 

50) Стојаноски Стојан — за алкохол ни и без-
алкохолни пијалоци. 

51) Б л а ж е в с к и Борис — за риба. 
52) Бошковски Младен — за прехранбени ар-

тикли. 
53) Божиноски Младен — за прехранбени ар-

тикли. 
54) Мисајлоски Аспарух — за колонијална сто-

ка. 
55) Меновски Форе — за колони јална стока. 
56) Мисајловски Асларух — за мешовита стока 
57) Бошковски Младен — за мешовита стока. 
58) Иса Даут — за ауто-механичарски поправ-

ки. 
59) М а р у ш к а Иван — за ауто-механичарски 

поправки. 
60) Серафимовски Киро — за занаетчиско"ли-

марски услуги. 
61) Митревски Круме — за занаетчиско лимар-

с к и услуги. 
62) Павловски Крсто - за градежни услуги. 
63) Стојкоски Тоде — за градежни услуги. 
64) Серафимовски Симо — за електричарски 

услуги. 
65) Јованоски Трипун — за електричарски ус-

луги. 
66) Стефановски Тодор — з а ковачки и колар -

ски занает. 
67) Јегтимоски Гаврил — за ковачки и к о л а р -

ски занает. 
68) Џеладин Арив - з а посластичарски занает. 
69) Бислим Ј у л м и — за посластичарски занает. 
70) Б л а ж е в с к и Симо — за ѕидарски занает. 
71) Силјаноски Крсто, — за зидарски занает. 
72) Филипоски К о л е — за столарски занает. 
73) Урошески Благо ј а — за столарски занает. 
74) Миса јлоски Аспарух — за галантерија , ба-

зарева стока и играчки. 

75) Бошковски Младен — за галантерија , ба-
зарска роба и играчки. 

76) Василески Гаврил — за крзнарска стока. 
77) Ѓорчески Борис — з а крзнарска стока. 
78) Крстески Ќ и р к о — за к аде л ни и јутени про 

изводи. 
79) Апостолоски Глигор — за каделни и јутени 

производи. 
80) Ш а с и в а р Р е ш а т — з а кожа , седларска, ре -

менска стока и к о ж н а галантерија . 
81) Абуш Иса, — за к о ж н а , седларска, ремен-

ска стока и к о ж н а галантерија . 
82) Герасимовски Стојан — за сурова кожа , 

волна, крзно, ж и в и н а и отпадоци од влакна . 
83) Мишковски Димко — за сурова к о ж а , вол-

на, крзно, ж и в и н а и отпадоци од влакна . 
84ј) Гашоски Александар — за ж и в и н а . 
85) Крстевски Томе — за живина . 
86) Пандилоски Веселин — за отпадоци. 
87) Петровски Симо — за угостителство. 
88) Јовановски Диме — за угостителство. 
89) Дакоски Б л а г о ј а — за електро-инсталатер-

ска струка. 
90) Серафимовски Симо — за електро-инста-

латерска струка . 
91) Дакоски Благо ја — за радио-механичарска 

струка. ѕ 

92) Серафимовски Симо — за радио-механи-
чарска струка. 

93) Дакоски Б л а г о ј а — за далеководи, напони 
и трафо-станици . 

94) Серафимовски Симо — за далеководи, н а -
пони и трафо-станици. 

95) Лакоски Благо ј а — за радио-апарати и 
прибор. 

96) Серафимовски Симо — за радио- апарати и 
прибор. 

97) Николоски Аце — за градежништво и гра-
д е ж е н материјал . 

98) Стефаноски Ристо (Черенко) — за г р а д е ж -
ништво и г р а д е ж е н материјал . 

' 99) Марина Глиша — з а бетон. 
100) Б л а ж е с к и Симо — за бетон. 
101) Јовановски Андро — за г р а ф и ч к а индус-

трија . 
102) Апостолски М и л а н — за г р а ф и ч к а ш ф у с -

три ј а. 
103) ѓорѓески Б р а н к о — за лозарство. 
104) Покорни Б р а н к о — з а лозарство. 
105) Димитриески Ацо — за зрнени храни. 
106) Атанасоски Тоде — за зрнени храни. 
107) Јендровски Владо — за финансии , сметко-

водство и книговодство. 
108) Гогоски Трпе — за финансии, сметковод-

ство и книговодство. 
109) Атанасовски Трпе — з а ф а р б а р с к а струка. 
НО) Илиевски Ј о ш е — з а фарбарска струка . 

XXIV. З А Т И Т О В ВЕЛЕС 

1) Алексов Или ја , раководител во претпри ја -
тието „Даб" — з а огревно дрво и јаглен. 

2) Ј а к и м о в Тра јко , т ехнички раководител на 
претпријатието „Брака Кошулчев^" — за железар-
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ска и метална стока, велосипеди, машини за шиење 
и прибор. 

3) Ѓеоргиев Ларце, раководител на Трговскиот 
дуќан „Триглав" — за материјали, возила, резервни 
делови и прибор. -

4) Адзитонов Ордан, директор на АТС — за 
транспорт и сообраќај . 

5) И н ж . Ќ у р ч и е в Љубе, инж. во О К О Л И С К И О Т 

НО — за електро и радио индустрија . 
6) Игнов Ангел, директор на Занаетчиското 

претпријатие — з а радио апарати и прибор. 
7) Минов Мино, инж. во Ф - к а т а за масло „Ве-

лес" — за индустрија на уље. 
8) Гјесов Благо ј — техничар во НО на оп-

штината — Титов Велес — за градежништво и гра-
дежен материјал, бетон. 

9) З а ф и р о в Борис, приватен молер — за ф а р -
барска струка. 

10) Арсов Стојан, палир во претпријатието „Бе-
тон" — за предмети од бетон и вештачки камен. 

11) Тра јков Трајко , палир во претпријатието 
„Бетон" — за ѕидарство. 

12) Гаврилски Тра јан , инж. во Ф - к а т а за пор-
целан „Борис Кидрич" — за керамички производи. 

13) Гаврилски Тра јан , инж. во Ф - к а т а за пор-
целан „Борис Кидрич" — за стакло, порцелан и 
керамичка стока. 

14) Трцков Борис, приватен столар ул. „Влад. 
Назор" бр. 1 — за намештај . 

15) Павлов Трајче , директор на претпријатието 
„Богдан Каракостев" — за бочварски производи. 

16) Клинчарев ѓорѓи, приватен колар — за ко -
ларски производи. 

17) Несторов Славејко, приватен столар — за 
столарски производи. 

18) Крепиев Боро, комерцијалист во Трговско-
то претпријатие „29 ноември" — за текстил, к р а т -
ка и плетена роба и конфекци ја . 

19) Јовев Димче, магазионер во Трговскиот ду-
ќан „Кадица" — за галантериска и базарска роба 
и играчки. 

20) Зарезанков ѓорѓија , директор на Ќурчиско 
крзнарската работилница „Димко Митрев" — за 
крзнарска стока. 

21) Бабунски Панче, комерцијалист во прет-
пријатието „Работник" — за ј а ж а р с к а стока, к а -
делни и ј у т е н и ; производи. 

22) Бабунски Панче, комерцијалист ^о прет-
пријатието „Работник" — за кожа , седларска и ре -
менска стока, прибор и к о ж н а галантерија . 

23) Стојков Јовче, директор на Монополот — 
за тутун и тутунови преработки. 

24) Тодоров Ќиро, управител на Ветеринарната 
станица — за стока и сточна храна. 

25) Тодоров Ќиро, управител на Ветеринарната 
станица — за месо и месни производи. 

26) Белев Борис, директор на претпријатието 
„Жито Вардар" — за житарици и млински прера-
ботки. 

27) Сурков Тодор, службеник во Околискиот 
народен одбор — за семенска стока. 

28) Тодоров Ќиро, управител на Ветеринарната 
станица — за риба, 

29) Паунов ѓорѓија , работи во откупната ста-
ница во Т. Велес на претпријатието „Градинар" — 
Скопје — за емиш, зарзават и овоштие и нивните 
преработки. 

30) Василов Лазо, на работа во претпријатието 
„Шар" — за млеко и млечни производи. 

31) Ѓоргов Миле, на работа во претпријатието 
„Винар" — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

32) Тлачинац Ра јко , санитарен инспектор во 
НО на општината — за прехранбени артикли. 

33) Забов Петре, книговодител во угостителско-
то претпријатие „Македонија" — за колонијална 
стока. 

34) Вангелов- Методи, на работа во ангро „Вар-
дар" — за мешовита стока. 

35) Хадзитенов Ордан, директор на Претпри ја -
тието за ауто-транепорт и шпедиција — з а ауто-
механичарски поправки. 

36) Илиев Борис, приватен лимар — за занает-
чиски лимарски услуги. 

37) Бо јаџиев Атанас, на работа во Угостител-
ското претпријатие „Весна" — за посластичарски 
занает. 

38) Бошков Благој , директор на Птицево дното 
претпријатие „Долно Оризари" - за живина . 

39) Ѓоргов Лазо, на работа во претпријатието 
ангро „Вардар" — за мешовити индустриски а р -
тикли. 

40) Ќурчиев Панче, работи во откупната ста-
ница во Т. Велес на претпријатието „Сировина" од 
Белград — за отпадоци. 

41) Костев Љубе, директор на Угостителското 
претпријатие „Македонија" —. за угостителство. 

42) Ќупев Илија , на работа во претпријатието 
„Табак" — за сурова кожа , волна и крзно, ж и в о -
тински отпадоци и влакна . 

43) Грбев Ќиро, службеник во Околискиот на-
роден одбор — за градежни услуги. 

44) Панев Трајче , директор на претпријатието 
„Динамо" — за електричарски услуги. 

45) Клинчаров ѓорѓија , приватен колар — за 
ковачки и коларски занает. 

46) Сурков Тодор, службеник на Околискиот 
народен одбор — за лозарство. 

47) Сираков Панче, службеник во Околискиот 
народен одбор — за финансии, сметководство и 
книговодство. 

48) Б е л е в Борис, директор на прет. „Жито Вар -
дар" — за зрнени храни. 

XXV. ЗА Џ А М А Ј Л И Ј А 

1) Патерица Стево, зем. техничар во Земјо-
делското стопанство во с. Џ у м а ј л и ј а — за ж и т а -
рици. 

2) Панев Коле, земјоделец во с. Сарамзалино 
— за житарици . 

3) Данев Томе, ветерин. техничар во Ветери-
нарната станица во Џ у м а ј л и ј а , од Џ у м а ј л и ј а — за 
сточна храна. ' 

4) Серафимов Петре, зем. техничар в о Земјо -
делското стопанство во Џума јли ј а , од Џ у м а ј л и ј а 
— за сточна храна. 
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5) Данев Томе, ветерин. техничар во Ветери-
нарната станица — Џума јли ја , од Џ у м а ј л и ј а —-
за ж и в а стока. 

6) „Меидинов Мурат, службеник во НОО — 
Џумајли ја , од Џ у м а ј л и ј а Милино — за ж и в а стока. 

7) Реџеп Абедин, службеник во тргов. прет -
пријатие, с. Џумајли ја , од Џ у м а ј л и ј а — за к о ж а и 
волна. 

8) Јованов Стојан, службеник во НОО — Џу-
ма јли ја , во Џ у м а ј л и ј а — за к о ж и и волна. 

9) Туна Џелал, службеник во НОО — Џ у м а ј -
лија, од Дорфули ја — за овоштие и зарзават . 

10) Соколов Методи, работник во Земјоделското 
стопанство Џумајли ја , од Џ у м а ј л и ј а — за овоштие 
и зарзават. 

11) Младенов Глигор, учител во с. Црнилиште, 
од Црнилиште — за млеко и млечни производи. 

12) Онков Зико, сточар во с. Косе лери, од К о -
селери — за млеко и млечни производи. 

13) Туна Џелал, службеник во НОО — Џ у м а ј -
лија , од Д о р ф у л и ј а — за алкохолни пијалоци. 

14) Златков Павле, земјоделски техничар во 
Земјоделското стопанство — Џума јли ј а , од Џ у м а ј -
ли ја — за алкохолни пијалоци. 

15) Левент Асан, тутунов производител во Дор-
фули ја , од Д о р ф у л и ј а — за тутунови производи. 

16) Петерица Стево, земјоделски техничар во 
Земјоделското стопанство — с. Џума јли ја , од Џу-
м а ј л и ј а — за тутунови производи. 

17) Цонева Вера, службеник во НО на општи-
ната — Џумајли ја , од Џумајли ја . — за текстил. 

18) Шопова Ванга, службеник во НО на општи 
ната — Џумајли ја , од Џ у м а ј л и ј а — за текстил. 

19) Митевски Досе, учител во Џума јли ја , од 
Џ у м а ј л и ј а — за конфекци ја . 

20) Бетувски Стоимир, службеник во НО на 
општината — Џумај,лија, од Џ у м а ј л и ј а — за кон-
фекци ја . 

21) Стојковски Станое, службеник во НО на 
општината — Џумајли ја , од Џ у м а ј л и ј а — за галан-
терија . 

22) Цонева Вера, службеник во НО на општи-
ната — Џумајли ја , од Џ у м а ј л и ј а — за галантерија . 

23) Туна Џелал, службеник во НО на општи-
ната — Џумајли ја , од Дорфули ја — з а гумени про-
изводи. 

25) К еди ров Мемед, службеник во НО на оп-
штината — Џумајли ја , од Д о р ф у л и ј а — за гумени 
производи. 

XXVI. З А Ш Т И П 

1) Хаџшшмов Ристо, ш е ф на сметководството 
при Задружниот сојуз — за житарици . 

2) Маџунаров Банчо, комерцијалист при Ж и -
тен ф о н д — за житарици. 

3) Серафим Атанасов, директор на Специја -
лизиралата задруга „Слога" — за сточна храна. 

4) Чучков Петар, раководител на Трговскиот 
дуќан „Овче Поле" - за сточна храна, 

5) Василев Васил, раководител на Месарскиот 
дуќан „Меео-риба" — за ж и в а стока. 

6) Стефанов Иво, раководител на Месарскиот 
д у ќ а н ,,Месар" — за ж и в а стока. 

7) Ушински Митко, службеник во општината 
— за к о ж и и волна. 

8) К а е в Стојан, раководител на Трговскиот 
дуќан за к о ж и „ К о ж а р " — за к о ж и и волна. 

9) Радев Боро, директор на претпријатието 
„Исхрана" — за овоштие и зарзават . 

10) К а л е ј ски Митко, директор на претпријати-
ето „ К а л и н к а " — за овоштие и зарзават . 

11) Арсов Добре, раководител на Млекарскиот 
дуќан „Здрав је" — за млеко и млечни производи. 

12) Гена диев Ристо, службеник при Околиски-
от одбор — за млеко и млечни производи. 

13) Попов Војо1, директор на Претпријатието за 
производство на тутун — за тутун. 

14) Стефанов Киро), тех. раководител на Прет-
пријатието за обработка на тутун — за тутун. 

15) Шпигов Александар, технички раководител 
во Памучната индустрија „Македонка" — за памук. 

16) Коцев Владо, раководител на „Макотекс" 
— за памук. 

17) Хаџикимов Ристо, ш е ф на сметководство 
во З а д р у ж н и о т со јуз — за ориз. 

18) Атанасов Серафим, директор на Специја -
лизираната задруга ,,Слога" — за ориз. 

19) Миташов Мијалче , раководител на Масло-
да јната испостава — за маслодајни семиња. 

20) Самарџиски Ристо, комерцијален директор 
во Спец. задруга „Слога" — за маслода јна семиња. 

21) Ушински Ванчо, директор на земјоделско-
то училиште — за лозов посадочен материјал . 

22) Судиклисхи Тодор, директор на реонска 
опитна станица — за лозов посадочен материјал . 

23) Алибегов Алија , директор на лозарството 
претпријатие „Грозд" — за алкохолни пијалоци. 

24) Везенков Ванчо, тех. раководител на Ло-
за рското претпријатие „Грозд" — за алкохолни пи-
јалоци. 

25) К р а л е в Мишо, раководител на Земјодел-
ската аптека — за вештачки ѓубрива. 

26) Шопов Љупчо, раководител на Семенското 
претпријатие — за в е ш т а ч к и ѓубрива. 

27) Петрушевски Методи, директор на Прет -
пријатието за земјоделски машини „Метална" — 
за земјоделски машини. 

28) М и х а ј л о в Панче, тех. раководител на Прет -
пријатието за земјоделски машини „Метална" — 
за земјоделски машини. 

29) К р е к о в Петар, директор на претпријатието 
„Четал" — за огревно дрво и ќумур. 

30) Стојчев Тодор, директор на претпријатието 
,,Ог-рев" — за огревно дрво и ќумур. 

31) Василев Тра јко , директор на Столарското 
претпријатие „Мебел" — за дрво и граѓа. 

32) Христов Драган, директор на Градежното 
претпријатие „Паруца" — за дрво и граѓа. 

33) Варадинов Петар, технички помошник во 
претпријатието „Мебел" — за намештај . 

34) Ш а м о в Тра јко , тех. раководител на прет-
пријатието „Мебел" — з а намештај . 

35) Ч у ч к о в Киро, директор на претпријатието 
„Плачковица" — за конзерви, 
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36) Јорданов Методи, раководител на Тргов-
скиот дуќан. „Лисец" — за конзерви. 

37) Кале ј ски Митко, директор на претприја-
тието „Калинка" — за масло. 

38) Рибарски Тодор, службеник во претприја-
тието „Исхрана" — за масло. 

39) Шалев Петар, раководител на ресторанот 
„Предара" — за сувомеснати производи. 

40) Ѓоргов Тодор, директор на Угостителското 
претпријатие „Нов Белград" — за сувомеснати про 
изводи. 

41) Маѓинаров Тодор, раководител на содарата 
„Европа" — за безалкохолни пијалоци. 

42) Шалев Ванчо, раководител на Слаткарни-
цата „Јагода" — за безалкохолни пијалоци. 

43) Сечков Никола, раководител на Трговски-
от дуќан „Прехрана" — за тестени производи. 

44) Захариев Васил, продавач во книжарата 
„Метал" — за шеќер и производи од шеќер. 

45) Рубиша Моис, работник во Претпријатието 
за земјоделски машини „Метална" — за алатни 
машини. 

46) Балабанов Стојан, службеник во земјодел-
ската аптека — за мотори. 

47) Самуников Никола, механичар во работил-
ницата „Грозд" — за мотори. 

48) Срцев Добре, раководител на Железарски-
от дуќан „Метал" — за железарски производи. 

49) Панев Стојмир, раководител на Железар -
скиот дуќан „Караорман" — за железарски произ-
води. 

50) Манчов Илија, раководител на Механич-
ката работилница „Прогрес" — за лимарски про-
изводи. 

51) Стојчев Петар, лимар — за лимарски про-
изводи. 

52) Кусакатов Јордан, службеник во Општи-
ната — за козметика. 

53) Скерлев Димче, раководител на аптеката -
за козметика. 

54) Соколов Ратко, директор на Молерското 
претпријатие „Украс" — за бои и лакови. 

55) Музелов Борис, молер од град Штип — за 
бои и лакови. 

56) Брашнаров Митко, раководител На испо-
става за тутун — за тутунови производи. 

57) Прошев Киро, директор на претпријатието 
за обработка на тутун — за тутунови производи. 

58) Попов Трајче, тех. раководител во ж а л н а -
та на „Македонка" — за текстил. 

59) Синдаков Димитар, заменик тех. раководи-
тел на ткалната на „Македонка" — за текстил. 

60) Гајдардиски Драги, заменик технички ра-
ководител на пре делницата „Македонка" — за 
предиво. 

61) Јорданов Павле, раководител на Шивачка-
та работилница „В. Доганџиски" — за конфекција . 

62) Гакев Ванчо, раководител на продавницата 
„Спорт" — за галантерија. 

63) ,Ковачев Димитар, службеник во Околиски-
от народен одбор — за кожарски производи. 

64) Веселинов Моне, службеник во Комунал-
ната банка - за кожарски производи. 

85) Самарџиока Цвета, раководител на продав-
ницата „Комбинат" — за гумени производи. 

66) ѓорѓиев Ладе, раководител на Работилни-
цата за кондури „Колектив" — за кондури. 

67) Шеќерниов Донче, кондураџија во град 
Штип — за кондури. 

68) Џидров Методи, раководител на Трговски-
от дуќан „Метал" — за вар. 

69) Шопов Боро, директор на Комуналната 
установа —-за тули и керамиди. 

70) Зонев Моне, раководител на Отпад — за 
тули и керамиди. 

71) Малинков Митко, директор на Електрич-
ното дистрибутивно претпријатие — за електрични 
материјали. 

72) Смилков Васил, работник во Електричното 
дистрибутивно претпријатие — за електрични ма-
теријали. 

73) Кавадарков Донче, директор на печатни-
цата „Илинден" — за печатарски услуги. 

74) Ѓошев Ванчо, технички раководител во 
Печатницата „Илинден" за печатарски услуги. 

75) ѓорѓиев Ванчо, раководител на кланицата 
— за коларски производи. 

76) Бунгуров Трајче, работник во Коларскиот 
погон „Прогрес" — за коларски производи. 

77) Соколов Ратко, директор на Молерското 
претпријатие „Украс" — за молерски услуги. 

78) Христов Манаско, технички раководител 
на Градежното претпријатие „Паруца" - за це-
мент. 

79) Чепреганов Васил, службеник во Управа 
за патишта — за стакло. 

XXVII. ЗА КОЧАНИ 

1) Коцев Михаил, инж. агроном во НО на оп-I 
штината - - Кочани, од Кочани — за житарици, 
сточна храна, овоштие, зарзават, млеко и млечни 
производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семи-
ња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубри-
ва и алкохолни пијалоци. 

2) Затараков Живко, агроном во 3 3 „Средо-
рек" — Кочани, во Кочани — за житарици, сто-
чна храна, овоштие, зарзават, млеко и млечни про-
изводи памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, ло-
зов посадочен материјал, вештачки ѓубрива и алко-
холни пијалоци. 

3) Апостолов Методи, лекар во Ветеринарната 
станица во Кочани, од Кочани — за ж и в а стока, 
кожи и волна, конзерви, масло, сувомесни произ-
води и месо. 

4) Михајлов Никола, агроном во Водната заед-
ница во Кочани, од Кочани — за жива , стока, ко-
ж и и волна, конзерви, масло, сувомесни произво-

' ди и месо. 
ј 5) Трендов Христо, директор во Шумското 

претпријатие „Б. Кидрич" во Кочани, од Кочани 
— за огревно дрво, ќумур, дрвена граѓа, намештај. 

' 6) Рибарски Димче, шумски инжинер во Шум-
ското. индустриско претпријатие „Борис Кидрич"1 

во Кочани, живее во Кочани — за огревно дрво, 
ќумур, дрвена граѓа и намештај. , 
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7) Ковачки Јордан, висококвалификуван бра-
варски работник во „Бр. Долина" во Кочани, ж и -
вее во Кочани — за земјоделски машини, алати, 
златни машини, железарски производи и лимар-
ски производи. 

8) Мантов Марко, в и с о к о в а л и ф и к у в а н бра-
варски работник во Оризовата ф - к а „Масалница" 
— с. Оризари, живее во Кочани — за земјоделски 
машини, алати, алатни машини, железарски и ли-
марски производи. 

9) Атанасов Пецо, пазаришен инспектор во 
Народниот одбор на Општината Кочани — за те-
стени производи, шеќерни производи, од шеќер, 
козметика, бои и лакови, тутунови производи, ал-
калоиди, текстил, предиво, конфекција , галанте-
рија, кожарски производи, гумени производи, кон-
дури, цимент и стакло-, 

10) Попов Тодор, директор во Трговското прет-
пријатие „Жетвар" ви Кочани, од Кочани — за 
тестени производи, шеќерни производи, од, шеќер, 
козметика, бои и лаков-и, тутунови производи, ал-
калоиди, текстил, предиво, конфекција , галанте-
рија, кожарски производи, гумени производи, кон-
дури, цимент и стакло. 

11) Арсов Иван, директор во Градежното прет-
пријатие „Гранит" — Кочани — за вар, тули, кера-
миди, керамички производи и електрични матери-
јали. 

12) Топузов Перо, директор во Занаетчиското 
претпријатие за електрични услуги — Кочани, до 
Кочани — за вар, тули, керамиди, керамични про-
изводи и електрични материјал. 

13) Крушаров Живко , градежен техничар во 
НО на Општината — Кочани — за ѕидарски и мо-
лерски услуги. 

14) Талев Иван, директор на Градежното прет-
пријатие „Напредок" — Кочани, живее во Коча-
ни — за ѕидарски и молерски услуги. 

XXVIII. ЗА СТРУМИЦА 

1) Ќосев Ќиро, секретар на испоставата на тр-
говската комора— за житарици. 

2) Чутинов Ѓорѓи, Деловен сојуз — Струмица 
— за житарици. 

3) Арсов Славче, агроном во селекционата ста-
ница — за сточна храна. 

4) Гошев Никола, агроном во Земјоделското 
училиште — за сточна храна. 

5) А л е ф Вета Томчо, ветеринар во градската 
кланица — за ж и в а стока. 

6) Танчев Ванчо, гр. кланица со ладилник — 
за ж и в а стока. 

7) Панов Атанас, во Трговското претпријатие 
„Мерино" — за кожи и волна. 

8) Велински Киро, инж. агроном во Земјодел-
ското училиште — за к о ж и и волна. 

9) Фиданчев Александар, агроном во Гради-
нарското претпријатие „Напредок" — за емиш и 
зарзават. 

10) Орцев Панче, земјод. техничар во Гради-
нарското претпријатие „Напредок — за емиш и 
зарзават. 

И) Чапаратков Димитар во Трговското прет-
пријатие „Гранап" — за млеко и -млечни про-
изводи. 

12) Русуманов Атанас, во Трговското претпри-
13) Кост. Ивчев Славчо, агроном во Тутуноват 
8) Мантов Марко, (висококвалификуван бра-

станица — за тутун. 
14) Чинков Славчо, во Тутуновата станица — 

за тутун. 
15) Ристоманов Христо, агроном во Институтот 

за памук — за памук. 
16) Шарламанов Коста, Откупна станица „Ма-

котекс" — за памук. 
17) Попов Боро, агроном во Институт за памук 

— за ориз. 
18) Николов Митко, во Трговското претприја-

тие „Благој Јанков" — за ориз. 
19) Паликарова Драгица, земјод. техничар во 

Откупната станица за маелодајни семиња — за 
маслодајни семиња. 

20). Машкулов Стојан, Трговско претпријатие 
„Исхрана" — за маслодајни семиња. 

21) Николчев Киро, во Свиларо-бубарската 
задруга — за лоз. посадочен расад. 

22) Манолев Борис, агроном во Земјоделското 
училиште — за лозов посадочен расад. 

23) Смилјанов Андрико, претпријатие „Грозд" 
— за алкохолни пијалоци. 

24) Панов Бранко, во складот на претпријатие-
то „Бисерка" — за алкохолни пијалоци. 

25) Илиев Ѓорѓи, агроном во претпријатието 
„Агротехника" — за вештачки ѓубрива. 

26) Шилинов Дончо, Трговско претпријатие 
„Задругар" — за вештачки ѓубрива. 

27) Б а д ж а к о в Никола, Трговско претпријатие 
„Агротехника" — за земјоделски машини. 

28) Вуксановиќ Милисав, агроном во з а д р у ж -
ната школа — за земјоделски машини. 

29) Стоев Ристо, во Трговското претпријатие 
„Македонија" - за огревно дрво и ќумур. 

30) Вангелов Тимо, техничар во Шумското сто-
панство — за огревно дрво и ќумур. 

31) Цурев Мито, директор на столарската ра-
ботилница — за намештај . 

32) Захов Стоил, приватен тишлер — за наме-
штај . 

33) Божинкочев Нанчо, Самостоен трговски 
дуќан „Н. Трговина" — за конзерви. 

34) Костуранов Цветко, во Трговското прет-
пријатие „Месар" — за конзерви. 

35) Минанова Ратка, професор во гимназијата 
— за масло. 

36) Николчев Тимо, Трговско претпријатие 
„Гранап" — за масло. 

37) Карагоцев Киро, градеж, техничар во прет-
пријатието „Бел камен" — за градежен материјал . 

38) Божинов Киро, во Трговското претпријатие 
„Нама" — за градежен материјал. 

39) Танчев Танчо, трговско претпријатие „Ма-
кедонија" — за сувомеснати производи. 

40) Варгалјаков Димитар, ветеринарен техни-
чар — за сувомеснати производи. 
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41) Гогушев Јанко, Инвалидско претпријатие 
„Борец" — за безалкохолни пијалоци. 

42) Босилјанов Тодор, во Занаетчиското прет-
пријатие „Црвена звезда" — з а безалкохолни пи-
јалоци. 

43) Бубев Ристо, занаетчиско претпријатие 
„Струмешница — за теетени производи. 

44) Аджимишев Ристо, професор во гимнази-
јата .— за тестени производи. 

45) Шеќерниов Коста, Занаетчиско претпријатие 
„Црвена звезда" — за ш е ќ е р и производи од 
шеќер. 

46) Калеников Сократ, во Занаетчиското прет-
пријатие „Црвена звезда" — за шеќер и произво-
ди од шеќер. 

47) К а ч у р к о в Ристов во Занаетчиското прет-
пријатие „Прогрес" — за алати и машини. 

48) Поп Тодоров Мито, Занаетчиско претпри-
јатие „Прогрес" — за алати и машини. 

49) Херцегони Фрањо, претпријатие „Ауто-
транспорт" — за мотори. 

50) Т р т ј а к о в Никола, Занаетчиско претприја -
тие „Прогрес" — за мотори. 

51) Пачоов Борис, приватен ж е л е з а р — за ж е -
лезарски производи. 

52) Ј а н е в Михаил, Занаетчиско претпријатие 
„Прогрес" — за железарски производи. 

53) Гарванлиев Кочо, приватен лимар — за 
лимарски производи. 

54) Кировски Никола, приватен лимар — за ли -
марски производи. 

55) Мучев Атанас, учител во гимназијата — за 
бои и лакови. 

56) Чорев Славчо, град, кланица со ладилник 
— за бои и лакови. 

57) Стоилов Душко, Трговско претпријатие 
„Нама" — за козметика. 

58) Манчев ѓорѓи, професор во гимнази јата — 
за козметика. 

59) Филчевски Ж и в к о , тутунов склад — за 
тутунови производи. 

60) Масев Ташо, Тргов. претпр. „Исхрана" — за 
тутунови производи. 

61) Стојкова Љубица, професор во задружната 
школа — з а алкалоиди. 

62) Бинчев Боро, агроном во Фитозаштитната 
станица — за алкалоиди. 

63) Танчев Митко, Трговско претпријатие „На-
ма" — за текстил. 

64) Крстев Ванчо, Трговско претпријатие „Гра-
нап" — за текстил. 

65) Галев Кочо, Трговски дуќан „Слобода" — 
за предиво. 

66) Витлаков Надко, Трговски дуќан „Добра 
услуга" — за предиво. 

67) Манолев Манол, во Ш и р а ч к а т а задруга 
„Герас Цунев" — за конфекци ја . 

68) Спиров Киро, приватен ш и в а ч — за кон-
фекција . 

69) Богоев! Дончо, 1 еамост). трговски ду!ќан 
„Билјана" — за галантерија . 

70) Бочев Коста, наставник во задружната 
школа — за галантерија. 

71) Ќ а р л јачев Атанас, Трговско претпријатие 
„Нама" — за к о ж н и производи. 

72) Ичев Ристо, занаетчиско претпријатие 
„Слога" — за к о ж н и производи. 

73) Динков Ристо, продавница на „Борово" — 
за гумени производи. 

74) Станков Јордан^, Самостоен трговски ду-
ќ а н „Полет" — за гумени производи. 

75) Самараков Васил, Занаетчиско претприја -
тие при Деловниот со јуз — за кондури. 

76) Џорлев Петар, приватен кондураџија — за 
кондури. 

77) Дугазански Ванчо, градежен техничар во 
НО на општината — з а цимент. 

78) Малинов Никола, претпријатие „Пелагони-
ја" — за цемент. 

79) Стојков Илија , Трговско претпријатие 
„Гранап" — за стакло. 

80) Панов Мито, занаетчиско претпријатие при 
деловниот сојуз — за стакло. 

81) Бо јчев Ефтим, рудник за ф е л ш п а д „Ограж-
ден" — за вар. 

82) Арабаџиев Васил, Народен одбор на општи-
ната — за вар. 

83) Младенов Ристо, претпријатие „Еленица" — 
за тули и керамиди. 

84) Стојанов Ристо, претпријатие „Еленица" — 
за тули и керамиди. 

85) Цветков ѓорѓи, приватен грнчар, — за грн-
ч а р и ј а и порцулан. 

86) Урдов Тодор, Установа за градско зеленило 
— за грнчарија и порцулан. 

87) Ристоманов Димитар, Е л е к т р и ч н а централа 
— з а електричен материјал . 

88) Кировски Киро, претпри јатие „Електрон" 
— за електричен материјал . 

89) П и л ј а ф о в Васио, градска печатница — за 
печатени производи. 

90) Апостолов Јанко , Трговско претпријатие 
„Нама" — за печатени производи. 

91) Чиков Киро, К о л а р с к а задруга „Готен" -
за коларски производи. 

92) Франков Ташо, приватен к о л а р — за ко-
ларски производи. 

93) Нешев ѓорѓи, приватен молер — за молер-
ски услуги. 

94) Монев Арлампи, приватен молер — з а мо-
лерски услуги. 

X X I X . ЗА С К О П Ј Е 

1) Стефановски Трпе, директор на „Сеча" — 
за јаглен и преработки од јаглен. 

2) Трпков Кирил, „Сеча" - ; за огревно дрво 
и јаглен. 
^ 3) Сидовски Славко, „Сеча" — за огревно дрво 

и јаглен. 
4) Анастасов Страхил, службеник во „Антро-

метал" — з а производи од метална индустрија . 
5) Пети Наум, на с л у ж б а в о „Технометал", ул. 

„Питу Гули" бр. 10 — за ж е л е з а р с к а и метална 
стока, велосипеди, машини за шиење и прибор. 
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6) Анастасов Страхил, службеник Ш „Ангро-
метал" — за железарска и метална стока, велоси-
педи, машини за шиење и прибор. V 

7) Панзов Боро, директор на „Аутомакедо-
нија" — за моторни возила, резервни делови и 
прибор. 

8) Зографски Јован, на служба во Заводот 
за план на НРМ — за транспорт и сообраќај. 

9) Икономов Цако, директор на „Агроснабди-
тел" — за земјоделски машини и алати, вештачки 
ѓубрива и средства за заштита нд билките. 

10) Зотиќ Трајко1, на служба во „Електро-
Скопје" — за елеќтро-инсталатерска струка. 

11) Карапанчев Михаил, Електричарско прет-
пријатие „Инсталатер" — за електро-инсталатер-
ска струка. 

12) Михајловски Мики, радио механичар, при 
Државниот секретаријат на НРМ — за радио ме-
ханичарска струка. 

13) Баланчевски Војо, радио техничар — за ра-
дио механичарска струка. 

14) Мицковски Александар, — за електрични 
машини, електро-техничка роба, радио-апарати и 
прибор, електростопанство и електроиндустрија. 

15) Ноновски Трајко, фотограф „Фото Центар" 
— за фотографски и оптички апарати, инструмен-
ти и прибор. 

16) Ивановски Александар, фотограф ул. „Мир 
че Ацев" бр. 54 — за фотографски и оптички апа-
рати, инструменти и прибор. 

17) Бомбор Даре, директор на „Реплек" — за 
медицински, здравствени и научни апарати, ин-
струменти и прибор, лекови и санитарна стока. 

18) Несторовски Јосиф, ул. „Орце Николов" — 
за столарски прибор. 

19) Мижимаков Ангеле, ш е ф за хемикалии во 
„Центрохемија", ул. „Иван Милутиновиќ бр. 8 — 
за хемиски производи. 

20) Арсовски Драган, ш е ф за фото материјали 
во „Центрохемија", ул. „312" бр. 4 — за хемиски 
производи. 

21) И с т о в с к и Илија, директор на „Центрохе-
мија" — за бои, лакови, хемикалии и прибор. 

22) Диманин Лазар, наставник во Училиштето 
за ученици во стопанството „Димитрие Туцовиќ" 
— за музички инструменти, радио-апарати и при-
бор. 

23) Гиев Иван, изработка на музички инстру-
менти, ул. „108" бр. 25 — за музички инструменти, 
р а дио- апарати и прибор. 

24) Доновски ѓорѓи, на служба во Фабриката 
за сапун и козметика „Цветан Димов" — за пар-
фимериска и козметичка стока. 

25) Томовски Сотир, арх. доцент на Техничкиот 
факултет, ул. „Крсте Мисирков" бр. 26 — за гра-
дежништво и градежни материјали. 

26) Косевски Владимир, на служба во Народ-
ниот одбор на Скопска околија — за градежни-
штво и градежни материјали, 

27) Томов Васил, на служба во претпријатието 
„Јасен", ул. „Васил Главинов" бр. 37 — за градеж-
ништво и градежни материјали. 

28) Петровиќ Јордан, на служба во претприја-
тието „Караорман" — за градежништво и градеж-
ни материјали. 

29) Д И М К О В С К И Вукашин, на служба во прет-
пријатието „Караорман" — за градежништво и 
градежни материјали. 

30) Димовски Стефче, на служба во претпри-
јатието Караорман" — за градежништво и гра-
дежни материјали. 

31) Илиевски Васе, молеро-фарбар — Околиски 
синдикален совет — за фарбарска струка. 

32) Николовски Спасе, молеро-фарбар во прет-
пријатието „Зограф" — за фарбарска струка. 

33) Сергиев Ангел, стаклобрусач во КПД Ид-
ризово — за стаклобрусачка струка. 

34) Б л а ж е в Александар, ул. „Пајак" бр. 8 -
за стакло-брусачка струка. 

35) Панчев Славко, фирмописец, ул. „437" бр. 5 
— за фирмописачка струка. 

36) Гратчанец Киро, фирмописец, ул. „Ѓуро 
Стругар" бр. 4 — за фирмописачка струка. 

37) Пецев Димче, претставител на Фабриката 
за стакло — Параќин — за стакло, порцулан и ке-
рамичка стока. 

38) Богоевски Богоја, секретар за индустрија 
во Извршниот совет на НРМ — за производи од 
дрвна индустрија. 

39) Киранов Илија, мебелостолар, ул. „493" бр. 
10 — за дрвна индустрија и намештај. 

40) Тасевски Љупчо, мебелостолар во претпри-
јатието „Јавор" — за дрвна индустрија и наме-
штај . 

41) Младенов Томе, Лозов расадник „Бутељ" 
— за коларо-ковачка струка. 

42) Иванов Спиро, колар, ул. „105" бр. 43 — за 
коларо-ковачка струка. 

43) Варадинов Иван, столар, ул. „222" бр. 27а 
— за градежно-столарска струка. 

44) Јованов Димче, столар во Столарската з а г 

друга „Просперитет" — за градежно-столарска 
струка. 

45) Ристиќ Милош, бочваро-качар, ул. „116" 
бр. 44 — за бочварска струка. 

46) Костов ѓорѓи, бочваро-кочар, ул. „394" бр. 
57 — за бочварска струка. 

47) Арсовски Страте, книгоиздателетво „Кочо 
Рацин" — за производи од индустријата на хар -
тија, канцелариски материјал, прибор за пишува-
ње, школски прибор и за книжарска струка. 

48) Атанасовски Киро, директор на Издавач-
кото претпријатие „Култура" — за издавачка де-
латност, книги и музикални. 

49) Антов Коце, директор на „Разнопромет" — 
за текстил, кратка и плетена стока и конфекција . 

50) Потевски Димитар, претпријатие „Инду-
стриски стоки", ул. „Марксова" бр. 19 — за текстил 
кратка и плетена стока и конфекција . 

51) Велков Јордан, претпријатие „Индустри-
ски стоки", ул. „468" — за текстил, кратка и пле-
тена стока и конфекција . 

52) Силјановски Владо, Кон дурацоски дуќан 
„Работник" — за обувки. 
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53) Тодоров Драган, Кондураџиска задруга 
„Напредок" — за обувки. 

54) Аневски Андро, на служба во „Ангроко-
жа и гума", ул. „55" бр. 35 — за обувки. 

55) Златковски Страхил, „Ангрокожа и гума", 
ул. „Водњанска" бр. 7 — за кожа, седларска и ре-
менарска стока, прибор и кожна галантерија. 

56) Димитровски Киро, претпријатие „Колек-
тив" — за кожа, седларска и ременарска стока, 
прибор и кожна галантерија. 

57) Тодоровски Раде, претпријатие „Спорт" — 
за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и 
кожна галантерија. 

58) Узеизи Узеир, претпријатие „Макотекс" — 
за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и 
кожна галантерија. 

59) Инж. Димитриев Стоил, Завод за стопанско 
планирање на НРМ — за тутун и тутунови про-
изводи. 

60) инж. Камчев Христо, тутунов комбинат — 
за тутун и тутунови производи. 

61) Црвенковски Живко, „Стокопромет" — за 
добиток и добиточна храна, месо и преработки од 
месо. 

62) Гризовски Гјуша, директор на „Жито фонд" 
— за житарици и млински преработки. 

63) Бајра,ми Супхи, —1 за житарици и млински 
преработки, во „Житофонд". 

64) Михајлов Ѓоко, Житна заедница Скопје — 
за житарици и млински преработки. 

65) инж. Бабамов Лазар, Земјоделски испита-
телен институт — за житарици и млински прера-
ботки. 

66) Анчев инж. Тихомир, доцент на Земјодел-
ско-шумарскиот факултет — за житарици и млин-
ски преработки. 

67) инж. Гиров Јордан, „Семе-Вардар" — за 
семенска стока. 

68) Глигоров инж. Спасе, Земјоделски испита-
телен институт - за семенска стока. 

69) Ќилиманов Иван, Фабрика за конзерви 
„Вардар" — за животни намирници. 

70) ѓеорѓиев Стеван, Фабрика за конзерви 
„Вардар" — за животни намирници. 

71) Дабевски Андон, претпријатие „Иднина" — 
за животни намирници. 

72) Димитров Борис, на служба во Претприја-
тието „Ангро-колонијал" — за деликатесни про-
изводи и П Р О И З В О Д И од шеќер и какао. 

73) Настев Трајко, н,а служба во претприја-
тието „Ангро-колонијал" — за деликатесни про-
изводи и П Р О И З В О Д И ОД шеќер и какао. 

74) Дабевски Андон, на служба во претприја-
тието „Иднина" — за леликатесни производи и 
производи од шеќер и какао. 

75) Икономов Александар, УЛ. .,29" бр. 11 -
за деликатесен производи од шеќер и какао. 

76) инж. Велјанов Димче, Земјоделски испита^ 
телен институт — за емиш, зарзават и овоштие и 
нивни преработки. 

77) инж. Спиров Христо, пензионер, ул. „102" 
бр. 10 — за емиш, зарзават и овоштие и нивни 
преработки. 

78) инж. Попов Спасе, Земјоделско стопанство 
„Острво" — за емиш, зарзават и овоштие и нивни 
преработки. 

79) Андреевски Ристо, ул. „250" бр. 17 — за 
емиш, зарзават и овоштие и нивни преработки. 

80) Велковски Миле, ул. „116" бр. 5 - за емиш, 
зарзават и овоштие и нивни преработки. 

81) Лазаревски Боге, претпријатие. „Јагода" — 
за овоштарство. 

82) инж. Манушев Боро, во Заводот за овош-
тарство — за емши, зарзават и овоштие и нивни 
преработки. 

83) инж. Матов Крум, во Заводот за овоштар-
ство — за емиш и зарзават и овоштие и нивни 
преработки. 

84) Миновски Данчо, во Секретаријатот за зем-
јоделство 'на НРМ — за емши, зарзават и овоштие 
и нивни преработки. 

85) Паркачев и н ж Наталија , Земјо делско-шу-
марскиот факултет — за млеко и млечни произ-
води. 

86) Новевски инж. Радован, Народен одбор на 
Скопска околија — за млеко и млечни производи. 

87) Филиповски Доксе, претпријатие „Шар" — 
за млеко и млечни производи. 

88) Куновски Лазар, Претпријатие за млеко 
„Шар" — за млеко и млечни производи. 

89) Томовски Васил, директор на конзумната I 
млекара — за млеко и млечни производи. 

90) Велковски Рувче, во претпријатието „Жито 
леб" — за леб и печива. 

91) Стојановски Ацо, во претпријатието „Жито 
леб" — за леб и печива. 

92) Петровски инж. Никола, на служба во За -
водот за рибарство — за риба. 

93) Сидоровски инж. Миле, на служба во За -
водот за рибарство — за риба. 

94) Шулевски инж. Драган, на служба во Уп-
равата за градско и вонградско зеленило — за 
цвеќиња. 

95) Д у р н о в с к и Армодије. директор на „Алко-
промет", ул. „Гоце Делчев" бр. 16 — за алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

96) Николовски Иван, главен магазионер, УЛ. 
341 бр. 15 — за алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

97) Мисајловски инж. Боро, Завод за лозар-
ство на НРМ — за алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

98) инж. Петровски Жарко, во Завод за лозар-
ство на НРМ — за алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

99) Стаменски Бранко, на служба во претпри-
јатието „Макотекс" — за сурова кожа, волна и 
крзно. 

100) Ѓорѓевски инж. Јордан, Земјоделско-шу-
матески Факултет — за индустриски билки. 

101) Ѓозева инж) Нада1, Секретаријат за зем-
јоделство на НРМ — за индустриски билки. 

102) инж. ѓорѓевски Јордан, Земјо де лско-шумар 
ски факултет — за лековити билки. 

103) Велков Илија , директор на п р е т п р и ј а т и е ^ 
„Билка" — за лековити билки. 



Бр. в - Стр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 20 март 1957 

104) Костадинов Манчо, на служба во претпри-
јатието „Билка" - - за лековити билки. 

105) Бошковски Драган, на служба во претпри-
јатието „Билка" — за лековити билки. 

106) Бисевски Ристо, во претпријатието „Коопе-
ратива" — за производи од домашни Ракотворби 
и уметнички занаети. 

107) Настевски Гого, на служба во претприја -
тието „Скопски магазин" — за мешовита индустри-
ска стока. 

108) Димов Стевче, на служба во претпри ја -
тието „Караорман" — за граѓевинска стока. 

109) Миха јлов Борислав, директор — за отпа-
доци. 

НО) Ивановски Томо, службеник во претприја -
тието „Отпад" — за отпадоци. 

111) Ивановски Томо, во претпријатието „От-
пад", ул. „Егејска" бр. 4 - за стари работи. 

112) Бабанов Ристо, на служба во Угостител-
ската комора на Н Р М — за угостителство. 

113) Димовски Т. Димо, ул. „Иво Рибар - Лола" 
бр. 60 — за угостителство. 

/ / 

114) Угриновски Л. Александар, ул. „71" бр. 43 

— за угостителство. 
115) Џиков Трајко, ул. „Илинденска" бр. 59 — 

за колонијална стока. 

116) Нимовски Спиро, ул. „Орце Николов" бр. 
31 — за колонијална стока. ^ 

117) Димитров Борис, на служба во претприја-
тието „Ангроколонијал" — за колони јална стока. 

118) ѓорѓиев Борис, аутомеханичар во претпри-
јатието „Аз^готурист" - за автомеханичарски по-
правки. 

119) Ковачевски Илија , аутомеханичар во прет-
пријатието „Вардар" — за автомеханичарски по-
правки. 

120) Перчинков Јосиф, часовничар, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 27 — за часовничарски занает. 

121) Кртев Ѓорѓи, на служба во Секретаријатот 
за финансии н а Н Р М — за финансиски работи, 
сметководство и книговодство. 

122) и н ж . Пемовски Димче, на служба во Заво -
дот за лозарство на Н Р М — за лозарство. 

123) Лелеков Илија , на служба во Заводот за 
лозарство на Н Р М — за лозарство. 

124) Миха јловски Ѓоко, во Ж и т н а т а заедница 
Скопје — за зрнена храна. 

СУ. бр. 354 
16 ф е в р у а р и 1957 година 

Скоп је 
Претседател 

на Вишиот стопански суд на НРМ, 
П. Лештаров, с. р. 

Огласен дел 
МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи 

Р А З Н И ДОКУМЕНТИ 

Свидетелство бр. 125 од 1-1У-1947 год. за з а в р -
шено IV одделение на Ж и в к о Ангеловски, с. К л е -
чевци — Кумановско. (781) 

Здравствена легитимација бр. 5386, издадена 
од Заводот за социјално1 осигурување — Охрид ни 
Мери Тихомирова М и л о с а в љ е в и ћ Охрид. 

Ф а к т у р а бр. 20477 од 17-1Х-1956 год. издадена 
од Градежното претпријатие „Белград" во с. Врат-
ница на Мемиши Ваит, с. Нераште — Тетовско. 

(783) 
Ф а к т у р а бр. 21393, издадена од Градежното 

претпријатие „Белград" во с. Вратница на Меми-
ш и Неим, с. Нераште — Тетовско. (784) 

Индекс бр. 182, издаден од Медицинскиот (Фа-
култет — Скопје на И л и ј а Ва,нчески, Скопје . (785) 

Мајсторско право бр. 103 и дозвола бр. 3892, и з -
дадени од Занаетчиската комора — Скопје на П а н -
че Стефановска , Скопје. (765) 

Здравствена легитимација бр. 117627, издадена 
од Заводот за соци јално осигурување на Зорица 
Смилевска, Скопје. (787) 

Здравствена легитимација бр. 135694, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Сика Јаневска , Скопје. (788) 

Воена легитимација бр. 9186, издадена од В. П. 
2665 — Марибор на Марко Карапанџиќ , Скопје , 
В. П. 8626. (789) 

Свидетелство за н и ж и теча јни испит през 
1935/36 год., издадено од Ж е н с к а т а гимназија— 
Скопје на Душица ѓорѓевиќ, Белград. (790) 

Студентска легитимација бр. 1173, издадена од 
Медицинскиот ф а к у л т е т — Скопје на Драгољуб 
Савича Прелевиќ , Скопје. (791) 

Воена легитимаз^ија бр. 2103, издадена од В. П. 
3566 - Загреб на М а р к о Зозиќ, В. П. 8374/19 -
Скопје. (792) 

Здравствена легитимација бр. 107503, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Љ у б љ а н а 
на Ж и б р а т Едвард, Ф - к а „Македонка" — Штип. 

(793) 
Здравствена легитимација бр. 20553 на Љубо-

мир Илиески, ул. „Егејска" бр. 41 — Прилеп. (794) 
Здравствена легитимација бр. 13223, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Борис А. Денковски, ул. „ЈНА" — Куманово. 

- (795) 
О р у ж е н лист рег. бр. 3330, с е р и ј а бр. 415840, 

издадена од С В Р — Р а д о в и ш на Исмаил Асанов 
Ристов, с. Радичево — Радовиш. (796) 

Здравствена легитимација бр. 28907, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Б е х и ј а Рецепи, ул. „Ф. Наскова" бр. 22 — К у -
маново. (797) 
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ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Се огласува за неважен загубениот округли 

печат на Осмолетката „Гоце Делчев" — Скопје, под 
назив: Осмолетка „Гоце Делчев" — Скопје. (10) 

Се огласува за неважен загубениот печат на 
„Ангрограѓа" — Скопје, под назив: Претпријатие 
за промет со градежни материјали на едро „Ангро 
граѓа" — Скопје. (4) 

Се огласува за неважен загубениот округли пе-
чат на Земјоделската задруга „Извор" — с. Војшан-
ци под назив: Земјоделска задруга „Извор" — с. 
Војшанци — Титоввелешко. (253) 

Се огласуваат за неважни загубените печат л 
штембил на Земјоделското овоштарско стопанство 
,.Овоштар" — с. Трново под назив: Земјоделско 
овоштарско стопанство „Овоштар", с. Трново — 
Битолско. 

Здравствена легитимација бр. 45332, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Бранко Орданов, Скопје. (799) 

Здравствени легитимации бр. 126168, 126169 и 
126170 на Даница, Перо и Гуга Ристовски, издадени 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје. 

(800) 
Сообраќајна дозвола бр. 526, издадена од СВР 

— Скопје на Претпријатието за транспорт на елек-
тростопанството — Скопје. (802) 

Возачка дозвола бр. 818, издадена од СВР — 
Скопје на Ј а ш а р Јашаровски, Скопје. (803) 

Дозвола за ловна пушка под рег. бр. 567, из-
дадена од СВР — Скопје на Зибер Муаремов А ј -
руловски, с. Страчинци — Скопско. (801) 

Работна книшка бр. 780 издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на ѓорѓи Ми-
лан Димов, Скопје. (804) 

Белешка бр. 8702 од 2-Х-1956 год. на исплата 
домати 970 кгр. по 10 динари вкупно' 9.700 дин., из-
дадена од Фабриката „Вардар" - Скопје на Ш а -
ќир Аџија, ул. „Дрварска" бр. 105 - Скопје" (805) 

Здравствена легитимација бр. 5083, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
Зоја Борисова Димитрова, ул. „Ванчо Прке" бр. 72 
- Штип. (806) 

Здравствена легитимација бр. 34624, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Кузман С. Јовчевски, Скопје. (807) 

Диплома бр. 58, за завршено Економски тех-
никум во Скопје на Коетадинка М. Гутева, Скопје. 

(808) 
Здравствена легитимација бр. 29304, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Љубица Милошевска, Битола. (809) 

Здравствена легитимација бр. 29305, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола 
на Цвета Милошевска, Битола. (810) 

Здравствена легитимација бр. 657, на Донка 
Георгиева, ул. „Гостивар" бр. 13 — Битола. (811) 

Здравствена легитимација бр. 8035, на Драган 
Петрески, с. Л е н т и т е — Прилеп. (812) 

Работна книшка бр. 22395, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Милан Јов -
ков, Скопје. (813) 

Сметки под бр. 5181, 4997, 6834 и 5948, издадени 
од Фабриката „Вардар" — Скопје на Усеин Ха-
џибулиќ, с. Сарај — Скопско. (814) 

Работна книшка бр. 2606, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Гостивар на Стојан 
Јончев Велјаноски, У-Градилиште, Стрезимир Г. 
П. Маврово — Гостивар. (815) 

Подофицерска легитимација бр. 47479 на вод-
ник Поповиќ Ристо В. П. 7451/3 с. Старавина -
Б И Т О Л С К О . ( 8 1 6 ) 

Режиска карта, издадена од Железничката ста 
ница с. Табановце на Милан Ќириќ, с. Табановце 
- Куманово. (817) 

Свидетелство за завршен II клас бр. 210, изда-
дено од Осмолетката „Маршал Тито" с, Злетово 
на Васил Стојанов Трајчев, с. Лесново — Штип-
ско. (819) 

Здравствена легитимација бр. 9322, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Тетово' на 
Цветко Николовски, с. Теарце — Тетовско. (820) 

Работна книшка рег. бр. 2844, серија бр. 061526, 
издад,ена од Бирото за посредување на трудот -
Куманово на Лепосава Серафим Костевска, с. 
Опаје — Кумановско. (821) 

Работна книшка бр. 222, серија бр. 134130, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — К у -
маново на Стојна Серафим Максимовска, с. Опаје 
- Кумановско'. (822) 

Здравствена легитимација бр. 7501, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на 
Јордан Јанакиев, ул. „Карл Маркс" бр. 25 - Штип. 

(823) 
Дозвола за носење на о р у ж ј е под бр. 1413, из-

дадена од СВР — Битола на Асим Сулејман Ра -
мадановски, ул. „Мирче Ацев" бр. 60 — Битола. 

(824) 
Документ бр. 3110, издаден од Фабриката „Вар-

дар" — Скопје на Трајко Соколов, с. Стојаковци 
- Скопје. (825) 

Здравствена легитимација бр. 37964, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Б л а ж е Пупулевски, Скопје. (3826) 

Здравствена легитимација бр. 40712, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Мефтун Али Агуши, Скопје. (827) 

Здравствена легитимација бр. 43093, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Лилјана А. Стојанова — Скопје. (828) 

Здравствена легитимација бр. 1939, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Миле Здравковски, с. Драчево — Скопско. (829) 

Здравствена легитимација бр. 27152, издадена 
од Заводот за социјално' осигурување — Куманово 
на Живоин Стаменковски, с. Јачинце — Куманов-
ско. (830) 

Здравствена легитимација бр. 25509, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Родна Диме Трајковска, Скопје. (831) 

Здравствена легитимација бр. 70914, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Охрид на 
Митко Јанкуловски, с. Сливово — Охридско. (832) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило марка 
„Орел-Блиц" М—294, издадена од СВР - Скопје 
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на Автотраеспортното претпријатие „Пролетер" — 
Скопје. (833) 

Легитимација за резервни офицери сер. ПУ— 
Т—2 бр. 4817, издадена во Битово на Витомир Стој-
чевски — Скопје. С834) 

Воена објава бр. 0009061, издадена од В. П. 4762 
на Миливој Стоилов Тренчевски, ул. „Мирче Ацев" 
бр. 13 - Штип. (836) 

Работна книшка бр, 3884, издадена од Бирото 
за посредување на трудот - Скопје на Гани Исуф, 
Скопје. (837) 

Здравствена легитимација бр. 4482, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Дебар на 
Јован Павловски, Скопје. (838) 

Здравствена легитимација бр. 42426, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Паца Мојнова — Скопје. (839) 

Здравствена легитимација бр. 179117, издадена 
од Заводот' за социјално осигурување — Скопје на 
Дуко Тра јко Угриновски, Скопје. (840) 

Работна книшка бр. 28049, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Звонка 
Златанова, Скопје. (841) 

Свидетелство за положен испит браварски во 
метална струка под бр. 1738/19-УП-1956 год,, изда-
дено од Градската општина — Титов Велес на Љ у -
бе Арсов, ул. „Браќа Миладинови" бр. 1 — Титов 
Велес. (842) 

Здравствена легитимација на Лазе Караџов, 
Титов Велес. (843) 

Здравствена легитимација бр. 24085, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Џелат Усеинов, Скопје. (844) 

Здравствена легитимација бр. 2306, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Струмица 
на Ѓорѓи Ристов Ристов, ул. „Партизанска" бр. 21 
- - Струмица. (845) 

Здравствена легитимација бр. 4539, на Лилјана 
Баткова, Титов Велес. (846) 

Сообраќајна дозвола број 171 за моторно вози-
ло марка „Бетфорд" рег. бр. 6160, издадена од СВР 
— Куманово' на Претпријатието за јавен авто-
транспорт — Куманово.. (847) 

Здравствена легитимација бр. 11731, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Имери Ештрефа Бајрам, е. Никуштак — К у -
мановско. (848) 

Возачка дозвола бр. 1083, издадена од СВР — 
Скопје на Селим Шахиновиќ, ул. „Охридска" бр. 
9 - Скопје. (849) ^ 

Здравствена легитимација бр. 110460, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ајдин Далипов, Скопје. (850) 

Здравствена легитимација бр. 89576, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
ѓорѓи Колевски, с. Миладиновци — Скопска (851) 

Здравствена легитимација бр. 96569, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Милан Николовски-, Скопје. (852) 

Здравствена легитимација бр. 143095, издадена 
од Заводот за социјално осигуруваше — Скопје на 
Ханифе Ќерими, Скопје. (853) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот - Скопје на Драган Илија Дас-
калов, Скопје. (854) 

Здравствена легитимација бр. 32713, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ѓорѓи Тасевски, Скопје. (855) 

Здравствена легитимација бр. 29362, издад,ена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Киро Петре Атанасов, Скопје. (856) 

Здравствени легитимации бр. 270, 271, 272, 273 
на Никола, Киро, Иван и Ангел Лазарови Алексо-
ви и бр. 266 на Лазар Алексов Зафиров, с. Злетово 
— Кочани. (857) 

Легитимација за повластено патување под бр. 
085999 од 24-1-1956 г. издадена од Советот за на-
родно здравје и социјална заштита на НО на 
Штипска околија на Благој П. Кацарски, с. Вла-
димирово - Берово. (858) 

Весика бр. 26/412 од 16-Ш-1954 год., издадена 
од Турскиот конзулат во Скопје на Ј у с у ф Ш е ф к и 
Џабир, с. Десово — Прилеп. (Ј859) 

Здравствена легитимација бр. 62979, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Нација Таир Шериф, Скопје. (860) 

, јЗдравствена легитимација бр, 3358Ј, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Ресен на 
Никола Борев Танасовски, е. Евла — Ресен. (861) 

Работна книшка рег. бр. 3064, серија бр. 121188, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Струмица на Данка Илиева Костова, с. Василево -
Струмица. (862) 

Калифинско право бр. 195 од 31-ХП-1948 год. 
издадено од ГНО - Титов Велес на Ангел Јова-
новски, с. Папрадник - Титоввелешко. (863) 

Здравствена легитимација бр. 62745, издадена 
од Заводот з а социјално осигурување — Скопје на 
Смина Ангеловска,, Скопје. (864) 

Здравствена легитимација бр. 132717, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Спасо С. Ичковски, Скопје. (865) 

Работна книшка бр. 41073, издадена од Бирото 
за посредување на трудот - Скопје на Стојан 
Ѓорѓев Пешевски, Скопје. (866) 

Мајсторско право за занает шнајдер, издаде-
но од Градскиот одбор - Скопје на Љубинка Алек-
сиќ, Скопје. ' (867) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурувавање Скопје на Зе јну-
ла Азем, Скопје. (868) 

Здравствена легитимација бр. 131152, издаде-
на од Заводот за социјално' осигурување — Скопје 
на Феима Биберовиќ. Скопје. (869) 

Мајсторско право бр. 1954 од 11-УП-1946 год. 
издадено од Градскиот народен одбор — Скопје на 
Томе С. Димитров, Скопје. (870) 

Здравствена легитимација бр. 144236, издадена 
од Заводот з а социјално осигурување — Скопје на 
Јакуб Х а ј д а р Хусеин, Скопје. (871) 

Индекс бр. 1782, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје н а Никола Г. Наумчески, Скопје. 

(872) 
Здравствена легитимација бр. 37688, издадена 

од Заводот за социјално осигуруваше — Битола на 
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Марика Анастас З д р а в е в с к а , ул. „Даме Груев", 
бр. 106 - Битола. (873) 

Здравствена легитимација бр. 21701, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Цветан Анастас Здравковски, Битола. (874) 

Здравствена легитимација бр. 27807, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Драгиња Михајло Здравковска, Битола. (875) 

Воена буквица на Стојан З а ф и р Симов, Ста-
ница на На,родната' милиција с. Миравци — Гев-
гелија. (876) 

Сообраќајна дозвола бр. 2307, издадена од СВР 
— Тетово на Селанската работна задруга „Кочо 
Рацин" с. Лазарополе — Гостивар. (877) 

Диплома за завршена Н и ж а метална инду-
стриска школа во Скопје на Владимир Станковиќ, 
с. Матејче — Кумановско. (2) 

Сообраќајна книшка бр. 1905 на Муарем Су-
лејмани, ул. „Иво Рибар - Лола" бр. 54 — Гости-
вар. (3) 

Здравствена легитимација бр. 47223, издадена 
од Заводот за социјално осигурување —- Скопје на 
Сулејман Јахи, Скопје. (б) 

Здравствена легитимација бр. 47223, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Сулејман Јахи!, Скопје. (5) 

Потврда од продадени патлиџани на 526 кгр. 
на сума од 5260 дин., издадена од Фабриката „Вар-
дар" — Скопје на Стоилко Блажев , с. Белимбегово 
— Скопско. 

Здравствена легитимација бр. 77435, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Игно Арсовски, Скопје. (7) 

' Тапија бр. 147, издадена од Управата на поли-
цијата ,— Скопје на ѓорѓи Иванов, ул. „Питу Гу-
ли" бр. 35 - Скопје. (8) 

Свидетелство за завршен први учителски курс, 
издадено од Учителската школа „Никола Карев" 
— Скопје през 1945 год. и свидетелство за завр-
шен П учителски курс, издадено од Учителската 
школа „Браќа Миладинови" — Битола през 1951 
год. на Милутин Тео досиев Поповски, Брод Маке-
донски. (9) 

Здравствена легитимација бр. 92041, издадена 
од Заводот з а социјално осигурување — Скопје 
на Воислав Б. Цветковски, Скопје. (11) 

Здравствена легитимација бр. 43721, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ирена 3. Меловска, Скопје (12) 

Здравствена легитимација бр. 132990, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Руса Петрова, Скопје. (13) 

Здравствена легитимација бр. 18733, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Игор Воислав Манасиевски, Скопје. (14) 

Здравствена легитимација бр. 27347, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Марија Ангелова, ул. „Стиф Наумов" бр. 86 — Б и -
тола. (15) 

Здравствена легитимација бр. 20313, на Јанко 
Коста Катушев, ул. „Трајко Тарцан" бр. 9 - При-
леп. (16) 

Здравствена легитимација бр. 16911, на Борис 
Георгиев Арсов, ул. „М. Гинева" бр. 20 - Титов 
Велес. . (17) 

Работна книшка рег. бр. 5778, серија бр. 168812, 
на Цвета Тра јко (Илчова) Караџоска, Нова Насел-
ба" бр. 13, П дел - Титов Велес. (18) 

Работна книшка бр. 5630, серија бр. 193870, из -
дадена од Брфото за посредување на трудот — Те-
тово на Ба јрами Демо Јусуф, ул. „Корушка" бр. 4 
Тетово. (19) 

Здравствена легитимација бр. 21090, на Фетаи 
Шорафедин, с. Веруток — Гостивар. (20) 

Здравствена легитимација бр. 14800, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
Марика Станчева, ул. „Хр. Мисирков" бр. 45 — 
Штип. (21) 

Окружен лист бр. 1191, издаден од СВР — 
Штип на Михаил ѓорѓиев Каширов, с. Негрево — 
Штипско. (22) 

Работна книшка бр. 27799, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Перса К р -
стевска, Скопје. (23) 

Работна книшка бр. 7963, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Сулеман 
Аки, Скопје. . (24) 

"работна книшка бр. 294739, издадена од Биро-
то за посредување на трудот — Скопје на Санде 
Милошевски, Скопје. (25) 

Здравствена легитимација бр. 77784, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Никола Бошков, Скопје. (26) 

Здравствената легитимација бр. 79394, издаде-
на од Заводот за социјално осигурување — Скопје 
на Надежда Георгиевска, Скопје. (27) 

Работна книшка бр. 8985, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Осман Р а -
мадан Арифов, Скопје. (28) 

Работна книшка бр. 6475, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на ѓорѓија Н. 
Костовски, с. Црешево^ — Скопско. (29) 

Работна книшка бр. 3205, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Рад,а С. 
Стојковиќ, Скопје. . (31) 

Здравствена легитимација бр. 94719, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Доста Т. Исаилова, Скопје. (32) 

Здравствена легитимација бр. 9207, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на Марија Проданов а, с. Моин — Гевгелија. (33) 

Здравствена легитимација бр. 3169, издадена од 
Заводот за социјално осигурување Штип на Љуп-
чо Глигоров Новаков, ул. „В. Главинов" бр. 13а — 
Штип. (34) 

Возачка дозвола бр. 54 на Ангеле Цветанов-
ски, с. Осичани — Скопско. (35) 

Сообраќајна дозвола бр. 1025 на Земјоделската 
задруга „Слобода" — с. Кадино — Скопско. 

Здравствена легитимација бр. 21257, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ружица Дејковиќ, Скопје. (37) 

Работна книшка бр. 192, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Сабри Су-
леманов, Скопје. (38) 
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Здравствена легитимација издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Р а ф и з 
Брова, Скопје. (39) 

Здравствена легитимација бр. 3085, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Иван Домазетов, Скопје. (40) 

Објава за патување на железница под бр. 572, 
издадена од Дирекција на железниците — Скопје 
на Владо Д. Аврамчев, Скопје. (41) 

Здравствена легитимација бр. 3676, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Султана К. Гавроска — Скопје. (42) 

Здравствена легитимација бр. 24312, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Весела М. Неделкова, ул. „Облаково" бр. 20 — Б и -
тола. (43) 

Здравствена легитимација на Тра јан Власески, 
с. Лешани — Охридско. (44) 

Здравствена легитимација бр. 3847, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кавадар-
ци на Невенка Митрева Андонова, ул. ,,Бр. Десови4 

бр. 75 — Кавадарци. (45) 
Здравствена легитимација бр. 10018 на Илија 

Ристов Симонов, работник на станица — Титов 
Велес. (46) 

Сообраќајна дозвола на камион марка „Пио-
нер" рег. бр. 4628, издадена од СВР — Штип на 
Градежното претпријатие „Бетон" — Градилиште 
бр. 5 - Штип. (47) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Јонуз 
A. Алиловски, Скопје. (48) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување - Скопје на Доне С. 
Трифунов, Скопје. (49) 

Здравствена легитимација бр. 12862, издадена 
ед Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Царевка С о л а р о в а , Скопје. (50) 

Здравствена легитимација^ издадела од Заво-
дот за социјално' осигурување — Скопје на Васил 
B, Ланчевски, Скопје. (51) 

Здравствена легитимација бр. 75520, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Марика Јаначкова, Скопје. (52) 

Работна книшка бр. 535, серија бр. 063192, из -
дадена од СВР — Куманово на Петар Илиев Пе-
рушевски, с. Романовце — Кумановско. (53) 

Работна книшка бр. 108197, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Кр. Паланка На 
ѓорѓи Ристов Илиевски, с. Жидилово — Кр. Па-
ланка. (54) 

Работна книшка бр. 1578, серија бр. 117523, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ти-
тов Велес на Олга К. Панева, ул. „Цветан Арсов" 
бр. 20 - Титов Велес. (55) 

Здравствена книшка бр. 24718, издадена од 
Заводот за! социјално осигурување — Титов Велес 
на Даница Николиќ, ул. „Вера Циривири" бр. 
1 — Т. Велес. (56) 

Здравствена легитимација бр. 1573 на Алексан-
дра Варналиева, ул. „Киро Рргожаров" Титов 
Велес. (57) 

Свидетелство бр. 11 за завршено IV одделение, 
издадено од Основното училиште с. Боговиње на 
Џафери Рушит Исмет; ул. „Мирче Ацев" бр. 20 — 
Тетово. 

Индекс бр. 1917, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на Љубомир Дончев, Скопје. (59) 

Студентска легитимација бр. 1676,. издадена од 
Медицинскиот факултет — Скопје на Стојмер 
Велјаноски, Скопје. (60) 

Здравствена легитимација бр. 17878, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на Родна Атанасова Тодорова, ул. „Гоце Дел-
чев" бр. 17 Т. Велес. (62) 

Милиционерска легитимација бр. 52380 и здрав-
ствена книшка бр. 1999 на Славе Михајлов Ри-
стовски, ул. „Кочо Зози" бр. 75 — Гостивар. (63) 

Возачка дозвола бр. 879, издадена од СВР - -
Штип на Часлав Тра јков Јонев, ул. „Крсте Ми-
сирков" бр. 13 — Штип. (64) 

Здравствена легитимација бр. 12273, на Стојко 
Савков Маџов с. Борово — Кр. Паланка. (65) 

Здравствена легитимација бр. 78827, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Тома Патковиќ, Скопје. (66) 

Здравствена легитимација бр. 34968, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 

' Душан Васков Поповски, Скопје. (67) 
Здравствена легитимација бр. 64829, издадена 

ед Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ацо ѓорѓиевски, Скопје. (68) 

Здравствена легитимација бр. 8378, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Струмица да 
Милка Б а т о в а Ризова, ул. „Сандо Масев" бр. 4 — 
Струмица. (69) 

Здравствена легитимација бр. 14983, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Струмица 
на Елена Ангеловска, ул. „Благој Муче" бр. 9 — 
Струмица. (70) 

Работна книшка бр. 2376, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Струмица на Мемет 
Абедин Исинов, ул. „Плачковица" бр. 5 — Стру-
мица. (71) 

Свидетелство за завршен учителски курс I го-
дина под бр. 437, издадено од Учителската школа 
„Никола Карев" — Скопје на Станислава Ристов-
ска, Скопје. (72) 

Здравствена легитимација бр. 36706, издадена 
ед Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Садри Демировски, Скопје. (73) 

Воена книшка издадена од Воени отсек—Скоп-
је на Христо Р. Луповски, Скопје. (74) 

Здравствен картон под бр. 8, издаден од В. П. 
3088 на Загорка Драшковиќ Боривоја, Скопје. (75) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Гордана 
Рајски, Скопје. (76) 

Свидетелство за кал финско право издадено во 
Солун и свидетелство за мајсторско право и школ-
ско свидетелство за завршена занаетчиска школа 
издадени од Алтилериската радионица — II I ар-
миска о б л а с т - С к о п ј е на Петар А. Стојановски, 
Скопје. (17) 
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Работна к н и ш к а бр. 174597, издадена од Биро-
то за посредување на трудот — Кичево на Варе 
Евгев Егневски, Трговско претпријатие „Задругар" 
— Гостивар. (78) 

Здравствена легитимација бр. 48106, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Мушереф Али Селманова, Скопје. (79) 

Работна! к н и ш к а бр. 6579, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Б о р на Наум Слав-
ковски, с. Р а д о ж д а — Струга. (80) 

Здравствена легитимација бр. 61095, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Тодорка Серафимова, Скопје. (81) 

Индекс бр. 1511, издадена од Медицинскиот 
факултет — Скопје на Ристо Ѓорѓиевски, Скопје. 

(82) 
Сообраќајна к н и ш к а за пробна таблица 5—16 

на Претпријатието „11 октомври" — Скопје. (83) 
Здравствена легитимација бр. 143094, издадена 

од Заводот за "социјално осигурување - Скопје на 
Атиџе Ш у к р и Ќерими, Скопје. (84) 

Сообраќајна к н и ш к а б!Р. 56, издадена од Сооб-
р а ќ а ј н а т а милиција во Скопје на Ј а к у п и Б е к и р и 
Нијаз , с. Радуша — Скопско. (85) 

Работна к н и ш к а бр. 6918, издадена од Бирото 
за посредување на трудат - Скопје на Рушидов^ 
ски Рамадан Зеадин, Скопје. (86) 

Здравствена легитимација бр. 22869, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Перса Петрова Миџовска, ул. „Мане Георгиев", бр. 
23 - Скопје. (87) 

Работна к н и ш к а бр. 2321425 на Ј е л и ц а Веле -
мирова Јорданова, ул. „Орце Шутев" бр. 10а — Ти-
тов Велес. (88) 

Оружен лист рег. бр. 1422, издадена од С В Р - -
Штип на Стојче ѓорѓиев Божиновски, с. Лубница 
- Радовиш. (89) 

Здравствена к н и ш к а бр. 21319, на Т р а ј ч е Ата -
насов Мирчевски, ул. „Битолска" бр. 25 — Прилеп. 

т 
Сообраќајна дозвола за кола „Хеншел" рег. бр. 

600. издадена од Сообраќајната милиција — Скопје 
на претпријатието за ј авен сообраќај „Вардар"— 
Скопје. (91) 

Здравствена легитимација бр. 142538, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Грлица Дануш, Скопје. (92) 

Возачка дозвола издадена од Сообраќајната 
милиција во Скопје на К и р о Б л а ж е в Крстевски, 
Скопје. (93) 

Сообраќајна дозвола издадена од Сообраќа јна-
та милиција — Скопје на Фабриката з а оксиген 
„Лепенец" — Ѓорче Петров. (94) 

Здравствена легитимација бр. 5156, издадена од 
Заводот за социјално осигурување во Пробиштип 
на Салтир Ангелов Стоименов, работник во рудник 
„Злетово" — Пробиштип — Штипско. (95) 

Здравствена легитимација бр. 35282, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ленка Стојанова Белковска , Скопје. (96) 

Здравствена легитимација, издадена од З а в о -
дот за социјално осигурување — Скопје на Стојна 
Петрушева, Скопје. (07) 

- Работна к н и ш к а бр. 23495/54, издадена од Б и -
рото за посредување на трудот — Скопје на Пенка 
Петровска, Скопје. (98) 

Здравствена легитимација бр. 10518, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Даница Вучиќевиќ, Скопје. (99) 

Здравствена легитимација бр. 40146, 'издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Р а ш и д а Сууд Абдурахим. Скопје. (100) 

Здравствена легитимација бр. 18199, издадена 
од Заводот з а социјално осигурување — Скопје на 
Наум К а р а н ф и л о в , Скопје. (101) 

Здравствена легитимација бр. 7414, на Блага 
Димова, ул. „Охридска" бр. 141 — Битола. (102) 

Здравствена легитимација бр. 109 на Н а д а Ге-
оргиева Папукчиева ул. „Димитар Влахов" бр. 51 
- Битола. (103) 

Здравствена легитимација бр. 858, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
Б о ж и н Крстев Божиновски , службеник во З а -
дружното лозарско претпријатие „Центар" — При-
леп. (104) 

Здравствена легитимација бр. 859, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
Мара Божиноска , Прилеп. (105) 

Здравствена легитимација бр. 15251, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на Васа ѓорѓиева Михова, ул. „Тоше Саздов" 
бр. 19 - Титов Велес. (106) 

Здравствена легитимација бр. 10929, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на Аспарух Петров Магаров, Гевгелија. (107) 

Здравствена легитимација бр. 6942, издад,ена од 
Заводот з а социјално осигурување — Куманово на 
Вера Д. Младеновска, ул. „К. Ј . Питу" бр. 21а — 
Куманово. (108) 

Здравствена легитимација бр. 15877 на Т р а ј к о 
Илиев Стојановски, с. Старавина — Битолско. (109) 

Здравствена легитимација издадена од Заво -
дот за социјално осигурување — Скопје на Стојан 
Митревски, Скопје. (НО) 

Сообраќајна дозвола бр. 670, број на моторот 
бр. 21437, издадена од Сообраќајниот отсек -
Скопје на Околискиот завод за социјално осигу-
р у в а њ е — Скопје. (111) 

Здравствена легитимација бр. 11480, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје 
на Родна А. Стојанова, Скопје. (112) 

Здравствена легитимација бр. 72622, издадена 
од Заводот з а социјално осигурување — Скопје на 
Лозанка Јанкова , Скопје. (113) 

Здравствена легитимација бр. 178, издадена од 
Заводот з а соци јално осигурување — Скопје на 
Ѓургина Милиќиќ , Скопје . (114) 

Здравствена легитимација бр. 36894, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Р а т к а Анева, Скопје. (115) 

З д р а в н а к н и ш к а бр. 2324, на Аница П а ш и н к о -
ва, ул. „М. Тито" бр. 44 — Струга. (116) 

Работна к н и ш к а бр. 9111, сери ја бр. 135277, на 
Борис Питроповски, ул. „Бр. Н у ш и ќ " бр. 9 — Би-
тола. (117) 
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Оружен лист бр. 1467, издадена од ОВР — 
Штип на Гоце Јованов Азмаков, с. Муртино ---
Струмица. (118) 

Здравствена легитимација бр. 34580у- издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Благоја Трифунов, Скопје. (119) 

Здравствена легитимација бр. 73189, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Петре Јакимовски, Скопје. (120) 

Здравствена легитимација бр. 2972, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Божидар Настов, Скопје. (121) 

Здравствена легитимација бр. 27074 на Фатиме 
Бајрамоска Алиоска, ул. „Триела" бр. 217 - При-
леп. (122) 

Здравствена легитимација бр. 15536, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Наца Јанчевска, ул. „Доне Божинов" бр. 20 -
Куманово-, (123) 

Воена буквица на Драгиша Нестора Симиќ, с. 
Росоман — Титов велешко. (124) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек — 
Скопје на Димитрија Перов Николовски, Скопје. 

(126) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек — 

Скопје на Фазли Белул Исмаилов, Скопје. (127) 
Диплома за завршена подофицерска школа за 

в азду хол ловен специјалиста и радио аматер, изда-
дена од В. П. 3482 - Краљево на Велеша Вујовиќ, 
Скопје. (128) 

Здравствена легитимација бр. 4926, издадена 
од Заводот за социјално осигурување - Скопје на 
Нефиза Имеровски Усеинова, Скопје. (129) 

Здравствена легитимација бр. 2310, издадена од 
Заводот за социјално осигурување - Скопје на 
Марица Стефанова, Скопје. (130) 

Здравствена легитимација бр. 61186, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Трајче Илиев Веланов, Скопје. (131) 

Здравствена легитимација бр. 56298, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Велика Ангеловска, Скопје. (132) 

Здравствена легитимација бр. 14544, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Роза Блажевска — Скопје. (133) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Училиштето „Св. Наум" - - Горно Водно 
на Димче Атанасовски, Скопје. (134) 

Здравствена легитимација бр. 152809, издадена 
од Заводот з а социјално осигурување — Скопје на 
Севда М. Лазарова, Скопје. (135) 

Уверение за завршен шоферски курс, изда-
дено од Сообраќајната милиција Нови Сад на Се-
дек Јовчев Спировски; Скопје. (136) 

Здравствена легитимација бр. 3698, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Ш а ј а Су леј манова, ул. „Цар Самоил" бр. 35 — Б и -
тола. (137) 

Здравствена легитимација бр. 19499, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Омер Сулејман, ул. „Цар Самоил" бр. 35 — Б и -
тола. (138) 

Сообраќајна дозвола на камион марка „Пио-
нир" под рег. бр. 3158 на Градежното претпријатие 
„Бетон" - Скопје. (139) 

Здравствена легитимација бр. 49200, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — ,Скопје на 
Душанка Сиџимоска, Скопје. (140) 

Здравствена легитимација бр. 120620, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје 
на Р а ј н а Лазарова, Скопје. (141) 

Здравствена легитимација бр. 120410, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Александар Мишков Малиновски, Скопје. (142) 

Здравствена легитимација бр. 34282, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Цвета Новачева, Прет. „Вар" - Битола. (144) 

Работна книшка рег. бр. 2466, серија бр. 326288, 
издадена во ! Земун на Васил Димов, работ, во Хо-
тел „Македонија" — Титов Велес. (145) 

Здравствена легитимација бр. 1005, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
Драгица Кочевска, ул. „Козјак Планина" бр. 4 — 
Штип. (146) 

Здравствена легитимација бр. 150018, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Марика Ванева ѓорѓиева, Скопје. (147) 

Здравствена легитимација бр. 132492, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Севда Батакова Јовеска, Скопје. (148) 

Здравствена легитимација бр. 57928, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Иван Рушков, Скопје. (149) 

Здравствена легитимација бр. 2164, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Струми-
ца на Македонка Гигова Васева, Струмица. (150) 

Здравствена легитимација бр. 5654, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
Славе Смил еков Стојанов, с. Таринци — Штипско. 

(151) 
Работна книшка бр. 1569, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Скопје на Моарем 
Ибраим, Скопје. (152) 

Здравствена легитимација бр. 7977, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Охрид на 
Олга Велјановска, Скопје. (153) 

Здравствена легитимација бр. 17504, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Јанка П. Анастасова, Скопје. (154) 

Пасош бр. 115715, издадена од Секретаријатот 
за внатрешни работи на НРМ на Павле Петров 
Митковски, ул. „Солунска" бр. 198 — Битола, (209) 

Работна книшка бр. 548 издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Куманово на Санде 
Милошев Кралевски, ул. „Партизанска" бр. 5 — 
Куманово. (30) 

Здравствена легитимација бр. 88118 издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ќамил Ферат Азир — Скопје. (125) 

Работна книшка бр. 4314, серија бр. 150729, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот на 
Реџеп Рамадан Рецепи, е. Извор — Куманово. (155) 

Работна книшка бр. 4157, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Кавадарци на Гроздан 
Дончев Илиевски, с. К р к љ а — Кумановско. (156) 
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Здравствена легитимација бр. 26391, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Благоја Алтанозски, Скопје. (157) 

Оружен лист бр. 50 за ловна пушка едноделна 
калибар 16, издадена од СВР - Скопје на Гоце 
Трајаноски, с. Бад^р — Скопско. (158) 

Здравствена легитимација бр. 82764, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје 
на Сами Бактијар — Скопје. (159) 

Работна книшка, бр. 1949, серија бр. 030620, из -
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на Јана Петрова Статева, Скопје. (160) 

Здравствени легитимации издадени од Заводот 
за социјално осигурување — Титов Велес под бр. 
16905 на Трајко Димов Петровски и на Севда и 
Даница Николови, с. Папрадиште—Титоввелешко. 

(161) 
Здравствена легитимација бр. 8027, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Неготино на 
Нада Пановска, с. Кукуречани — Кавадарци. (162) 

Здравствена легитимација бр. 13570, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ладислав Палфи — Скопје. (163) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Гостивар на Ве-
селин Петровски, Скопје. (164) 

Работна книшка бр. 2980/55, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на Димче 
В. Исаилов, Скопје. (165) 

Работна книшка под рег. бр. 3229, серија бо. 
073087, издадена од Бирото за посредување на тру-
дот — Гостивар на Мерсими Хајрула Раман, гра-
дежен работоводител IV градилиште Маврово — 
Маврови Ханови. (166) 

Диплома за завршено индустриско текстилно 
училиште во Скопје на Перо Солдатовиќ, Скопје. 

(167) 
Свидетелство за завршена I година Средно 

техничко училиште — градежен отсек, издадено 
од Средно техничкото училиште — Скопје на Рад-
мила Алексова, Скопје. . (168) 

Здравствена легитимација бр, 31100, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Сејфула Џавид, Скопје. (169) 

Здравствени легитимации под бр. 23846, 23847 
и 23848 на Радмила, Милорад и Виторије Стани-
сављевиќ, Белград. (170) 

Диплома за положен стручен испит за високо-
квалификуван; возач под бр. 105/35, издадена од 
Управата за патишта, патен и езерски сообраќај 
на НРМ на Радосав Ж . Станисављевиќ, Белград. 

(171) 
Здравствена легитимација бр. 89818, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Благоја Максимовски, с. Дељадровце — Куманово. 

(172) 
Работна книшка, издадена од Бирото за посре-

дување на трудот — Скопје на Расим Исмаил Б а ј -
рамов, с. Арачиново — Скопско. (173) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Расим Ис-
маил Бајрамов, с. Арачиново — Скопско. (174) 

Здравствена легитимација издадена од Заво-
дот за социјално осигурување - - Скопје на Б л а -
гоја Младенов, Скопје. (175) 

Здравствена легитимација бр. 26318, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Сали Јакупа Шабани, Гостивар. (176) 

Решение з а регистрација на фирма бр. 3892, 
издадено од Народниот одбор на општината „Кале" 
— Скопје на Панче Стефковски, Скопје. (177) 

Работна книшка бр. 819/52 год. издадена од Б и -
рото за посредување на трудот — Скопје на Суло 
Камбер Бајрам,. Скопје. (178) 

Оружен лист бр. 1310, издаден од СВР—Скопје 
на Драгиша Урдаровиќ, Скопје. (179) 

Шоферока исправа издадена од СВР — При-
штина на Спасоје Вуќелиќ, Скопје. (180) 

Здравствена легитимација бр. 234, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Вангел Христовски, ул. „Стиф Наумов" бр. 20 —-
Битола. (181) 

Здравствена легитимација бр. 3671, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Струга на 
Симон Ристовски, с. Мороишта — Струга. (182) 

Воена книшка, издадена од В. П. 3487 — Земун 
на Усеин М. Туторски, с. Градец з. п. Виница— 
Кочани. (183) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 2442, серија бр. 00787211, 
издадена од СВР — Тетово на Осман Сали Осма-
носки, ул. „Кумановска" бр. 28 — Тетово. (2546) 

Лична карта рег. бр. 24306, серија бр. 0796237, 
издадена од СВР — Тетово на Анѓелко Милан Ј а -
кимовски, с. Ж и л ч е — Тетовско. (2547) 

Лична карта рег. бр. 15964 серија бр. /)677532 
издадена од СВР — Тетово на Мурсел Азиз Таири, 
с. Бозовце — Тетовско. (2548) 

Лична карта рег. бр. 7486, серија бр. 0789510, 
издадена од СВР — Тетово на Љубица Димитрија 
Беадини, ул. „Н. Фронт" бр. 52 — Тетово. (2549) 

Лична карта рег. бр. 6970, серија бр. 0790762, 
издадена од СВР — Тетово на Петар Стојан Хри-
стовски, ул. „Дебарце" бр. 26 — Тетово. (2550) 

Лична карта рег. бр. 26972, серија бр. 0684723, 
издадена од СВР — Тетово на Петко Лазе Ристов-
ски, с. Челопек — Тетовско. (401) 

Лична карта рег. бр. 32515, серија бр. 0032710, 
издадена од СВР — Скопје на Крсто Никола До-
ревски, Осмолетка „Кирил Пејчиновиќ", с. Теарце 
— Тетовско. (416) 

Лична карта рег. бр. 26556, серија бр. 0723365, 
издадена од СВР — Гостивар на Мустафа Алим 
Лутвиу, ул. „Св. Саво" бр. 33 — Белград. (487) 

Лична карта рег. бр. 19312, серија бр. 0507713, 
издадена од СВР — Кавадарци на Цвета Петрова 
Ставрова, Интернат при Економскиот техникум— 
Скопје. (3922) 

Лична карта рег. бр. 14279, серија бр. 0118989, 
издадена од СВР — Тетово на Николета Јордан 
(Цветкова) Петрова, ул. „Битолска" бр. 4—Скопје. 

(3656) 
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Лична карта рег. бр. 2124, серија бр. 0054835, 
издадена од, ОВР — Берово на Љубица Или ја По -
пова, ул. „105" бр. 36 - Скопје. (3657) 

Лична карта рег. бр. 3452, серија бр. 0663824, 
издадена од ОВР — Тетово на Менду Исен Адем, 
ул. „136" бр. 11 - Скопје. (3658) 

Лична карта рег. бр. 15499, серија бр. 0555509, 
издадена од ОВР — Урошевац на Азиз Халита 
Азиз, ул. „146" бр. 116 - Скопје. (3659) 

Лична карта рег. бр. 64228, серија бр. 0070500, 
издадена од СВР — Скопје на Донка Иван (Стоја-
нова) Ѓорева^ с. Маџари — Скопско. (3660) 

Лична карта рег. бр. 6189, серија бр. 0589696, 
издадена од СВР — Скопје на Коле Милан Јов -
чевски, с. Вујковци — Скопско. (3661) 

Лична карта рег. бр. 22129, серија бр. 00660031, 
издадена од СВР — Скопје на Живоин Јордан 
Лазаревски, ул. „Битолска" бр. 23 — Скопје. (74) 

Лична карта рег. бр. 30376, серија бр. 0028470, 
издадена од СВР — Скопје на Даринка Јован (Бе-
личкова) Тодоровска, „Пролет" зграда 13/6 — Ско-
пје. (75) 

Лична карта рег, бр. 3333, серија бр. 0147298, 
издадена од СВР — Прилеп на Натка Тодор (Илие-
ва) Гореска, ул. „68" бр. 1 — Скопје. (76) 

Лична карта рег. бр. 62178, серија бр. 0066897, 
издадена од СВР — Скопје на ѓорѓи Петре Попов-
ски, ул. „Загребачка" бр. 36 - Скопје. (77) 

Лична карта рег. бр. 861, серија бр. 0613310, 
издадена од СВР - Скопје на Б о ж а Тоде ( Т о т е -
ва) Кузмановска, ул. „К. Мисирков" бр. 4 - Ско-
пје. (78) 

Лична карта ,рег. бр. 835, серија бр. 0577059, 
издадена од СВР - Скопје на Саит Мурат Р а х -
ман, с. Цветово — Скопско. (79) 

Лична карта рег. бр. 11296, серија бр. 0587306, 
издадена од СВР - Скопје на Младен Нешев 
Шопќиќ, с. Бањани — СКОПСКО. (80) 

Лична карта рег. бр. 59088, серија бр. 0045775, 
издадена од СВР — Скопје на Абаз Рамадан Азир, 
с. Горно Свиларе — Скопско. (81) 

Лична карта рег. бр. 24371, серија бр. 0600491, 
издадена од СВР — Скопје на Драган И. Даскалов -
ски, с. Раштак — Скопско. (82) 

Лична карта рег. бр. 86161, серија бр. 0062467, 
издадена од СВР — Скопје на Милко Стојко Та-
севски, ул. „375" бр. 47 — Скопје. (83) 

Лична карта рег. бр. 2097, серија бр. 0002143, 
издадена од СВР — Скопје на Серафим Нове Ги-
новски, ул. „Партизанска" бр. 25 — Скопје. (84) 

Лична карта рег. бр. 27090, серија бр. 0021425, 
издадена од СВР — Скопје на Душан Петруш Ан-
доновски, ул. „39" бр. 49 — Скопје. (85) 

Лична карта рег. бр. 69141, серија бр. 0618980, 
издадена од СВР — Скопје на Стојче Коста Бо-
јаровски, с. Маџари — Скопско. (86) 

Лична карта рег. бр. 78583, серија бр. 0051830, 
издадена од ОВР — Скопје на Даница Аврам К а -
р а е в а / с. Маџари — Скопско. (87) 

Лична карта рег. бр. 19136, серија бр. 0595256, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан Петар Сто-
јановски, Скопје. (88) 

Лична карта рег. бр. 2793, серија бр. 0783773, 
издадена од СВР — Скопје на Абдула Зулбеар 
Саид, с. Крушопек — Скопско. (89) 

Лична карта рег. бр. 2464, серија бр. 0784323, 
издадена од СВР — Скопје на Зулбер Елмаз Х а -
лим — Алим, с. Крушопек — Скопско. (90ј 

Лична карта рег. бр. 61944, серија бр. 0066737, 
издадена од СВР — Скопје на Сабрија Џавид 
Абаз, е. Маџари - Скопско. (91) 

Лична карта рег. бр. 50343, серија бр. 0045588, 
издадена од СВР — Скопје на Асан Мамуд Ајрула, 
ул. „189" бр, 13 - Скопје. (192) 

Лична карта рег. бр. 16619, серија бр. 0130319, 
издадена од СВР - Дебар на Јордан Сцасе б р а -
новски, ул. „140" бр. 64 - Скопје. (219) 

Лична карта рег. бр. 6310, серија бр. 0589672, 
издадена од СВР - Скопје на: Ибраим Ајдар 
Ибраим, с. Цветово — Скопско. (265) 

Лична карта рег. бр. 3635, серија бр. 0783904, 
издадена од СВР - Скопје на Шефит Мемед Ре -
цепи, е. Раович - Скопско. (266) 

Лична карта рег. бр. 21985, серија бр. 0065938, 
издадена од СВР — Скопје на Александар Б л а ж е 
Поповски, ул. „140" бр. 74 - Скопје. (267) 

Лична карта рег. бр. 6404, серија бр. 0008535, 
издадена од СВР — Скопје на Владо Никола Та-
невски, ул. „351" бр. 14 - Скопје. (268) 

Лична карта рег. бр. 10802, издадена од СВР 
- Скопје на Веби Сејфула Даути, ул. „135" бр. 33 
- Скопје. (269) 

Личка карта рег. бр. 66929, серија бр. 0657669, 
издадена од СВР — Скопје на ѓорѓи Борис Гошев-
ски, ул. „124" бр. Н а - Скопје. (270) 

Лична карта рег. бр. 22697, серија бр. 0598817, 
издадена ед СВР — Скопје на Амит Исмаил Ибра-
имовски, с. Цветово - Скопско. (271) 

Лична карта рег. бр. 50135, серија бр. 0043764, 
издадена од СВР - Скопје на Нада Стојко (Уро-
шева) Т а к о в а , ул. „372" бр. 10 - Скопје. (272) 

Лична карта рег. бр. 7443, серија бр. 0583453, 
издадена од СВР — Скопје на Ферит Нуредин 
Иљазов, ул. „142" бр. 10 - Скопје. (273) 

Лична карта рег. бр, 18360, серија бр. 0594480, 
издадена од СВР - Скопје на Ба јрам С. Мемед, с. 
Нерези — Скопско. (274) 

Лична карта рег. бр. 4700, серија бр. 0616942, 
издадена од СВР - Скопје на Реџеп Ј а к у п Б и -
слими, с. Крушопек — Скопско. (275) 

Лична карта рег. бр. 31572, серија бр. 0033028, 
издадена од СВР — Скопје на Глигор Гаврил 
Ѓуровски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 13 — Скопје. 

(276) 
Лична карта рег. бр. 13761, серија бр. 0016666, 

издадена од СВР - Скопје на Костадинка Павле 
(Бојаџиева) Обочки, ул. „М. Ацев" бр. 18 - Скопје. 

(277) 
Лична карта рег. бр. 11475, серија бр. 0587485. 

издадена од СВР — Скопје на Благоја Трипун Јов -
чевски, с. Усје — Скопско. (278) 

Лична карта рег. бр. 2766, серија бр. 0327278, 
издадена од С б Р — Т. Велес на Аница Ристо (Бон -
дикова) Костова, ул. „Брегалница" бр. 22 — Скопје. 

^79) 
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Лична карта рег. бр. 32835, серија бр. 0033030, 
издадена од ОВР — Скопје на Аљуш Б а ј р а м Бе-
кир, ул. „118" бр. 281 - Скопје. (280) 

Лична карта рег. бр. 123, серија бр. 090033, 
издадена од СВР - Гевгелија на Спасе Ристов Б е -
лимов, ул. „102" 21 - Скопје. '(281) 

Лична карта рег. бр. 71406, серија бр. 0601455, 
издадена од СВР — Скопје на Зијадин Наип Зул -
фи, с. Крушопек - Скопско. (283) 

Лична карта рег. бр. 14806, серија бр. 3033788, 
издадена од СВР — Подуево, на јРадомирка Тихо -
мир Стефковиќ, ул. „173" бр. 20 — Скопје. (284) 

Лична карта рег. бр. 57590, серија бр, 0042154, 
издадена од СВР — Скопје н а Тефик Ислам Му-
стафа, ул. „126" бр. 80 - Скопје. (285) 

Лична карта рег. бр. 1163, серија бр. 3627273, 
издадена од СВР — Прибор на Нурија Рамо Исла-
матиќ, ул. „140" бр. 696 - Скопје. (286) 

Лична карта рег. бр. 1553, серија бр. 0614311, 
издадена од СВР — Скопје на Тра јче К. Петру-
шев, с. Бардовци — Скопско. (287) 

Лична карта рег. бр. 22138, серија бр. 0598258, 
издадена од ОВР — Скопје на Драгица Никола 
(Г1 анчева) Цветковска, с. Маџари — Скопско. (288) 

Лична карта рег. бр. 3425а, серија бр. 0024994, 
издадена од ОВР — Скопје на Илија Боне Б л а -
жевски, с. Драчево — Скопско. (289) 

Лична карта рег. бр. 78982, серија бр. 005204-1, 
издадена од ОВР — Скопје на Илија Димитар Сто-
јановски, с. Маџари — Скопско. (290) 

Лична карта рег. бр. 17160, серија бр. 0618480,. 
издадена од СВР — Скопје на Имер Реџеп Јашар, 
ул. „176" бр. 4 - Скопје. (291; 

Лична карта рег. бр. 18095, серија бр. 0594^15, 
издадена од ОВР — Скопје на Бари Реџеп Јашар, 
ул. „176" бр. 4 - Скопје. (292) 

Лична карта рег. бр. 58180, издадена од СВР -
Скопје на Шабан Ј ашар Шабан, ул. „369" бр. 19 -
Скопје. (193) 

Лична карта рег. бр. 18022, серија бр. 0558368, 
издадена од ОВР — Куманово на Џемаил Аки ја 
Али, ул. „125" бр. 39 - Скопје. (294) 

Лична карта рег. бр. 19586, серија бр. 0595707, 
издадена од ОВР — Скопје на Р е ф и к Шефкет Са-
лихи, с. Сингелич — Скопско. (295) 

ЈЈрчна карта рег. бр. 45061, серија бр. 0631186, 
издадена од СВР — Скопје на Кристина Никола 
Андонова, ул. „37" бр. 11 - Скопје. (296) 

Лична карта рег. бр. 65258, серија бр.. 0628982, 
издадена од ОВР — Скопје на Ј а ш а р Асан Или-
ј а с ул. „383" бр. 34 - Скопје. (297) 

Лична карта рег. бр. 23116, серија бр. 0022324, 
издадена од СВР - Скопје на Краљо Јован Кме-
товски, ул. „163" бр. 49 - Скопје. (298) 

Лична карта рег. бр. 19557, серија бр. 0064660, 
издадена од СВР — Скопје на Васка Димко Ла-
зарова, ул. „11 октомври" бр. 99 — Скопје. (299) 

Лична карта рег. бр. 81440, серија бр. 0059839, 
издадена од СВР — Скопје на Ристо Мате Стефа-
новски, ул. „164" бр. 2 — Скопје. (300) 

Лична карта рег. бр. 69903, серија бр. 0620045, 
издадена од СВР — Скопје на Јорданка Георги 
(Маркова) Маркова, ул. „95" бр. 14 — Скопје. (801) 

Лична карта рег. бр. 60264, серија бр. 0047132, 
издадена од СВР — Скопје на Димитар Георги 
Албановски, ул. „П. Дељан" бр. 37 - Скопје. (302) 

Лична карта рег. бр. 14409, серија бр. 0590999, 
издадена од СВР — Скопје на Перо Неџо Т а ш а -
нов, с. Љубанци — Скопско. (303) 

Лична карта рег. бр. 10341, серија бр. 0586351, 
издадена од ОВР — Скопје на Нухи Идрис Селим, 
с. Г. Нерези — Скопско. (304) 

Лична карта рег. бр. 12838, серија бр. 0588848, 
издадена од ОВР — Скопје на Амет Камил Сулеј-
ман, с. Елово — Скопско. (305) 

Лична карта рег. бр. 79899, серија бр. 0058053, 
издадена од СВР — Скопје на Петко Атанас Тра ј -
ков, с. Бутељ — Скопско. (306) 

Лична карта рег. бр. 6668, серија бр. 0617526, 
издадена од С в Р - Скопје на Милан -Ристо Пе-
шевски, с. Бардовци — Скопско. (307) 

Лична карта рег. бр. 87333, серија бр. 0601328, 
издадена од ОВР — Скопје на Нарамша Нуредин 
(Шаин) ИлЈас, ул. „383" бр. 34 — Скопје. (308) 

Лична карта рег. бр. 6375, серија бр. 0589682, 
издадена од ОВР - т Скопје на Георги С. Велков-
ски, ул. „145" бр. 36 - Скопје. (309) 

Лична карта рег. бр. 3068, серија бр. 089711, 
издадена од СВР — Скопје на Павле Ристов Б о т а -
ров, Драчевски пат — Скопје. (310) 

Лична карта рег. бр. 10944, серија бр. 0551287, 
издадена од СВ Р — Скопје на Салија Самет Ис-
маил, ул. „130" бр. 15 — Скопје. (311) 

Лична карта рег. бр. 8071, серија бр. 0542647, 
издадена од СВР — Куманово на Ферат Ф. Реџеп, 
ул. „159" бр. 12 — Скопје. (312) 

Лична карта рег. бр. 4477, серија бр. 1404о87, 
издадена од ОВР — Скопје на Ј акуп Рама Коли-
шанац, ул. „123" бр. 21 - Скопје. (313) 

Лична карта рег. бр. 77010, серија бр. 0620787, 
издадена од СВР — Скопје на Мухарем Реџеп Су-
лејман, ул. „142" бр. 65 — Скопје. (314) 

Лична карта рег. бр. 69749, серија бр. 0621848, 
издадена од СВР — Скопје на Мухарем Адем Са-
дик, ул. „152" бр. 16а — Скопје. (315) 

Лична карта рег. бр. 66429, серија бр. 0656623, 
издадена од СВР — Скопје на Н а ф и ј а Садик (Ис-
лам) Амед, ул. „178" бр. 7 - Скопје. (315) 

Лична карта рег. бр. 12464, серија бр. 0389074, 
издадена од СВР — Скопје на Кани Амди Амед, 
ул. „178" бр. 7 - Скопје. (317) 

Лична карта рег. бр. 82885, серија бр. 0057270, 
издадена од СВР — Скопје на Александар Велко 
Стојановски, ул. „Романија" бр. 27 — Скопје. (318) 

Лична карта рег. бр. 61910, серија бр. 0066615, 
издадена од СВР — Скопје на Берко Раде Костов, 
Скопје. (319) 

Лична карта рег. бр. 2619, серија бр, 0635129, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Ставре Здрав-
ко Јовановски, ул. „135" бр. 108 — Скопје. (320) 

Лична карта рег. бр. 26372, серија бр. 0032586, 
издадена од СВР — Скопје на Петре Тале Дамчев-
ски, ул. „463" бр. 6 - Скопје. (321) 

Лична карта рег. бр. 796, серија бр. 0612616, 
издадена од СВР — Скопје на Крсто ѓорѓи (бичев-
ски, ул. „Косовска" бр. 4 — Скопје. (822) 
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Лична карта рег. бр. 48755, сери ја бр. 0096544, 
издадена од СВР — Белград на Б л а г о ј а Никола 
Ивановски, ул. „370" бр. 11 - Скопје . (323) 

Лична карта рег. бр. 25941, с е р и ј а бр. 0024150, 
издадена од СВР — Скопје на Властимир Х а р а -
лампие Маџаревски, ул. „Битолска" бр. 29 — Ско-
пје. (324) 

Лична карта рег. бр. 33855, с е р и ј а бр. 0033089, 
издадена од СВР — Скопје на Димче Маноил Пе-
тровски, ул. „28" бр. 5 — Скопје . (325) 

Л и ч н а . к а р т а рег. бр. 22634, серија бр. 0598754, 
издадена од СВР — Скопје на Р е ф и к А ј д и н Ибра-
ими, е. Бо јане — Скопско. (326) 

Лична карта рег. бр. 10492, с е р и ј а бр. 0586502, 
издадена од СВР — Скопје н а Ваит1 Б а ф т и ј а р Ф е -
рат, с. Гумалево — Скопско. (327) 

Лична карта рег. бр. 25925,. серија бр. 0020622, 
изд,адена од СВР — Скопје н а Проколне Евгроф 
З а б н и о в , ул. „334" бр. 29 — Скапје . (328) 

Лична карта рег. бр. 55848, с е р и ј а бр. 0041843, 
издадена од СВР — Скопје на Н а з и в Реџеп Ибиш, 
ул. „118" бр. 287 - Скопје. (329) 

Лична карта рег. бр. 59688, с ери ј а бр. 0047050, 
издадена од СВР — Скопје на. Тодор Димче Геор-
гиевски, ул. „121" бр. 51 — Скоп је . (330) 

Лична карта рег. бр. 22345, с е р и ј а бр. 0598465. 
издадена од СВР — Скопје н а Мурат Азир Исен, 
ул. „171" бр. 32 - Скопје. (331) 

Лична карта рег. бр. 37978, сери ја бр. 0029728, 
издадена од СВР — Скопје н а Т р а ј к о Димче Т р а ј -
ковски^ ул. „345" бр. ? — Скопје . (332) 

Лична карта рег. бр. 63231, с е р и ј а бр. 0068767, 
издадена, од СВР, — Скоп је на Џ у з а д а н Ш е р и ф 
Осман Демиров, Скопје. (333) 

Лична к а р т а рег. бр. 7812, сери ја бр. 0704322, 
издадена од СВР — Гостивар на Вера Н и к о л а (Сте-
фановиќ) Јоргачиевиќ, ул. „Водњанска" бр. 34 — 
Скопје. . (334) 

Лична карта рег. бр. 22802, сери ја бр. 0598922, 
издадена од С Б Р — Скопје на Горги С. К о л е в с к и , 
с. Миладиновци — Скопско. (488; 

Лична карта рег. бр. 15033, сери ја бр. 0591053, 
издадена ОД С Б Р — Скопје на Трпе А н д е ј а Ан-
чевски, Скопје. \489) 

Лична карта рег. бр. 213, сери ја бр. 0596У1О, 
издадена од С±5Р — В р ш а ц на Стефан :Цакик, с. 
Б р њ а р ц и - Скопско. (490) 

Лична карта рег. бр. 55591, серија бр. Ф04ЈЛ;ЅО, 
издадена од СЈЗР — Скопје на Шукри,, С е л м а н 
Саид, ул. „192" бр. 45 — Скопје. (ДУ1) 

л и ч н а карта рег. бр. 6009, серија бр. 0017^78, 
издадена од СЈЗР — Скопје на А л и л Б а ј р а м ЈУ1иф-
таров, ул. „376" бр. 145 — Скопје. (49.2) 

Лична карта рег. бр. 838, сери ја бр. 06) 1.2875, и з -
дадена од ОВР — Скопје на Авзи Х а л и м Сала , с. 
Ча јлане — Скопско. (493) 

Лична карта рег. бр. 2675, с ери ј а бр. 3506791, 
издадена од СВР — Пријепоље на Х а к и ј а Суле ј -
ман Гализовик, ул. „148" бр. 95 — Скоп је . (494.) 

Лична карта рег. бр, 66260,, с е р и ј а бр. 0656127, 
издадена од СВР — Скопје н а Абдуш Не џип Ќ а -
мил, ул. „376" бр. 62 - Скопје. (495) 

Лична карта рег. бр. 4601, серија бр. 0532711, 
издадена од ОВР — Гилане на Усеин Весел Осма-
ни, ул. „138" бр. 1а - Скопје. (496) 

Лична карта рег. бр. 81250, сери ја бр. 0059893, 
издадена од СВР — Скопје на Сабри Азем Мурсел, 
ул. „393" бр. 6 - Скопје . (497) 

Лична карта рег. бр. 2423, серија бр. 0784036, 
издадена од СВР — Скопје на Метуш З е к и р Б е к -
теш, с. Оризари — Скопско. (498) 

Лична к а р т а рег. бр. 3219, сери ја бр. 0783407, 
издадена од СВ Р — Скопје на Киро Томе Стоја-
новски, с. З л о к у ќ а н и — СКОПСКО. (500) 

Лична карта рег. бр. .5177, сери ја бр. 0007908, 
издадена од СВР — Скопје на Васви ја Б а ј р а м 
(Вели) Агуш, ул. „241" бр. 3 - Скопје. (501) 

Лична карта рег. бр. 54153, серија бр. 0039474, 
издадена од СВР — Скопје на Усеин Љ у т в и Иб-
раим, ул. „126" бр. 55 - Скопје. (502) 

Лична карта рег. бр. 25507, серија бр. 0021592, 
издадена о д х С В Р — Скопје на Јован Ристо Та^ 
севски, ул. „18" бр. 3 — Скопје . (503) 

Лична карта рег. бр. 42432, сери ја бр. 0619116, 
издадена од С В Р — Скопје на Љ у б и ц а Атанас 
(Танева) Чаминска , ул. „304" бр. 6а - Скопје . (504) 

Лична карта рег. бр. 4091, с ери ј а бр. 0543638, 
изда,дена од СВР — Куманово на Ѓорѓи Спасе Пет-
рушевски, ул. „13" бр. 145 — Скопје. (505) 

Лична карта рег. бр. 85283, сери ја бр. 0062115, 
издадена од С В Р — Скопје на Рамиз Ќ а з и м Заир, 
ул. „185" бр, 21 - Скопје. (506) 

Лична карта рег. бр 14084, сери ја бр. 0590684, 
издадена од СВР — Скопје на Сулеман Исмаил 
Ќаил , с. Драчевица — Скопско. (507) 

Лична к а р т а рег. бр. 57260, с ери ј а бр. 0043145, 
издадена од С В Р - Скопје на Н и к о л а Петар Ј а -
кимовски, ул. „Питу Гули" бр. 56 — Скопје . (508) 

Лична карта рег. бр. 8197, серија бр. 0010706, 
издадена од С В Р — Скопје на Петар Гоце Андо-
новски, ул. „256" бр, 16 — Скопје. (509) 

Лична карта рег. бр. 60020, с ери ј а бр. 0048452, 
издадена од СВР — Скопје на Рамизе Далип (Аб-
дула) Заири, ул. „185" бр. 21 — Скопје. (510) 

Лична к а р т а рег. бр. 7913, серија бр. 0548898, 
издадена од СВР — Куманово н а Селман Етем 
Адем, ул. „155" бр. 119 - Скопје. (511) 

Лична карта рег. бр. 2756, издадена од СВР — 
Скопје на Азем Мухарем Исљам, с. Елово — Скоп-
ско. (512) 

Лична карта рег. бр. 16752, серија бр. 0593272, 
издадена од С В Р — Скопје н а Славе Ј о в а н Т р а ј -
ковски, с. Сушица — Скопско. (513) 

Лична к а р т а рег. бр. 19283, сери ја бр. 0595403, 
издадена од СВР — Скопје на Велко Мице Стоја -
новски, с. Сопиште — Скопско. (514) 

Лична к а р т а рег. бр. 8330, сери ја бр. 0583840, 
издадена од СВР — Скопје на Трипун Петре Сто-
јановски, с. Дељадровци — Скопско. (515) 

Лична карта рег. бр. 62593, серија бр. 0068279, 
издадена од СВР — Скопје на Слободанка Н и к о л а 
Димовска, ул. „Енгелсова" бр. 17 — Скопје . (516) 

Лична к а р т а рег. бр. 1020, серија бр. 0017730, 
издадена од СВР — Скопје на Т р а ј к о П. Бојовски, 
ул. „^56" бр. 11 - Скопје . (517) 
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Лична к а ш а рег. бр. 45248, серија бр. 0630557, 
издадена од ОВР — Скопје на Љубица Глигор А н -
гелкова, ул. „Булевар Ј Н А " бр. 18 — Скопје. (518) 

Лична карта рег. бр. 45153, серија бр. 0603605, 
издадена од СВР — Скопје на Сида Зиса Количев , 
с. Г. Лисиче — Скопско. (519) 

Лична карта рег. бр. 7319, серија бр. 0583329, 
издадена од СВР — Скопје на Хамди Сакип Ид-
риз, с. Г. Нерези — Скопско. (520) 

Лична карта рег. бр. 5777, серија бр. 0589902, 
издадена од СВР - Скопје на М е ф а и л Амид Авди, 
ул. „389" бр. 19 - Скопје. (521) 

Лична карта рег. бр. 88651, серија бр. 0631235, 
издадена од СВР — Скопје на К а л и н а Никола 
(Трифунова) Тасева, ул. „Индустриска" бр. 31 — 
Скопје. (522) 

Лична Јхарта рег. бр. 294, серија бр. 0528304, 
издадена од СВР — Гилани на Сабит Ферат Ј а н у -
зи, с. Синѓелич — Скопско. (523) 

Лична карта рег. бр. 75118, серија бр. 0056105, 
издадена од СВР — Скопје на Рамадан А л и ј а Иб-
раим, ул. „389" бр. 10 - Скопје. (524) 

Лична карта рег. бр. 3381, сери ја бр. 0783697, 
издадена од СВР — Скопје на Иса Есат Бекири, 
с. Раович — Скопско. (525) 

Лична карта рег. бр. 24769, серија бр. 0600889, 
издадена од СВР — Скопје на Нуре дин Џемаил 
Рефик , ул. „137" бр. 20 - Скопје. (526) 

Лична карта рег. бр. 8097, серија бр. 1407300, 
издадена од СВР — Скопје на З у л ф о Мурат Но-
киќ, ул. „150" бр. 96 - Скопје. (527) 

Лична карта рег. бр. 62428, серија бр. 0068142, 
издадена од СВР — Скопје на Адем К а д р и Сали, 
ул. „146" бр. 72 - Скопје. (528) 

Лична карта рег. бр. 18478, серија бр. 0033264, 
издадена од СВР — Скопје на Димче П. Димовски, 
ул. „221" бр. 61 - Скопје. (529) 

Лична карта рег. бр. 61580, серија бр. 0050451, 
издадена од СВР — Скопје на Сава Петре Стојко-
ва, ул. „211" бр. 50 - Скопје. (530) 

Лична карта рег. бр. 337897, серија бр. 332969, 
издадена од СВР — Белград на Фатима Меха Н а -
даревиќ, ул. „Петар Кочиќ" бр. 10 — Скопје. (531) 

Лична карта рег. бр. 22428, сери ја бр. 3000171, 
издадена од СВР — Урошевац на Сабри Асан М а -
љем, ул. „158" бр. 53 — Скопје. (532) 

Лична карта рег. бр. 78203, серија бр. 0051547', 
издадена од С В Р — Скопје на Ристо А. Ванчето-
виќ, ул. „20 октомври" бр. 5 — Скопје. (533) 

Лична карта рег. бр. 70058, сери ја бр. 0622395, 
издадена од СВР — Скопје н а Владимир Никола 
Славковски, ул. „212" бр. 29 — Скопје. (534) 

Лична карта рег. бр. 51827, серија бр. 0046860, 
издадена од СВР — Скопје на Петра Неде (На ј -
дова) Белкова , ул. „Марксова' ' бр. 26 — Скопје. 

(535) 
VЛична карта рег. бр. 18332, сери ја бр. 0039574, 

издадена од СВР — Скопје на Милан Авакум Х р и -
стовски, ул. „291" бр. 4 — Скопје. (536) 

Лична карта рег. бр. 61029, серија бр. 0048278, 
издадена од СВ "Р — Скопје на Александар Нико-
ла Стојановски, ул. „520" бр. 15 — Скопје. (537) 

Лична карта рег. бр. 50811, серија бр. 0035898, 
издадена од СВР — Скопје на Ангеле Н и к о л а Саз-
довски, Скопје. (538) 

Лична к а р т а рег. бр. 20100, с е р и ј а бр. 0596221, 
издадена од СВР — Скопје на Р у ф а т З а ј а д и н Са-
ли, с. М а т к а — Скопско. (539) 

Лична карта рег. бр. 96, с ери ј а бр. 0576625, из -
дадена ^ д СВ Р — Скопје на Младен Ј а к и м Горов-
ски, с. Побожје — Скопско. (540) 

Лична карта рег. бр. 11194, сери ја бр, 0043905, 
издадена од СВР — Гостивар н а Светозар Васил 
Неделковски, с. Ново Село ,— Скопско. (541) 

Лична карта рег. бр. 18564, с е р и ј а бр. 0594684. 
издадена од СВР — Скопје на А ј р е д и н Ајет Фера, 
ул. „153" бр. 27 - Скопје . (542) 

Лична карта рег. бр. 24627, сери ја бр. 0072232, 
издадена од СВР — Скопје н а Владо Крсто Сто-
јановски, ул. „213а" бр. 52 — Скопје. (543) 

Лична карта рег. бр. 22191, серија бр. 0066114, 
издадена од СВР — Скопје на Цвета С т е ф а н (Це-
нева) Арсовска, ул. „Д. Поповиќ" бр. 16 — Скопје. 

(544) 
Лична карта рег. бр. 26034, сери ја бр. 0020672, 

издадена од СВР — Скопје на Борис И в а н З м е ј -
ков, ул. „Ленинова" бр. 29а — Скопје (545) 

Лична к а р т а рег. бр. 92818, издадена од СВР — 
Скопје на Х а н к а Исен (Идризи) Мурат, ул. „142" 
бр. 62 - Скопје. , (546) 

Лична карта рег. бр, 6086, серија бр. 0589815, 
издадена од СВР — Скопје на Беџет Ш а б а н Ази-
зи, ул. „130" бр. 72 - Скопје. (547) 

Лична карта рег. бр, 85364, сери ја бр. 0061947, 
издадена од СВР — Скопје на Ангелина Добривое 
(Живановиќ) Банковска , Скопје. (548) 

Лична карта рег. бр. 11065, серија бр, 0587075, 
издадена од, С Е ѓ — Скопје на Фета Ш а и п Јашар , 
с. Ч и ф л и к — Скопско. (549) 

Лична карта рег. бр. 22157, с ери ја бр. (Јиоб219, 
издадена од СјвР — Скопје на Сани ја Ф а и к (л,лим) 
Вели, ул , „240" бр. 2 — Скопје. (500) 

Лична карта рег. бр. ;Ш80, серија бр. 
издадена од С^ЈЃ — Скопје на Вера Тодџр (чпико-
лова) Симоновска, Скопје. ф01) 

Лична карта рег. ор. 46о7, серија бр. оооии^, 
издадена од СЈЗ.̂  — Ско-пЈе на Ј у с у ф ш а и п Јашар, 
с. Ч,ифлик, — Скопско. (552) 

Лична карта рег. бр. 7450, серија бр. ШДШ96, 
издадена од С ќ ѓ — Скопје на Владимир Спасо 
С Т О Ј К О В , С. Маџари — Скопско. (553) 

Лична карта рег. бр. 1390, серија бр. 0580001, 
издадена од СВР — Скопје на К р а л о Б о ј к о Ац-
ковиќ, с. Б а њ а н и — Скопско. (55'4) 

Лична карта рег. бр. 20424, серија бр. 0596545, 
издадена од СВР — Скопје на Ќ а з и м Едип К а м -
бер, с. Сингелиќ — Скопско. (555) 

Лична карта рег. бр. 8623, серија бр. 0585133, 
издадена од СВР — Скопје на Нуредни Ибраим 
Мусли, ул. „374" бр. в — Скопје . (556) 

Лична карта рег. бр. 13803, серија бр. 0390513, 
издадена од СВР - К о ч а н и н а Благородна Дими-
трова Гинева, ул. „Мирче Ацев" бр. 133 — Скопје. 

(557) 
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Лична карта рег. бр. 26301, серија бр. 0723011, 
издадена од ОВР — Гостивар на Фарудин А к и ф а 
Бекири, с. Врапчиште — Гостивар. (3713) 

Лична карта рег. бр. 12985, серија бр. 0461345, 
издадена од ОВР — Струмица на Благој Коцев 
Велков, ул. „29 ноември" бр. 9 — Радовиш. (3714) 

Лична карта рег. бр. 11111, серија бр. 0132508, 
издадена од СБР — Берово на Димитар Ристов Ри-
зовски, с. Ангелци — Струмица. (3715) 

Лична карта рег. бр. 411, серија бр. 0305191, 
издадена од С 6 Р — Штип на Павле Лазаров Ри-
стов, с. Лесковица — Штипско. (3716) 

Лична карта рег. бр. 7990, серија бр. 0040701, 
издадена од СВР — Охрид на Сулејман Д. Сулеј-
ма-н, ул. „Скопска" бр. 30 — Струга. (3717) 

Личка карта рег. бр. 1432,, издадена од СВР — 
Прилеп на Благоја Богоев Тодоровски, ул. „Бел-
градска" бр. 5 — Титов Велес. (3718) 

Лична карта рег. бр. 6596, серија бр. 0187106, 
издадена од ОВР — Битола на Толе Стефанов 
Трајковски, с. Алинци — Прилеп. (3719) 

Лична карта рег. бр. 12уо, серија бр. 0597800, 
издадена од ОВР — Св, Николе на Тимка Тра јан 
(Јанева) Темелкова, ул. „Орце Шутев" бр. 12а — 
Т. Велес. (3862) 

Лична карта рег. бр. 15424, серија бр. 0677412, 
издадена од СВР - Тетово на Азиз Осман Азиз, 
с. Камењане — Тетовско. (3863) 

Лична карта рег. бр. 2774, серија бр. 0662472, 
издадена од СВР — Тетово на Саит Демир Саити, 
с. Копачиндол — Тетовско. (3864) 

Лична карта рег. бр. 22111, серија бр. 0795462, 
издадена од СВР — Тетово на Захри је Абиш Фе-
таи, с. Стримница — Тетовско. (3865) 

Лична карта рег. бр. 10912, серија бр. 0670194, 
издадена од СВР — Тетово на Нешад Фетаи, с. 
Стримница — Тетово. (3866) 

Личка карта рег. бр. 28977, серија бр. 0686923, 
издадена од СВР — Тетово на Мустафа Емин Ве-
лии, с. Шипкојца — Тетовско. (3867) 

Лична карта рег. бр. 355, серија бр. 0051978, 
издаена од СВР — Берово на Ефтим Андонов Ру -
жински, Берово. (3868) 

Лична карта рег. бр. 14496, л е р и ја бр. 0391149, 
издадена од СВР — Кочани на Милан Лазаров 
Стојков^ ул. „Дим. Влахов" бр. 11 — Кочани. (3869) 

Лична карта рег. бр. 2758, серија бр. 0183268, 
издадена од СВР — Прилеп на Цара Маркова 
Ѓруј оска, с. М. Ацев — Прилеп. (3870) 

Лична карта рег. бр. 4979, серија бр. 0149324, 
издадена од СВР — Прилеп на Тале Велков Ко-
стадиноски, ул. „11 октомври" бр. 132 — Прилеп. 

(3871) 
Лична карта рег. бр. 2143, серија бр. 0542702, 

издадена од СВР — Куманово на Шаип А. Фазлии, 
с. Матејче — Кумановско. (3872) 

Лична карта рег. бр. 13999, серија бр. 0554208, 
издадена ОД СВР — Куманово на Дамаил Рама-
дан Хусеиноски, ул. „11 октомври" бр. 19 - - К у -
маново. (3873) 

Лична карта рег. бр. 1385, серија бр. 0541746, 
издадена од СВР — Куманово на Аритон Наков 
Додевски, с, Јачинце - Кумановско. (8874) 

Лична карта рег. бр. 22880, серија бр. 0538698, 
издад,ена од СВР — Куманово на Тодор Пачоов-
ски, ул. „Вера Которка" бр. 6 - Куманово. (3875) 

Лична карта рег. бр. 11868, серија бр. 0756407, 
ј издадена од СВР - Кичево на Шукри ја Неџбуди-
! нов Керимовски, с. З а ј а с - Кичево. (3876) 

Лична катра рег. бр. 3870, серија бр. 0036587, 
издадена од СВР - Струга на Васил Неделковски, 
ул. „8 март" бр. 2 - Скопје. (3877) 

Лична карта рег. бр. 2656, серија бр. 0067366, 
издадена од СВР - Гевгелија на Илија Иванов 
Танев, с. Фурка — Гевгелија. (3878) 

Лична карта рег. бр. 7005, серија бр. 0499359, 
издадена од СВР - Кавадарци на Алексо Тра ј -
ков Нечев, с. Сопот — Кавадарци. (3879) 

Лична карта рег. бр. 2695, серија бр. 0782329, 
издадена од СВР - Тетово на Јованка Миливое 
Левки, ул. „Струшка" бр. 21 - Тетово. (3880) 

Лична карта рег. бр. 1089, серија бр. 0121200, 
издадена од СВР — Делчево на Борис Николов 
Димитров, ул. „Маршал Тито" бр. 113 — Делчево. 

(3881) 
Лична карта рег. бр. 1848, серија бр. 0122685, 

издадена од СВР — Делчево на Андон Анакиов 
Магариштаров, Делчево. (3882) 

Лична карта рег. бр. 1853, серија бр. 0378363, 
издадена од СВР — Кочани на Невена Никола 
(Димитрова) Охомуш, ул. „Т. Арсов" бр. 30 — Ко-
чани. (3883) 

Лична карта рег. бр. 1224, серија бр. 0640535, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Милан Борков 
Миленковски, с. Огут - т Кр. Паланка. (3884) 

Лична карта рег. бр. 642, серија бр. 0093352, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Санде Јо -
ванов Пеј чинов, с. Жидилово — Кр. Паланка. 

(3885) 
Лична карта рег. бр. 2950, серија бр. 0035460, 

издадена од СВР — Кр. Паланка на Ванче Стоја-
нов Ивановски, с. Ранковци — Кр. Паланка . (3886) 

Лична карта рег. бр. 23, серија бр. 0092733, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Мите С. Ј а -
кимовски, с. Лозаново — Кр. Паланка. (3887) 

Лична карта рег. бр. 3180, серија бр. 0401090,' 
издадена од СВР — Куманово на Герасим Т р а ј а -
на Стојановски, с. Ж и в и њ е — Кумановско. (3888) 

Лична карта рег. бр. 9873, серија бр. 0535464, 
издадена од СВР — Куманово на Александар Си-
меонов Петрушевски, ул. „Н. Револуција" бр. 107а 
— Куманово. , 

Лична карта рег. бр. 11956, серија бр. 0044667, 
издадена од СВР — Охрид на Кристафил 3. К а ј -
макоски, с. Мислешево — Струга. (3890) 

Лична карта рег. бр. 16006, серија бр. 00336424, 
издадена од СВР — Титов Велес на Тодор Лаза-
ров Андовски, ул. „173" бр. 29 — Титов Велес. 

(3891) 
Лична карта рег. бр. 17447, серија бр. 0355865, 

издадена од СВР — Титов Велес на Лена Тодева 
Андова, ул. „173" бр. 29 - Титов Велес. (3892) 

Лична карта рег. бр. 6983, серија бр. 0007648, 
издадена од СВР — Битола на Наум Милош Леј-
ковски, с. Породин — Битола. СВ89Ѕ) 



М март 1117 ФЈГГЖВЅН В И Т К И НА НРМ Вр. 6 - Стр. 141 

Лична карта рег. бр. 9300, серија бр. 0155227, 
издадена од ОВР — Прилеп на Надежда Јаким 
Дамјановска, ул. „Орде Чопела" бр. 30 — Битола. 

(3894) 
Лична карта рег. бр. 2266, серија бр. 0107276, 

издадена од ОВР — Дебар на Исни Рустем Дуко, с. 
Спас, Дебар. (3895) 

Лична карта рег. бр. 8679, серија бр. 0332289. 
на Асан Исмаилов Асанов, ул. „Кр. Марко" бр. 71 
- Титов Велес. (3896) 

Лична карта рег. бр. 36411, серија бр. 0692473, 
издадена од СВР — Тетово на Исмет Браима Браи-
ми^ с. Долна Ѓоновица — Гостивар. (3897) 

Лична карта рег. бр. 9173, серија бр. 0669962, 
издадена од СВР — Тетово на Симјан Јован Та-
севски, с. Јогуновце — Тетовско. (3898) 

Лична карта рег. бр. 15340, серија бр. 0676489, 
издадена од СВР — Тетово на Зујди Мустафа 
Усејни, с. Озормиште — Тетовско. (3899) 

Лична карта рег. бр. 1310, серија бр. 0406795, 
издадена од СВР — Штип на Геро Георгиев Та-
сев, с. Полаки — Кочани. (3900) 

Лична карта рег. бр. 8539, серија бр. 0385149, 
издадена од СВР — Кочани на Киро Митев Ко-
1фв, с. Пробаново — Кочани. (3901) 

Лична ка,рта рег. бр. 8540, серија бр. 0385150, 
издадена од СВР — Кочани на Мара Коце (Бел-
кова) Кочева, с. Прибачево — Кочани. (3902) 

Лична карта рег. бр. 33242, серија бр. 0689299, 
издадена од СВР — Кочани на Емрула Мустафа 
Јусуфи, Копачин Дол — Тетовско. (3903) 

Лична карта рег. бр. 6431, серија бр. 0526643, 
издадена од СВР — Куманово на Тра јан П. Лаза-
р е в к и , ул. „Црѕнотравска" бр. 6 — Куманово. 

(3904) 
Лична карта рег. бр. 21343, серија бр. 0536663, 

издадена од СВР — Куманово на Драгољуб Ко-
левски, ул. „Никола Тесла" бр. 16 — Куманово. 

(3905) 
Лична карта рег. бр. 5219, серија бр. 0641929, 

издадена од СВР — Драгош Н Р Србија на Заими 
Ф. Мустафа, ул. „Трг Нова Југославија" бр. 24 — 
Куманово. (3906) 

Лична карта рег. бр. 4502, серија бр. 0029927, 
издадена од СВР — Ресен на Илија Тасев Попов-
ски, с. Перово — Ресен. (3907) 

Лична карта рег. бр. 12693, серија бр. 0673405, 
издадена од СВР — Тетово на Сабри Ружди Веј -
сели, с. Шипковица — Тетовско. (3908) 

Лична карта рег. бр. 24138, серија бр. 0795988, 
издадена од СВР — Тетово н а Ангелко Тевдо Пет-
ковски, с. Раотинце — Тетовско. (3909) 

Лична карта рег. бр. 10722, серија бр. 0081347, 
издадена од СВР — Битола на Атанас Лазо Цвет-
ковски, ул. „Трифун Пановски" бр. 30 — Битола. 

(3910) 
Лична карта рег. бр. 3120, серија бр. 0003641, 

издадена од СВР — Битола на Ќиро Ристо Нико-
ловски, с. Поешево — Битолско. (3911) 

Лична карта рег. бр. 9446, серија бр. 0189956, 
издадена од СВР — Прилеп на Беќир Алиов Си-
надиноски, с. Пешталево — Прилеп. (3912) 

Лична карта рег. бр. 7735, серија бр. 0072569, 
издадена од СВР — Титов Велес на Абдула Ази-
зов Ибраимов, с. Куртамзали, Гевгелија. (3913) 

Лична карта рег. бр. 34323, серија бр. 0031787, 
издадена од СВР — Скопје на Ѓоко Лазов Димов-
ски, с. Ваташа — Кавадарци. (3914) 

Лична карта рег. бр. 38066, серија бр. 1485891, 
издадена од СВР — Осјек на Мурат Мемет Сел-
мановиќ, с. Неготин — Тетовско. (3915) 

Лична карта рег. бр. 13852, серија бр. 0046563, 
издадена од СВР — Охрид на Крсте Т. Петкоски, 
с. Присовјани — Струга. (3915) 

Лична карта рег. бр. 8581, серија бр. 0233439, 
издадена од СВР — Охрид на ѓорѓија Ило Дес-
коски, с. Злести — Охридско. (3917) 

Лична карта рег. бр. 13646, серија бр. 0046357, 
издадена од СВР — Струга на Камила Арслан 
(Ќазимоска) Демишкоска, с. ^Лабуништа — Охрид-
ско. (3918) 

Лична карта рег. бр. 7073, издадена од СВР — 
Ресен на Наум Митев Лазевски, с. Евла — Ресен. 

(3919) 
Лична карта рег. бр. 11120, серија бр. 0670586, 

издадена од СВР — Тетово на Азир Есат Идризи, 
с. Порој — Тетовско. (3920) 

Лична карта рег. бр. 1198, серија бр. 0278049, 
издадена од СВР — Ресен на Тра јанка Ѓорѓиевска, 
ул. „29 ноември" бр. 63 - Ресен. (3921) 

Лична карта рег. бр. 34107, серија бр. 0690161, 
издадена од СВР — Тетово на Алил Весел Алии, 
с. Нераште — Тетовско. (1) 

Лична карта рег. бр. 5216, серија бр. 0155988, 
издадена од СВР - Битола на Ристо Бошев Нау-
мовски, с. Вашарејца — Битолско. (2) 

Лична карта рег. бр. 1277, издадена од СВР — 
Прилеп на Томе Стојанов Лимбевски, с. Бешиште 
— Прилеп. (3) 

Лична карта рег. бр. 10670, серија бр. 0551121, 
издадена од СВР — Куманово на Веби Сулејман 
Салихи, с. Сопот — Кумановско. (4) 

Лична карта рег. бр. 25256, серија бр. 0683691, 
издадена од СВР — Тетово на Јован Стојан Га-
врилоски!, с. Сиричино — Тетовско. (5) 

Лична карта рег. бр. 20078, серија бр. 0680750, 
издадена од СВР — Тетово на Зибер Мурат Зи-
бери, е. Одри ,— Тетовско. (6) 

Лична карта рег. бр. 11141, серија бр. 0387751, 
издадена од СВР — Кочани на Т а р и ф Амед (Ме-
медова) Сулиманова, ул. ,,П август" бр. 8 — Штип. 

(7) 
Лична карта рег. бр. 54-97, серија бр. 063807, 

издадена од Кр. Паланка на Видоско Сибинов Да-
видовски, с. Отошница — Кр. Паланка. (9) 

Лична карта рег. бр. 1266, серија бр. 413776, 
издадена од СВР — Радовиш на Иван Костади-
нов Тарабунов, ул. „М. Тито" бр. 130 — Радовиш. 

(8) 
Лична карта рег. бр. 723, серија бр. 0093433, 

издадена од СВР — Кр. Паланка на Елисавета 
Маринкова Ивановска, ул. „Осоговска" бр. 14 — 
Кр. Паланка. (10) 
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Лична карта рег. бр. 2, серија бр. 073959, из-
дадена од СВР — Кр. Паланка на Милчо Тодоров 
Сираков, ул. „X. Карпуш" бр. 17 — Кр. Паланка. 

( И ) 
Лична карта рег. бр. 9271, серија бр. 0550315, 

издадена од СВР — Куманово на Абедин В. (Муа-
ремов) Сејдин, с. Лопате — Кумановско. (12) 

Лична карта рег. бр. 8119, серија бр. 0112829, 
издадена од СВР — Дебар на Сабри Иљаз Арсла-
ни, с. Болетин — Тетовско. (13) 

Лична карта рег. бр. 6741, серија бр. 0547270, 
издадена од, СВР — Куманово на Гани С. Бајрами, 
с. Ваксинци — Кумановско. (14) 

Лична карта рег. бр. 2405, серија бр. 0107415, 
издадена од СВР — Дебар на Р е ф и к Рифатов 
Уштеленца, ул. „Џавит Уштеленца" бр. 121 —-
Дебар. (15) 

Лична Карта рег. бр. 4166, серија бр. 0328675, 
издадена од СВР — Титов Велес на Благој Гошев 
Иванов, ул. „9 ноември'4 бр. 8 — Титов Велес. (16) 

Лична карта рег. бр. 18854, серија бр. 07715463, 
издадена од СВР — Тетово на З у л ф и Ј а ј а Дали-
фи, с. Одри — Тетовско. (17) 

Лична карта рег. бр. 18854, серија бр. 07715466, 
издаден^ од СВР — Гостивар на Мифтар Вантов 
Џемаили, с. Добридол. Гостивар. (18) 

Лична карта рег. бр. 1912, серија бр. 0698422, 
издадена од СВР — Гостивар на Идриз Бекира 
Сали, с. Добридол — Гогтивар. (19) 

Лична карта рег. бр. 5525, серија бр. 0401335, 
издадена од СВР — Св. Николе на Мамуд Алим 
Мамудов, ул. „Љубен Иванов" бр. 44 - Штип. (20) 

Лична карта рег. бр. 7549, серија бр. 0188059, 
издадена од СВР — Прилеп на Јусуф Адем Су-
девски, с. Пешталево — Битолско. (21) 

Лична карта рег. бр. 8456, серија бр. 0113166, 
издадена од СВР — Дебар на Азир Елмаз Мирто, 
с. Ростуша — Дебар. (22) 

Лична карта рег. бр. 2413, серија бр. 0166423, 
издадена од СВР — Дебар на Кадри Зекир Лима-
ни, с. Жировница — Дебар. (23) 

Лична карта рег. бр. 5033, серија бр. 0458441, 
издадена од, СВР — Струмица на Оливера Хорва-
тич Димова, ул. „Строја Мара" бр. 7 — Битола. 

(24) 
Лична карта рег. бр. 25814, серија бр. 0123778, 

издадена о,д СВР — Битола на Наим Каплан Дор-
довски, ул. „Стиф Наумов" бр. 50 - Битола. (25) 

Лична карта рег. бр. 14098, серија бр. 0158569, 
издадена од СВР — Прилеп на Сабрие Рустем 
Ќазим оска, ул. „4 ноември" бр. 22 — Битола. (26) 

Лична карта рег. бр. 6056, издадена од СВР — 
Битола на Боге Николов Стојановски, с. Ропото-
во — Прилеп. (27) 

Лична карта рег. бр. 1235, серија бр. 0017945, 
издадена од СВР — Прилеп на Митре Златев По-
жарковски, с. Бешиште — Прилеп. (28) 

Лична карта рег. бр. 8266, серија бр. 0547995, 
издадена од СВР — Куманово' на Салтир М. Б о ж и -
новски, с. Дсвезенце — Кумановско. (29) 

Лична карта рег. бр. 907, серија бр. 0745419, 
издадена од СВР — Кичево на Илија Момев Б л а -
жевски, с. Белица — Кичево. (31) 

Лична карта рег. бр. 1243, серија бр. 0663091, 
издадена од СВР — ^Гетово на Азем Елмаза Б а ј -
рами, с. Челопек — Тетовско. (32) 

Лична карта рег. бр. 7155, серија бр. 0790574, 
издадена од СВР — Тетово на Неим Усеин Хај -
рула, ул. „Ленин" бр. 83 — Тетово. (33) 

Лична канта рег. бр. 3659, серија бр. 0308032, 
издадена од СВР — Штип на Петре Панов Андо-
нов, с. Љуботен — Штипско. (34) 

Лична карта рег. бр. 3799, серија бр. 0785132, 
издадена од СВР — Тетово на Муарем Зекир Аде-
ми, УЛ. „М. Ацев" бр. 65 — Тетово. (92) 

Лична карта рег. бр. 5420, серија бр. 0666457, 
издадена од СВР — Тетово на Миљаим Садика 
Аслани, ул. „Битолска" бр. 20 — Тетово. (93) 

Лична канта рег. бр. 4480, серија бр. 0267108, 
издадена од СВР — Демир Хисао на Душан Сте-
ванов Лозановски, с. З а ш л е — Тетовско. (95) 

Лична кагота рег. бр. 1486, серија бр. 0266684, 
-издадена од СВР — Битола на Стеван Ѓорѓиев Ми-
тревски, е. Прибилци — Битолско. (96) 

Лична карта рег. бр. 6000, серија бр. 418171, 
издадена од СВР — Радовиш на Тра јан Велков Јо-
сифов. с. Ново Село — Радовиш. С97) 

Лична канта рег. бр. 1800, серија бр. 0146290, 
издадена од СВР — Поилеп на Стева Петре (Ар-
соска) Талеска, ул. „Иво рибар" бр. 22 — При-
леп. (98) 

Лична каита рег. би. 11584, серија бр. 0352094, 
издадена од СВР — Титов Велес на Ибраим Ш а -
ќиров Алиловски, с. Г. Врановци — Титолвеле-
шко. (99) 

Лична карта рег. бр. 7361, сепија би. 0072021, 
на Тодор Лазаров Банчоков, с. Серменли, Гевге-
лија. (100^ 

Лична канта рег. бр. 4863 серија бр. 0293798, 
издадена од СВР — Штип на Јула Андон (Апцева) 
Пецкова, ул. „Боре Вукмировиќ" бр. 3 — Косовска 
Митровица. (101) 

Лична канта рег. бр. 3073, серија бр. 0080797, 
издадена од СВР — Струмица на Георге Атанасов 
Атанасов, ул. „М. Тито" бр. 36 — Струмица. (102) 

Лична канта рег. бр. 7106, серија би. 0789228, 
издадена од СВР — Тетово' на Томе Миле Костов-
ски, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 211 — Тетово. (103) 

Лична канта рег. бр. 3064, серија бр. 0113897, 
издадена од СВР — Битола на Мустафа Адем Ре -
џеповски, с. Мусинци — Битолско. (104) 

Лична карта рег. бр. 11308, серија бр. 0351718, 
издадена од СВР — Титов Велес на Јован Ангелов 
Бурчевски, с. Рудник — Титоввелешко. (105) 

Лична карта рег. бр. 12161, серија бр. 0150894, 
издадена од СВР — Гевгелија на Александар Пе-
тров Мицевски, с. Серменли — Гевгелија. (106) 

Лична карта рег. бр. 7283, серија бр. 071975, на 
Ибраим Усеинов Рустемов, с. Дедели — Гевгелија. 

(107) 
Лична карта рег. бр. 11878, серија бр. 0076621, 

издадена од СВР — Гевгелија на Нурадин Исма-
илов Хамидовски, с. Честово — Гевгелија. (108) 

Лична карта рег. бр. 646, серија бр. 0488829, 
издадена од СВР — Кавадарци на Милка Илиева 
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(Гинова) Ангеловска, ул. „7 септември" бр. 123 — 
Кавадарци. (109) 

Лична карта рег. бр. 7015, серија бр. 0789246, 
издадена од СВР - Тетово на Неби Рамадан Џе-
ладини, ул. ,,Детинска" бр. 24 — Тетово. (ПО) 

Лична карта рег. бр, 9970, серија бр. 0672130, 
издадена од СВР - Тетово на Гарип Абдулмеџит 
Рушити, с. Теново — Тетовско. (111) 

Лична карта рег. бр. 6257, серија бр. 0789130, 
издадена од СВР - Тетово на Азиз Казими Сали, 
ул. „ С к о п ј а н к а " бр. 51 - Тетово. (112) 

Лична карта рег. бр. 18720, серија бр. 0678448, 
издадена од СВР — Тетово на Ариф Реџеп Кадри, 
ул. „Битолска" бр. 16 - Тетово. (113) 

Лична карта рег. бр. 7268, серија бр. 0666029, 
издадена од СВР - Тетово на Зендел Фета Ис-
маили, с. Челопек — Тетовско. (114) 

Лична карта рег. бр. 21005, серија бр. '0717615, 
издадена од СВР — Гостивар на Неим Гази Фејзи, 
с. Беловиште — Гостивар. (115) 

Лична карта рег. бр. 709, серија бр. 0540649, 
издадена од СВР - Куманово на Шефкет Сули-
мана Јашири, с. Матејче — Куманово. (116) 

Лична карта рег. бр, 130, серија бр. 0002340, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Ратка Бучева, 
с. Матејче — Куманово, (117) 

Лична карта рег. бр. 4208, серија бр. 0545089, 
издадена од СВР - Куманово на Дурак Зијади 
Билали, с. Романовце — Куманово, (118) 

Лична карта рег. бр, 24499, серија бр. 0540317, 
издадена од СВР — Куманово на Неџип Рамадан 
Адинов, Кратово. (119) 

Лична карта рег. бр, 29640, серија бр. 009550, 
издадена од СВР — Битола на Благоја Ацев Ми-
јовски ул. „Генерал Темпо" бр. 12 — Битола. 

(120) 
Лична карта ре-г. бр. 4090, издадена од СВР — 

Прилеп на Димко Николов Сливоски, с. Запол-
жани — Прилеп. (121) 

Лична карта рег. бр, 655, серија бр. 0021465, 
издадена од ОВР - Охрид на Ристо Никола Бу -
лески, с. Љубаништа — Охридско1. (122) 

Лична карта рег. бр. 250, серија бр. 0104980, 
издадена од ОВР — Дебар на Гафур Азиза Виш-
ко, „1 мај" бр, 26 - Дебар. (123) 

Лична карта рег. бр. 3773, серија бр. 0068383, 
издадена од СВР — Титов Велес на Томе Ѓорев 
Улишев, с. Стојаково — Гевгелија. (124) 

Лична карта рег. бр. 23450, серија бр. 07020160, 
издадена од СВР — Гостивар на Шезаип Етем Ав-
зии, с. Топлица — Гостивар.. (125) 

Лична карта рег, бр, 4346. серија бр. 0310456, 
издадена од СВР — Штип на Ладе Б л а ж о в Ива-
нов, ул. „Вита Н. Јорданова" бр. 44 — Штип. (126) 

Лична карта рег. бр. 570, серија бр. 0053281, 
издадена од СВР — Берово на Димитар Андреов 
Гошевски, с. Негрево — Штипско. (127) 

Лична карта рег. бр. 2151, серија бр. 0333505, 
Ј^Здадена од СВР — Титов Велес на Илија Анге-
лов Манев, ул. „Вл. Колев" бр. 49 — Титов Велес. 

(128) 

Лична карта рег. бр. 6167, серија бр. 0346677, 
издадена од СВР — Титов Велес на Темелко Ана-
стов Трајковски, с. Новачани — Титоввелешко. 

(129) 
Лична карта рег. бр. 1147, серија бр. 0430057, 

издадена од СВР - Гевгелија на Костадин Андо-
нов Бочев, с. Миравци — Гевгелија. (130) 

Лична карта рег. бр. 375, серија бр. 31894884, 
издадена од СВР — Презрен на Серафим Стеван 
Ѓорѓевиќ, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 102 — Тетово. 

(131) 
Лична карта рег. бр. 79, серија бр. 078518, из -

дадена од СВР — Штип Кос Ристо Крсто Јанев, с. 
Три Чешми — Штипско. (132) 

Лична карта рег. бр. 10225. серија бр. 2568922, 
издадена од СВР — Шабац на Анастас Мариновиќ, 
с. Подгорци — Струга. (133) 

Лична карта' рег. б-р. 9755, серија бр. 0042466, 
издадена од СВР — Струга на Муча Адемов 
Асан, с. Велешта — Струга. (134) 

Лична карта рег. бр. 9596, серија бр. 0042307, 
издадена од СВР — О Х Р И Д на Рахмадан Р. Рама-
новски, с. Октиси — Струга. (135) 

Лична карта рег. бр. 2250, серија бр. 0490470, 
издадена од СВР — Кавадарци, на Лазо Илиеп 
Шуков, Неготино — Кавадарци. (136) 

Лична карта рег. бр. 24783. серија бр. 0122794, 
издадена од СВР — Битола на Ш е ф к и ј а Рамадан 
Адемовски, с. Трновци - Битолско. (137) 

Лична карта рег. бр. 6355, серија, бр. 0115498. 
на Томе Бабановски, с. Лавци — Битолско. (138) 

Лична карта рег. бр. 11350, серија бр. 0419831, 
издадена од СВР — СтоVмица на, Б о ж и н Тимов 
Бачев, с. Костурино' — СтпVмица. (130) 

Лична карта рег. бр. 27120, серија б̂ о. 0684873, 
издадена од СВР — Тетово на Авзи Ибраим Ба1-
рами, с. Порој — Тетовско. (140) 

Лична карта рег. бр. 3295, серија бр. 0663877, 
издадена од СВР — Тетово на Богосав Гавро Ко-
стовски, с. Блаце — Тетовско, (141) 

Лична карта рег. бр. 4889, серија бр. 0664861, 
издадена од СВР — Тетово на Феим Азби Фет^и, 
с. Боговиње — Тетовско. (142) 

Лична карта рег. бр. 7770, серија бр. 0112480, 
издадена од СВР — Дебар на Јордан Трпе Мате-
ски, ул. „Димитрие Туцовиќ" бр. 14 — Скопје. 

(143) 
Лична карта рег. бр. 127, серија бр. 0180637, 

издадена од СВР — Прилеп на Крсте Грозданов 
Грозданоски, ул. „Бтт. Ружето" бр. 25 — Прилеп. 

(144) 
Лична карта рег. бр. 1312, серија бр. 0429488, 

издадена од СВР — Гевгелија на Велика Томо 
(Киркова) Нацева, с Градец — Гевгелија. (145) 

Лична карта рег. бр. 1037, серија бр. 0662222, 
издадена од СВР — Тетово на Ганче Билбил Да-
мевски, с. Фалише — Тетовско. (146) 

Лична карта рег. бр. 7025, серија бр. 0547485, 
издадена од СВР — Куманово на К и р а Т. Дими-
триевиќ, с. Никуљане — Кумановско. (147) 

Лична карта рег. бр. 1156, серија бр. 0633666, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Б л а ж о Д. Да-
видовски, с. Проевци — Кумановско. (148) 
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Лична карта рег. бр. 16082, серија бр. 0197040, 
издадена од ОВР — Прилеп на Драгомир Петров 
Блажески, с. Пуста Река — Битолско. (149) 

Лична карта рег. бр. 2178, серија бр. 0663301, 
издадена од СВР - Тетово на Арун Скендер Ме-
мети, с. Јеловјане — Тетовско. (150) 

Лична карта рег. бр. 12004, серија бр. 0130474, 
издадена од СВР - Гевгелија на Иван Лазаров К а -
рајанов, Гевгелија. (151) 

Лична карта рег. бр. 4542, серија бр. 0030581, 
издадена од ОВР - Ресен на Тра јан Стојанов Та-
невски, с. Дрмени — Ресен. (152) 

Лична карта рег. бр. 4621, серија бр. 0029945, 
издадена од СВР — Ресен на Михајло Павлов Р и -
стевски, с. Езерски — Ресен. (153) 

Лична Карта рег. бр. 29557, серија бр. 0687511, 
издадена од СВР — Тетово на Шабан Амди Јусу-
фи, с. Стримница — Тетовско. (154) 

Лична карта рег. бр. 25560. серија бр. 0684226, 
издадена од ОВР — Тетово на Симо Ќирко Степа-
новски, ул. „Ѓорче Петров" бр. 9 — Тетово. (155) 

Личка карта рег. бр. 8148, серија бр. 0481567, 
издадена од СВР - р Струмица на Амет Ајдаров 
Дестанов, с. Еднокуќево — Струмица. (156) 

Лична карта рег. бр. 3605, серија бр, 0248123, 
издадена од ПВР — Крушево на Васка (Стефано-
ва) Алексоска, с. Пуста Река — Крушево. (157) 

Лична карта рег. бр. 14010, серија бр. 0420590, 
издадена од СВР — Струмица на Тане Георгиев 
Василев, с. Доброшинци — Струмица. (158) 

Лична карта рег. бр. 1396, серија бо. 0633966, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Стамен Ми-
тев Стамболиски, с. Псача — Крива Паланка. (159) 

Лична карта рег. бр. 9226, серија бр. 0117753, 
на Нечо Ангеле Нечовски, с. Беранци — Битолско. 

(160) 
Лична карта рег. бр. 11701, серија бр 0483629, 

издадена од СВР — Струмица на Ристо Стојанов 
Димовски, с. Лубница — Радовиш. (161) 

Лична карта рег. бр. 12966, серија бр. 0010470, 
издадена од СВР — Битола па Таса Тра јан ^ з е в -
ска, с. Бистрица — Битолско. (162) 

Лична карта рег. бр. 1972, серија бр, 0003082, 
издадена од СВР — Битола на Ш е р и ф Сабри Лу-
манзовски, с. Кишава — Битолско. (163) 

Лична карта рег. бр. 12026, серија бр. 0016539, 
издадена од СВР — Скопје на Методи Стефанов 
Ристески, ул. „Климент Охридски" бр. 23 — Би-
тола. (164) 

Лична карта рег. бр. 26446, серија бр. 0124356, 
издадена од СВР — Битола на Звонимир Благоја 
Георгиевски!, ул. „Васил Главинов" бр. 2 — Битола. 

, (165) 
Лична карта рег. бр. 18676, серија бр. 0651290, 

издадена од) СВР — Куманово на Стојан С. Мила-
новски, с. Довезенци — Кумановско. (166) 

Лична карта рег. бр. 11694, серија бр. 0552164, 
издадена од СВР — Куманово на Ш а ј и н Е. Емини, 
с. Ваксинце — Кумановско. (167) 

Лична карта рег. бр. 7550, серија бр. 0653607, 
издадена од СВР - Кратово на Велко Арсо Мла-
деновски, с.' Ог. Бара - Кумановско. (168) 

Лична карта рег. бр. 4575, серија бр. 0544878, 
издадена од СВР — Куманово на Идриз В. Салии, 
с. Липково — Кумановско. (169) 

Лична карта рег. бр. 19784, серија бр. 0735117, 
издадена од СВР — Кичево на Адемоски Сефади-
нов Сејдин, с. З а ј а с - Кичево. (170) 

Лична карта рег. бр. 20273, серија бр. 0064457, 
издадена од СВР — Скопје на Јован Атанасов Б а -
чев, ул. „Коле Дрнков" бр. 10 - Титов Велес. (171) 

Лична карта рег. бр. 17628, серија бр. 0356, из-
дадена од (ОВР — Титов Велес на Душан Тодоров 
Иванов, ул. „Белградска" бр. 23 - Т. Велес. (172) 

Лична карта рег. бр. 8233, серија бр. 0331843, 
издадена од СВР - Титов Велес на Јордан Илев 
Стефанов, ул. „Ордан Џинот" бр. 8 8 - Т . Велес. (173) 

Лична карта рег. бр. 4282, серија бр. 0493327, 
издадена од СВР - Кавадарци на Стојанка Ангел 
(Николова) Костадинова, Демир Капија — К а в а -
дарци. (174) 

Лична карта рег. рб. 12743, серија бр. 0675051, 
издадена од СВР - Тетово на Берзат Хавзија Ме-
мети, с. Бродец — Тетовско. (175) 

Лична карта рег. бр. 4882, серија бр. 0309703, 
издадена од СВР - Штип на Ване Спиров Тасев, 
с. Кучичино — Штипско. (176) 

Лична карта рег. бр. 3616, серија бр. 0400526, 
издадена од, СВР - Св. Николе на Димитар Наков 
Тренчев, с. Мустафино - Св. Николе. (177) 

Лична карта рег. бр. 5043, серија бр. 0402053, 
издадена од СВР - Св. Николе на Дурак Осман 
Демиров, с. Џумајли ја — Св. Николе. (178) 

Лична карта рег. бр. 20488, серија бр. 0717098, 
издадена од СВР — Гостивар на. Селим Незиров 
Ибраимовски, с. Долна Ѓоновица — Гостивар. (179) 

Лична карта рег. бр. 19639, серија бр. 0726249, 
издадена од СВР — Тетово на Ратко Труј оски, с. 
Сретково — Гостивар. (180) 

Лична карта рег. бр. 17037, серија бр. 0197737, 
издадена од СВР — Прилеп на Илија Атанасов 
Петковски, ул. „Цане Илиоски" бр. 89 — Прилеп. 

(181) 
Лична карта рег. бр. 455, серија бр. 084955, и з -

дадена од СВР — Прилеп на Фанија Благоева 
(Јовчева) Тодоровска, ул. „Ѓ. Ѓоновиќ" бр. 96 — 
Битола. (182) 

СОДРЖИНА 

Стр. 

24. Решение за назначување стални судски ве-
шти лица во Народна Република Македонија 105 

Издавач: „Службен верник на Народна Република Македонија" новинско издавачко претпријатие -
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. ф а х 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка - Скопје, бр. 802-Т-69Ѕ Печатница „Гоце Делчев" П (1189) - Скопје 


