
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле 
гуна па потреба. Ракописите ш 
се враќаат. Огласи по тарифата 

Петок, 3 јули 1964 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XX 

Претплата за 1964 год. изнесува 
2.200 дин. Овој број чини 32 дин 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

140. 

На основа член 6 став 2 од Законот за осно-
вање Фонд за награди „11 октомври" („Службен 
весник на СРМ" бр. 31/59), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА НАГРАДИ 

„11 ОКТОМВРИ" 

1. Се разрешуваат досегашните членови на 
Управниот одбор на Фондот за награди „11 ок-
томвјри". 

2. Се именуваат за членови на Управниот од-
бор на Фондот за награди „11 октомври": 

1. д-р Александар Андреевски, вонреден про-
фесор на Медицинскиот факултет во Скопје; 

2. Драган Бојаџиев, уредник на Радио-теле-
визија — Скопје; 

3. Живко Василевски, пратеник на Собра-
нието на СРМ; 

4. Ванчо Георгиев, сликар; 
5. д-р Милан Турчинов, доцент на Филозоф-

ски от факултет во Скопје 
6. Неџат Зекирија, писател; 
7. Славко Јаневски, писател; 
8. Зора Караман, вонреден професор на Зем-

јоделско-шумарскиот факултет во Скопје; 
9. Перо Коробар, претседател на Уставниот 

суд на Македонија; 
10. Спасе Куљан, секретајр на Советот за на -

учна работа; 
11. Љиљана Манева, пратеник на Сојузната 

скупштина; 
12.. д-р инж. Јордан Миладинов, вонреден про-

фесор на техничкиот факултет во Скопје; 
13. Илија Милчин, артист; 
14. Томе Момировски, републички секретар за 

култура; 
15. Натка Пенушлинска, солист на Балетот на 

Народниот театар во Скопје; 
16. Љубе Петковски, филмски снимател; 
17. д-р Ордан Печи јаре, вонреден професор на 

Природно-математичкиот факултет во Скопје; 
18. Димитар^ Солев, писател; 
19. д -р Јонче Стојановски, вонреден професор 

на Економскиот факултет во Скопје; 
20. Ахил Тунте, пратеник на Собранието на 

СРМ; 
21. Петар Хаџи Бошков, ликовен уметник. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќ е се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1387/1 
22 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

141. 
На основа член 11 од Законот за печатот на 

Социјалистичка Република Македонија и печатите 
на државните органи во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СР Македонија" 
бр. 17/64), Републичкиот секретар за буџет и ор-
ганизација на управата пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ГОЛЕМИНАТА, СОДРЖИНАТА, ЧУВАЊЕТО 
И УПОТРЕБАТА НА ПЕЧАТИТЕ И ШТЕМБИЛИ-

ТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

I Печати на државни органи 

Д р ж а в н и т е органи имаат еден печат, а мо-
ж а т да имаат и повеќе примероци од печатот во 
смисла на Законот за печатот на Социјалистичка 
Република Македонија и печатите на државните 
органи во Социјалистичка Република Македонија. 

Бројот на печатите го одредува старешината на 
државниот орган, во зависност од бројот на 
организационите единици и обемот на работата. 

2. Печатот на државен орган (во понатамош-
ниот текст: печат) се изработува од гума, метал 
или друг погоден материјал. 

3. Големината на печатот е 32 мм со пречник 
за едно јазичен текст, и 40 мм за двојазичен текст. 

4. Називот и седиштето на државниот орган 
се впишани на печатот во концентрични кругови 
околу грбот на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

И Мали печати на државните органи 

5. Државните органи можат да имаат и печат 
од помал обем (во понатамошниот текст: мал пе-
чат). 

Малиот печат служи за оверување на книжи-
ци, легитимации, пасоши и слично, како и з а пе-
чатење и користење на дописници, позиви и друго. 

Малиот печат се користи само во случаите 
кога употребата на печатот од точка I од ова 
упатство би била непогодна. 
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6. Малиот печат има иста впишана содржина 
како и печатот од т. I на ова упатство, со тоа 
што називот на државниот орган може да биде 
скратен. Од скратениот текст недвосмислено да се 
гледа чиј е печатот. 

Малите печати на републичките органи на 
управата не мораат да го содржат називот на Ре-
публиката. 

7. Големината на малиот печат е 20 мм во 
пречник за еднојазичен текст и 25 мм за двоја-
зичен текст. 

8. Старешината на државниот орган одлучува 
за потребата од постоењето на малиот печат, бро-
јот на примероците, скратениот назив на држав-
ниот орган и употребата на печатот. 

Во случај државниот орган да има повеќе при-
мероци на мал печат, тие се истоветни по голе-
мина и содржина и секој од нив е обележен со 
реден број испишан со римска цифра помеѓу грбот 
на Републиката и седиштето на државниот орган. 

III Чување и употреба на печатот 

9. Државните органи се должни да водат еви-
денција за печатите што ги имаат. Од евиденција-
та треба да се гледа: број и дата на актот со кој 
печатот е набавен, отисокот на печатот, бројот на 
примероците на секој печат и нивните поблиски 
ознаки, потпис на службеникот на кого печатот 
му е доверен на чување со дата на предавањето 
на печатот во употреба и датата на повлекувањето 
на истиот од употреба. 

10. Старешината на државниот орган решава 
на кој службеник ќе се довери чувањето и упо-
требата на печатот. 

Службеникот на кого му е доверен печатот 
на чување и употреба, е должен да го чува на 
начин што го оневозможува неговото неовластено 
користење на печатот. 

11. Печатот се употребува, по правило во слу-
жбените простории на државниот орган. По ис-
клучок може да се употреби и вон службените 
простории кога се извршуваат определени служ-
бени дејствија вон овие простории. 

12. Печатот на државниот орган се става на 
акти и други писма од левата страна покрај пот-
писот на овластеното лице за потпишување. 

IV Штембили на државни органи 

13. Штембил на државен орган (во понатамош-
ниот текст: штембил) првенствено служи за еви-
дентирање на акти и други писма на органот. 
Штембилот служи и за означување на органот: на 
коверт и други омоти во кои се отпремува служ-
бената пошта, како и за слични цели. 

14. Текстот на штембилот се впишува на ја-
зикот на кој е испишан и текстот на печатот. 

15. Штембилот има форма на правоаголник со 
големина од 60 х 30 мм за еднојазичниот текст а 
75x50 мм за двојазичниот текст. 

Штембилот е изработен од гума или друг по-
годен материјал. 

16. Штембилот задолжително содржи назив и 
седиште на државниот орган, а може да содржи 
и други податоци (адреса на органот, број на пош-
тенскиот фах, број на телефон и слично). Нази-
вот и седиштето во штембилот се испишани водо-
равно, а помеѓу називот и седиштето се остава 
празен простор за впишување бројот на актот и 
датумот на неговото издавање. 

Отисокот на штембилот се става во заглавието 
на актот од неговата лева страна. 

Содржината на штембилот може да биде от-
печатена и во заглавието на актот. 

17. Поблиската содржина на штембилот ја 
утврдува старешината на државниот орган. 

Државниот орган може по потреба да има и 
повеќе штембили со иста содржина за кое нешто 
одлучува старешината на државниот орган. 

18. Штембилот се чува на ист начин на кој 
се чува и останатиот службен материјал. 

V Завршна одредба 

19. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија41. 

Бр. 01-458 
10 јуни 1964 година 

Скопје 
Републички секретар 

за буџет и организација на управата, 
Александар Крстевски, е. р. 

142. 
На основа член 10 од Законот за печатот на 

Социјалистичка Република Македонија и печатите 
на државните органи во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 17/64), 
Републичкиот секретар за внатрешни работи про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА ПЕЧАТОРЕЗНИЦИТЕ ЗА ИЗ-
РАБОТКА НА ПЕЧАТОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПЕЧАТИТЕ 
НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Печатот на Социјалистичка Република Маке-

донија и печатите на државните органи (во пона-
тамошниот текст: печати) можат да ги изработу-
ваат само печаторезниците (стопански организации 
и занаетчиски дуќани) што ќе бидат затоа овлас-
тени од Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи. 

Член 2 
Во барањето за издавање на овластување за 

изработка на печати мораат да се наведат називот, 
седиштето и адресата на печаторезницата. 

Сопствениците на печаторезници — занаетчис-
ки дуќани мораат, освен податоците од претход-
ниот став во барањето за издавање на овластува-
њето за изработка на печати да го наведат и имге-
то на сопственикот на печаторезницата, како и 
имињата на лицата запослени во печаторезницата. 
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Кон барањето за издавање на овластување за 
изработка на печати мора да се приложи заверен 
препис од регистарот на стопанските организации 
односно занаетчиските дуќани. 

Член 3 
Печаторезницата овластена за изработка на 

печати може да изработува печати само врз основа 
на писмена порачка од републичкиот, околискиот 
и општинскиот орган, според текстот и во бројот 
што ќе го определи порачувачот на печатите. 

Член 4 
Печаторезницата овластена за изработка на 

печати е должна: 
1. при испораката на изработениот печат да му 

ги предаде на порачувачот матриците што слу-
желе за изработка на печатот, а пробните и не-
успешните примероци на печатот да ги уништи во 
присуство на порачувачот; 

2. изработените печати и матриците, до пре-
давањето на порачувачот, да ги обезбеди од краж-
ба и злоупотреба; 

3. да води книга на изработените печати во 
која се внесува: реден број, назив и седиште на 
порачувачот, број на печатите што се порачуваат, 
датум кога е испорачан печатот на порачувачот 
и отисок на печатот. 

Член 5 
Овластувањето дадено на печаторезницата за 

изработка на печати ќе и се одземе ако не поста-
пува според одредбите од овој правилник. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 01-8606/1-64 
25 април 1964 година 

Скопје 
Републички секретар за ВР, 

Коча Битољану, е .р 

143. 
На основа член 139 ст. 3 и член 140 ст. 2 од 

Законот за (високото школство во НР Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/61) во врска со 
член 13 ст. 2 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на СР Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 15/63) по предлог на советите на ви-
шите школи и педагошките академии, Републич-
киот секретаријат за просвета донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ СООДВЕТНАТА ШКОЛ-
СКА СПРЕМА И ПРАКСА И ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРОВЕРУВАЊЕТО НА ЗНАЕЊАТА И СПОСОБ-
НОСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

ВО ВИШИТЕ ШКОЛИ И ПЕДАГОШКИТЕ 
АКАДЕМИИ 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување соодветната 

пролска спрема и пракса и за начинот на про-

верувањето на знаењата и способноста на канди-
датите за запишување во вишите школи педагош-
ките академии („Службен весник на НРМ" бр. 
16/62 и 21/62) точката 5 на членот 2 се менува и 
гласи: 
За педагошките академии за отсекот за одделенска 

настава и за групите за предметна настава 
гимназија, учителска или на неа соодветна 

школа за наставен кадар и стручно односно умет-
ничко училиште во траење од четири години рам-
но на гимназија, ако во овие училишта се изу-
чувани предметите што се полагаат на посебниот 
дел од приемниот испит на отсекот односно гру-
пата предвидени со т. 5 на чл. 7 од овој правил-
ник. 

За кандидатите што се запишуваат на групите 
музичко и ликовно воспитување со завршено учи-
лиште од претходниот став, освен оние што за-
вршиле музичко односно ликовно училиште, за-
должително се врши проверка на склоностите за 
музичка односно ликовна уметност преку про-
верување на гласот и слухот односно преку из-
работка на цртеж. 

Член 2 
По точката 5 од членот 2 се додава нова точка 

6 која гласи: 

За виша техничка школа: 
гимназија или техничко училиште од машин-

ски и електросмер рамно на гимназија. 

Член 3 
Во ставот 1 на член 5 се додава нова реченица 

која гласи: 
кандидатите што ја немаат пропишаната школ-

ска спрема за запишување во педагошките ака-
демии треба да имаат најмалку завршено основно 
училиште во осумгодишно траење или на него 
рамно училиште. 

Член 4 
Точката 5 од членот 7 се менува и гласи: 
На педагошките академии 
Општ дел на приемниот испит: 
— за отсекот за одделенска настава и за сите 

групи: 
а) мајчин јазик 
б) филозофија со социологија, психологија и 

логика 
Посебен дел на приемниот испит: 
— за отсекот за одделенска настава: 
а) македонски јазик, 
б) историја на литературата, 
в) историја, 
г) географија, 
д) биологија, 
г) математика 
— за групата македонски и српскохрватски 

јазик со литература на југословенските народи: 
а) македонски јазик 
б) српскохрватски јазик 
в) историја на литературата со теорија на ли-

тературата 
— за групата шиптарски јазик: 
а) шиптарски јазик, 
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б) македонски јазик, 
в) историја на литературата. 
— за групата француски јазик: 
а) француски јазик 
б) македонски јазик, 
— за групата руски јазик: 
а) руски јазик, 
б) македонски јазик, 
— за групата англиски јазик: 
а) англиски јазик, 
б) македонски јазик, 
— за групата историја и географија: 
а) историја, 
б) географија, 
— за групата биологија и физика: 
а) биологија, 
б) физика, 
— за групата биологија и хемија: 
а) биологија, 
б) хемија, 
— за групата математика и физика: 
а) математика, 
б) физика, 
— за групата физика и хемија: 
а) физика, 
б) хемија, 
— за групата општотехничко образование: 
а) математика, 
б) физика, 
— за групата музичко воспитување: 
а) интонација со едногласен диктат, 
б) теорија на музичко воспитување со исто-

рија на музиката. 
— за групата ликовно воспитување: 
а) цртање, 
б) историја на уметноста. 

Член 5 
По точката 5 на членот 7 се додава нова точка 

6 која гласи: 
На Виша техничка школа 
а) мајчин јазик, 
б) математика, 
в) физика, 
г) хемија 

Член 6 
Ставовите 3 и 4 од чл. 8 се менуваат и гласат: 
Испитот од предметите македонски, шиптар-

ски и српскохрватски јазик од т. 5 на овој пра-
вилник, за кандидатите чиј мајчин јазик е маке-
донски, шиптарски односно српскохрватски е само 
устен а за другите писмен и устен, испитот по 
предметите руски, француски и англиски јазик е 
писмен и устен, а устниот по предметот цртање 
е практичен и устен. 

Испитите по предметите што не се опфатени 
со претходните ставови на овој член се полагаат 
само усно или преку други методи за проверка 
на знаењата и општата култура. 

Член 7 
Членот 16 се менува и гласи: 
Приемниот испит се полага по предмети. 
Приемниот испит по одделен предмет канди-

датот може да го полага најмногу двапати. 

На кандидатот за запишување во виша школа 
кој и по втор пат добие негативна оценка по од-
делен предмет му се ништат позитивните оценки 
по другите предмети и губи драво на понатамошно 
полагање приемен испит на таа школа. 

На кандидатот за запишување во педагошка 
академија кој и по втор пат добие негативна оцен-
ка по одделен предмет на општиот дел на прием-
ниот испит му се ништат позитивните оценки по 
другите предмети и губи право на понатамошно 
полагање приемен испит на педагошката акаде-
мија. На кандидатот кој добие и по втор пат не-
гативна оценка по одделен предмет на посебниот 
дел од приемниот испит му се ништат позитив-
ните оценки по другите предмети од тој дел на 
испитот и губи право на понатамошно полагање 
приемен испит на отсекот односно групата за која 
го полагал приемниот испит. 

Член 8 
Во членот 20 се додава нов став 2 кој гласи: 
Кандидатите за запишување на педагошките 

академии прво ги полагаат предметите од општиот 
дел. 

Член 9 
Во членот 27 се додава нов став 2 кој гласи: 
Положениот испит важи само за запишување 

во соодветна виша школа односно соодветна група 
на педагошка академија. 

Член 10 
Членот 30 се брише. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-1441/1 
14 мај 1964 година 

Скопје 
Републички секретар за просвета, 

Славка Георгиева — Андреевиќ е. р. 

144. 
На основа член 63 од Законот за банките 

(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/61) и точ. 3 и 7 
од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за индустрија и рударство од сред-
ствата предвидени во чл, 10 и 11 од Законот за 
насочување и употреба на средствата на Републи-
ката („Службен весник на СРМ" бр. 10/64), Управ* 
ниот одбор на Стопанската банка на СР Македо-
нија донесува 

З А К Л У Ч О К 

за дополнување на заклучокот за условите 
под кои Стопанската банка на СР Македо-
нија по пат на непосредна спогодба ќе дава 
кредити од средствата предвидени во чл. 10 
и 11 од Законот за насочување и употреба 
на средствата на Републиката во областа 
на индустријата и рударството во 1964 год. 
I. Во Заклучокот за условите под кои Стопан* 

ската банка на СР Македонија по пат на непо-
средна спогодба ќе дава кредити од средствата 
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предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочу-
вање и употреба на средствата на Републиката во 
областа на индустријата и рударството во 1964 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 13/64) во точ. ] 
став 1 се додава нова алинеа која гласи: 

— и за други крупни објекти во Републиката 
II. Овој заклучок влегува во сила првиот дев 

по објавувањето во „Службен весник на Соција« 
листичка Република Македонија". 

Бр. 1-58 
25 јуни 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Генерален директор, Претседател на УО 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 

Ч А А ^ А А ^ ^ Л ^ Ч Л ^ А А А А А Л А ^ Л ^ ^ ^ ^ ^ 

О / л а с е н д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра -

боти на СРМ, со решението број 20-10351/1 од 6 
јуни 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Теова Нетка, родена на ден 29 јануари 1943 
година во Титов Велес, од татко Јордан и мајка 
Агна, така што во иднина личното име ќе и гласи 
Манева Виолета. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (263) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8775/1 од Ѕ мај 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Абдул овски Абедин, роден на ден 19 февруари 
1938 година во село Џепишта, Охридска околија, 
од татко Ризван и мајка Бере, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Аседин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (264) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-7934/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Оручоски Таир, роден на ден 26 ап-
рил 1936 година во село Г. Косоврасти, Охридска 
околија, од татко Верди и мајка Махмуде, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Таип. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (265) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра -
боти на СРМ, со решението број 20-8770/1 од 8 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Изети Аџи, роден на ден 5 март 1911 
во град Дебар, Охридска околија, од татко Лиман 
и мајка Ферије, така што во иднина фамилијарно-
то име ќе му гласи Асани. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (266) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра -
боти на СРМ, со решението бр. 20-5657/1 од 25 март 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ариф Љатиф, роден на ден 5 јануари 1934 го-
дина во село Новак, Охридска околија, од татко 
Ба јрам и мајка Фатиме, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Лутви. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (267) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8771/1 од 8 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно-
то име на Козари Музафере, роден на ден 2 април 
1938 година во село Кривци, Охридска околија, 
од татко Сали и мајка Рамије, така што во ид-
нина фамилиј арното име ќе му гласи Цеку. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (263) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8774/1 од 8 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име ка Козари Хиќмет, роден на ден 20 
февруари 1946 година во град Дебар, Охридска 
околија, од татко Метуш и мајка Забитко, така 
што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи 
Цеку. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (269) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8772/1 од 8 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно-
то име на Козари Хаџи, роден на ден 10 ноември 
1938 година во град Дебар, Охридска оболија, од 
татко Метуш и мајка Забиде, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Цеку. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (270) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8773/1 од 8 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно-
то име на Козари Ферат, роден на ден 1 мај 1927 
година во Дебар, Охридска околија, од татко Ме-
туш и мајка Забиде. 

Промената на фамилијарното име се протег-
нува и на неговите малолетни деца: Козари Ми-
руше, родена на 3 август 1957 година во Дебар, 
Охридска околија; Козари Неат, роден на 16 ав-
густ 1959 година во Дебар, Охридска околија; Ко-
зари Арјан, роден на 25 јануари 1961 година во 
Дебар, Охридска околија; и Козари Манушаќе, 
родена на 6 март 1963 година во Дебар, Охридска 
околија, така што во иднина фамилијарното име 
ќе им гласи Цеку. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (271) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10603/1 од 10 
јуни 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Марковски Димитрија, роден на 4 август 
1924 година во Прилеп, Битолска околија, од 
татко Горѓи и мајка Невена, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Цветковски Димче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (272) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-15759/1 од 29 
август 1963 година, ја одобри промената на (Џами-
ли јарното име на Куќи Ариф, роден на ден 10 
март 1937 година во село Котљику, АКМП, од 
татко Мердјан и мајка Сељиме. Промената се 
одобрува и на Куќи Азема, родена на ден 7 март 
1940 година во Чараково, околија Приједор, од 
татко Мехмед и мајка Фатима, така што во ид-
нина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе им гласи Османи. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (273) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5422/1 од 17 
март 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Најдески Никола, роден на ден 
13 ноември 1927 година во град Охрид, од татко 
Димитрије и мајка Поликсена, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Грујоски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (274) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-7863 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на фами-
лиа арното име на Китановски Доне, роден на ден 
31 мај 1943 година во село Долно Агларци, Б и -
толска околија, од родители, татко Славко и мајка 
Марија, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Томе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (275) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-9314 од 22 мај 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Груевски Борис, роден на ден 31 декември 1958 
година во Битола, од родители: татко Богоја и 
мајка Драга Груеви, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Боби. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (276) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-9164/1 од 15 
мај 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Додевски Данаил, роден на 14 октомври 
1935 година во село Жељувино, Кумановска око-
лија, од татко Јордан и мајка Вана, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Стојановски Дане. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (277) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10348/1 од 6 
јуни 1964 година, ја одобри промената на фами-
л и ј а р н о ^ име на Ѓуреци Шемун, роден на 26 јули 
1913 година во село Рашче, Скопска околија, од 
татко Фејзула и мајка Раиме, така што во иднина 
фами лиј арното име ќе му гласи Махмута. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (279) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10347/1 од 6 
јуни 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Ѓуреци Зебуше, родена на 13 
септември 1910 -година во село Глумово, Скопска 
околија, од татко Бафти и мајка Арза, така што 
во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе и гласи Махмута. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (280) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10346/1 од 6 
јуни 1Ѕ64 година, ја одобри промената на фами-
лии арното име на Ѓуреци Гафур, роден на 20 но-
ември 1942 година во село Рашче, Скопска око-
лија, од татко Шемун и мајка Зибуше. 

Промената на фамилијарното име на Ѓуреци 
Гафур се протегнува и на неговото малолетно дете 
Ѓуреци Шевал, родено на 8 март 1964 година во 
село Рашче, Скопска околија. 

Именованиот и малолетното му дете за во ид-
нина ќе се служат со новото фамилијарно име 
Махмута. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (281) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10349/1 од 6 
јуни 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Ѓуреци Мирвете, родена на 17 
јануари 1945 година во село Бојане, Скопска око-
лија, од татко Лиман и мајка Бафтие, така што 
во иднина фамилијарното име ќе Ќ гласи Мах-
мута. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (282) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10632/1 од 10 
јуни 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Садикова Султана, родена на 9 
јануари 1943 година во Скопје, од татко Сејди и 
мајка Ѓузел а, така што во иднина фамилијарно™ 
име ќе и гласи Сандева. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (291) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-7376/1 од 5 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Митревски Александар, роден на ден 
9 јуни 1929 година во село Бистрица, Битолска 
околија, од татко Митревски Никола и мајка Са-
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марковска Грозда, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Самаровски . 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (283) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-7376/1 од 5 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
н о ^ име на Митревска Крстина, родена на ден 
24 мај 1931 година во село Бистрица, Битолска 
околија, од родители: татко Бељан и мајка Ва-
силка, така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име 
ќе ќ гласи Самаровска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (284) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8797/1 од 9 мај 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Миленкоски Тасе, роден на 6 мај 1920 година 
во село Маргари, Битолска околија, од татко Пе-
тре и мајка Марија, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Ангелески Спасе. Со истото ре-
шение одобрена е и промената на фамилијарното 
име на Миленкоека Благуња, родена на 10 март 
1922 година во село Секирци, Битолска околија, 
од татко Боге и мајка Стојна, така што во иднина 
фамилијарното име ќе и гласи Ангелеска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (285) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-7622/1-1964 
година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Ризов Димитар, роден на ден 14 октомври 
1929 година во Богородица Титоввелешка околија, 
од татко Трајко и мајка Неда, така што во ид-
нина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Смилков. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (286) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-9532/1 од 28 
мај 1964 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Димоски Благоја, роден на ден 25 
март 1929 година во село Мислешево, Охридска 
околија, од татко Зарија и мајка Наумка, така 
што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи 
Стојанчески. Промената се протегнува и на него-
вото малолетно дете Димоски Климе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (287) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-7370 од 16 мај 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Јусуфи Малиќ, роден на ден 25 април 1946 го-
дина во село Слатина, Тетовска околија, од татко 
Фелек и мајка Назми је, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Исмаилаки. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (288) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-9408/1 од 15 
јуни 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Миловановиќ Петрија, родена на 11 април 
1930 година во Скопје, од татко Боро и мајка 
Јовка, така што во иднина роденото име ќ е & гла-
си Петранка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (289) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8385 од 30 
април 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Постоловиќ Јанко, роден на ден 7 мај 1936 
година во село Горни Балван, Штипска околија, 
од родители: татко Менко и мајка Коцка Посто-
л о в и ^ така што во иднина личното име ќ е му 
гласи Везенков Јане. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (241) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Тужителката Боглева Ристосија — родена Да-
мовска од Скопје, ул. „712" бр. 20, поднесе тужба 
против Боглев Стефанов Герман, сега во Грција, 
со непознато местожителство, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Боглев Стефанов Гер-
ман да ја соопшти на судот својата точна адреса 
или пак лично да се јави во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ". Во противно судот ќе му одреди стара-
тел кој ќе го застапува на расправата на негов 
трошок. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 564/63. (278) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Чедомир Михајлов од Битола, застапуван од 

Михајлова Перса од Битола, ул. „Климент Охрид-
ски" бр. Зц, поднесе до овој суд тужба за утврду-
вање на татковство, против М и л е н о в и ќ Чедомир 
Миодраг од Битола, а сега во неизвесност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со не-
позната адреса, се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ", да се јави или да одреди свој застап-
ник. Во противен случај ќе му биде одреден за-
стапник по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 587/63. (247) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни с л е д а т 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Сообраќајна дозвола бр. Б Т — 14-11 на Селаи-
ската работна задруга „Светлост", е. Породин, Б и -
толско. (620) 

Сообраќајна дозвола бр. Б Т — 14-14 на Селан-
ската работна задруга „Светлост", е. Породин, Би-
толско. (621) 
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Сообраќајна дозвола бр. Б Т — 14-15 на Селан-
ската работна задруга „Светлост", е. Породин, Би-
толско. (622) 

Сообраќајна дозвола бр. БТ — 14-18 на Селан-
ската работна задруга „Светлост", е. Породин, Би-
толско. (623) 

Сообраќајна дозвола бр. Б Т — 18-87 на Судан-
ската работна задруга „Светлост", е. Породин, Би-
толско. (624) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Јордан Илијевски, е. Секирци, 
Прилеп. (625) 

Здравствена легитимација бјр. 4770 на име Феј-
зула М. Пуроски, е. М. Папрадник, Дебар. (62,6) 

Здравствена легитимација бр. 5112 на име Стој-
ко Анѓелков Ивановски, с. Белица, Кичево. (627) 

Здравствена легитимација на име Стеванка 
Спирова, е. Јанкоец, Ресен. (628) 

Здравствена легитимација бр. 5497, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Хурије Рушани, ул. „Ба-
линдолска" бр. 15, Гостивар. (629) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Кавадарци на име Врпка Митрева, 
Кавадарци. (630) 

Работна книшка бр. 9647 на име Ба јрам 3. 
Арифи, ул. „18 ноември" бр. 31, Гостивар. (631) 

Здравствена легитимација бр. 940 на име Гли-
гор Т. Петровски, е. Д. Подлог, Кочани. (632) 

Здравствена легитимација бр. 221188 на име 
Слободанка Ристовска, е. Миладиновци, Скопско. 

(633) 
Здравствена легитимација бр. 1891, издадена 

од ЗОО — Битола на име Димко Лазар Ристовски, 
е. Сливица, Битолско. (634) 

Здравствена легитимација бр. 4597 на име Бла-
гоја Шереметовски, с. Црнобуки, Битола. (635) 

Здравствена легитимација на име Марица Ка-
равешава, ул. „Горѓи Сугаре" бр. 39, Битола. (637) 

Работна книшка бр. 20615 на име Васил В. 
Пуплиевски, ул. „Н. Тесла" бр. 122, Битола. (638) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Писана Велева, е. 
Дол. Оризари, Битолско. (639) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, през 
1959/60 година, издадено од Училиштето „Браќа 
Миладинови" — Прилеп на име Анастасија В. Па-
(влоска, ул. „Мице Козар" бр. 105, Прилеп. (640) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Среќко Трајановски, ул. „Свето-
зар Марковиќ" бр. 2-а, Куманово. (641) 

Индекс и легитимација бр. 104Ј4, издадени од 
Филозофскиот факултет — Скопје на име Ристо 
С. Јовановски, Ресен. (642) 

Свидетелство бр. 144/2 од 18-У1-1960 год. за 
завршен квалификуван работник при Училиштето 
за ученици во стопанството „Перо Наков" — Ку-
маново на име Душан Васил Поповиќ, ул. „11 ок-
томври" бр. 59, Куманово. (643) 

Здравствена легитимација бр. 14301 на име Ма-
рија Ташкова, е. Соколарци, Штипско. (644) 

Здравствена легитимација бр. 12807 на име 
Здравка Миј алова, е. Раклиш, Радовиш. (645) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 40895 
рег. бјр. 7759, издадена од ЗСО — Скопје на име 
Спасо Д. Милошевски, е. Маџари, Скопско. (646) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Нова Варош на име Страхиња Суботиќ, Скопје. (647) 

Здравствена легитимација бр. 222078, издадена 
од ЗСО — Белград на име Стојка Стефановска, 
е. Радибуш, Куманово. (648) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маир' А. Рамадан, Скопје. (649) 

Регистарска таблица бр. 25-56 за теретен ка -
мион марка „Чепел" на Претпријатието „Жито Ма-
кедонија" — Филијала — Скопје. (650) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Петар И. Левков, Скопје. (651) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Илијева, Скопје, (652) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение, 
издадена од Основното училиште „Климент Ох-
ридски" — Скопје на име Бранка Ј. Божиновска, 
Скопје. (653) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот —• Скопје на име Симо А. Си-
мовски, Скопје. (654) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Радислав А. Путов-
ски, Скопје. (655) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Живко Латиновски, 
е. Радишане, Скопско. (656) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алексо Алековски , Ѓ. Петров. (657) 

Воена книшка издадена во Марибор на име 
Шакир Јакупи, Скопје. (658) 

Работна книшка бр. 53788 на име Методија 
Пандилов, Скопје. (659) 

Работна книшка бр. 44720, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Косовска Витина на 
име Драгомир Маринковић Скопје. (660) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јованче Николовски, Скопје. (661) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живка Николовска, Скопје. (662) 

Пасош бр. 578986 издаден на 15. VII. 1963 го-
дина од СВР — Тетово на име Фуат Сејдиу, ул. 
„Лењин" бр. 87, Тетово. (2194) 

Пасош бр. 723191/25. V. 1964 година, издаден од 
СВР — Скопје на име Божидар Галевски, Скопје. 

(2255) 
Гарантно писмо — весика на име Џафер А. 

Мустафа, е. Горно Врановци, Титоввелешко. (1558) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Стојан Д. Симоновски, Скопје. (663) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Неџмедин Бесими, Скопје. (664) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Трајан Јаневски, Скопје. (665) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 9695 

на име Драги К. Јовановски, е. Крстор, Битолско. 
(666) 

Здравствена легитимација на име Петар Бел-
чев, ул. „Бранислав Нушиќ" бр. 4, Битола. (667) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Енвер Мефахиров, ул. „Јордан Пи-
перка" бр. 3, Битола. (668) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ихмет Асаноска, ул. „Дабнички За-
вој" бр. 114, Прилеп. (бед) 

Воена книшка, издадена од КВО — Кичево на 
име Васил Јосифов Даниловски, е. Тајмиште, Ки-
чево. ( 6 7 0 ) 

Здравствена легитимација бр. 17925 на име 
Петре Петрески, е. Грешница, Кичево. (671) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Елица Спирова Манивилова, е. Љубојно, Ресен. (672) 

Здравствена легитимација бр. 301954 на име 
Бранко Димоски, е. Слатино, Кичево. (673) 

Работна книшка бр. 14792 на име Аил А. Ме-
медов, ул. „Тошо Саздов" бр. 17, Титов Велес. (674) 

Сообраќајна дозвола бр. ТЕ — 10-24, издадена 
од СВР — Тетово на име Земјоделската задруга 
„Нова слога", е. Лешок, Тетовско. (675) 

Здравствена легитимација бр. 10109 на име 
Исак Никодин Илиевски, е. Чајле, Гостивар. (676) 

Ученичка книшка за завршено VII одделение, 
издадена од Основното училиште „Иво' Рибар 
Лола", е. Ростуша на име Олга Костева Тримов-
ска, е. Битуше, Тетовско. (677) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4763 
издадена од ЗСО — Тетово на име Пемба Амети, 
е. Градец, Тетовско. (678) 

Свидетелство бр. 583 за IV одделение на име 
Ахмет Реџепов Усеинов, Делчево'. (679) 

Воена книшка на име Сократ Ванчо Јончев, 
е. Еднокуќево, Струмица. (680) 
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Воена книшка издадена од В. П. 2000/1 — Ниш 
на име Атанас Стевчов Мановски, е. Моноспитово, 
Струмица. (681) 

Оружен лист бр. 04-5278/60 година, издаден од 
СВР — Битола и бр. 133/3 од 20. V. 1963 година од 
Шумското стопанство „Кајмакчалан" — Битола на 
име Стојан Златев Колунџовски, ул. „Јајце" бр. 6, 
Битола. (632) 

Здравствена легитимација бр. 33298 на име 
Александар Јотевски, е. Вашарејца, Битола. (683) 

Работна книшка рег. бр. 4730, серија бјр. 370815 
на име Фатиме Арсланоска, ул. „Круме Волнаров-
ски" бр. 104, Прилеп. (684) 

Свидетелство бр. 101/59, издадено од Осумго-
дишното училиште „Кирил и Методи" — Македон-
ски Брод на име Мартин Крстев Станоески, Маке-
донски Брод. (685) 

Ученичка книшка бр. 242 на име Благуња 
Мирчева, е. Долно Врановци, Титов Велес. (686) 

Работна книшка бр. 2094 на име Велко Сто-
јановски, е. Кукуречани, Битола. (687) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗОО — Кавадарци на име Божана Т. Лазо-
ва, е. Дабниште, Кавадарци. (688) 

Земјоделска здравствена легитимација н? име 
Меди Ганиов Синани, е. Челопек, Тетовско. (689) 

Земјоделска здравствена легитимација на им^ 
Ремзи Џавита Јусуфи, е. Челопек, Тетовско. (690) 

Здравствена легитимација бр. 115 на име Ни-
колина Јанчева Китаноска, е. Крушеани, Прилеп. 

(691) 
Здравствена инвалидска легитимација бр. 148475 

издадена од Општинското собрание — Берово на 
име Милутин Димитар Бошнаковски, Берово. (692; 

Здравствена легитимација бр. 6088 на име Бог-
дана Ацева Столевска, е. Брод, Битола. (693) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово тта име Славица Д. Арсиќ, е. Старо 
горичане, Куманово. Ѓ694) 

Воена книшка издадена од ВП1 5910/9 — Срем-
ски Карловац на име Томислав П. Илијевски, 
Скопје. (695) 

Работна книшка бр. 309, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Ковин на име Плит а 
Слезенков, Скопје. (696) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Делчево на име Б л а ж е Стоичов, е. 
Трабптивиште, Делчево. (697) 

Воена книшка издадена во Струмица на име 
Томо И. Антовски, Скоте . ^13) 

Здравствени легитимации издадени од ЗОО — 
Спопао на име Цвета и Славица Ангелевска, 

^99) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

— Скопје на име Петар Колевски, Скопје. (700) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 

Скопје на име Али А. Али, Скопје. (701) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Милутин Милосављевиќ, Скопје. 
(702) 

Земјоделски здравствени легитимации издадени 
од ЗСО — Скопје на име Бајруш, Назмија, Земрије 
и Исни сите Незирови, е. Трубарево, Скопско. (704) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ш а ф и Селмани, Скопје. (705) 

Свидетелство број 7 сц 15-1-1960 година, изда-
дено од Осмолетката „П. Даскалот" е. Долнени на 
име Велко Божинов Атанасоски, е. Сенокос, Би-
толско. (706) 

Здравствена легитимација на име Коца Десков-
ска, е. Сопотница, Битола (707) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цена Ц. Ковачевска, ул. „Стру-
мичка" бр. 35, Битола- (708) 

Здравствена легитимација бр. 70425 на име Ду-
шко Краваровски, е. Буково, Битола. (709) 

Работна книшка бр. 1337 на име Ѓорѓи Стама-
тов, ул. „Илинденска" бр. 5, Битола. (710) 

Работна книшка рег. бр. 6345, серија бр. 041533 
на име Злате Тодески, ул. „Орде Тутесии" бр. 26, 
Прилеп. (711) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Данчо Гулокоски, е. Мало 
Коњари, Прилеп. (712) 

Здравствена легитимација бр. 262141 на име Ве-
лика Петар Трај кова, е. Горна Бошава, Кавадарци. 

(713) 
Здравствена легитимација на име Нада Д- На-

стова, Кавадарци. (714) 
Сообраќајна дозвола бр. 7, издадена од; СВР — 

Тетово на Земјоделскиот комбинат „Јагода" — Те-
тово. ' (715) 

Таблица бр. 10-07 на Земјоделскиот комбинат 
„Јагода" — Тетово. (716) 

Работна книшка бр. 9862 на име Зикри Џ. в а н -
гев, е. Габрово, Делчево. (717) 

Здравствена легитимација бр. 2702 на име Борис 
Митов Манасиев, е. Бигла, Делчево. (718) 

Здравствена легитимација бр. 11470, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Вера Јорданова Трајков^, 
е. Оризари, Кочани. (719) 

Здравствена легитимација бр. 3175 На име Боца 
Блажева Трајанова, е. Чешиново, Кочани. (720) 

Здравствена легитимација бр. 3052 на име Петар 
Таневски, Рудничка населба Пробиштип, Кочани-

(721) 
Здравствена легитимација бр. 4402 на име Цвет-

ко Атанасов Цветковски, е. Маково, Битола. (722) 
Здравствена легитимација бр. 4404 на име Горѓи 

Цветков Цветковски, е. Маково, Битола. (723) 
Здравствена легитимација бр. 4403 на име Е пе-

на Ристова Цветковска, е. Маково, Битола. (424) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек — 

Приштина на име Велјан Цветков Атанасовски, е. 
Маково, Битола. (725) 

Воена книшка на име Цветко Атанасов Цвет-
ковски, е. Маково, Битола. (726) 

Здравствена легитимација бр. 5705 на име Су-
зана Ш. Зекирова, ул. „Борка Талев" бр. 16, Б и -
тола. (727) 

Уверение за завршен дактилографски курс поез 
1960/61 година, издадено од Домот за култура За -
паден Врачар — Белград, на име Бранко Кр. Ми-
лошоски, ул- „Борка Медаро" бр. 10, Прилењ (728) 

Здравствена легитимација бр. 8635 на име Трај -
ко Пешевски, ул. „Пролетерска бригада" бр. 1, Ку -
маново. (729) 

Свидетелство за завршена III година економско 
училиште, издадено од Економското училиште — 
Гостивар на име Милутин Угриновски, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 67, Гостивар. (730) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Гостивар на име Алија Алила Емрули, е. Калиште, 
Гостивар. (731) 

Свидетелство од IV одделение на име Абас Лпч-
ра Азири, е. Беловиште, Тетово. (732) 

Здравствена легитимација бр. 157 на име Пан-
дурка Андреева, ул. „Вера Циривири" бр. 30, Титов 
Велес. " (733) 

Здравствена легитимација издадена од, ЗСО -— 
Куманово на име Фејзула Ајдини, Скопје. (734) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Светислав Петрушевиќ, К у м а н о в . 

(735) 
Воена книшка издадена во Петриње на име 

Живко Лаушевић Скопје. (735) 
Воена книшка издадена во Љубљана на име 

Благој Т. Тодоровски:, Скопје- (737) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Султана С. Љутикова, Скопје. (738) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 

Скопје на име Јура ј К. Волак, Скопје. (739) 
Свидетелство за завршено IV одделение, изда-

дено од Осмолетката „К. П е ј ч и н о в и ћ — Скопје 
на име Нада Ж . Перова, Скопје. (74'Ј) 

Здравствена легитимација бр. 54897 На име Ели-
ца Шопкинска, Скопје. (741) 
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Здравствена легитимација бр. 2676 на име Илмо 
Спахиќ, е. Житоше, Крушево. (742) 

Здравствена легитимација бр. 22536 на име Ру-
жа Колеска, ул. „Марксова" бр. 33, Прилеп. (743) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Љуба Или јоска, е. 
Волково, Прилеп. (744) 

Свидетелство бр. 108/56 за завршено УШ одде-
ление на име Миленко Филипови^ ул- „Егејска" 
бр. 41, Прилеп. (745) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Јанка Ц. Талеска, ул. 
„Блага Ружето" бр. 24, Прилеп. (746) 

Здравствена легитимација на име Коста Саве-
ски, ул. „Сомборска" бр. 6, Белград. (747) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Станко Ј. Пешиќ, ул. „11 ноем-
ври" бр. 110, Куманово. (748) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Бедрија Исмаил овски, ул. „11 
ноември" бр. 72, Куманово. (749) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Руфат Исмаиловски, ул. „11 ноем-
ври" бр. 72, Куманово. (750) 

Здравствена легитимација бр- 12241 на име Му-
лаим Исмаил Неџипова, е. Грнчари, Ресен. (751) 

Здравствена легитимација на име Фатима Ари-
фова Мамудова, Кавадарци. (752) 

Здравствена легитимација бр. 4704 на име Љуба 
Ристовска, е. Ново Село, Штипско. (753) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗОО — Филијала — Радовиш на име Бор-
јанка Митева Накова, ул. „29 ноември" бр. 18, Ра -
довиш. (754) 

Воена книшка издадена од Отсекот на народна 
одбрана — Струмица на име Алекса Иванов Спа-
сов, е. Муртино, Струмица. (755) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 316 
н!а име Јован Тодосов Стефанов, е. Злетово, Кочани. 

(756) 
Воена книшка на име Џемо Нашита Мекиќ. е. 

Ко ј лиј а, Скопје. (757) 
Здравствена легитимација на име Ратка Лаза-

рева, ул. „Стив Наумов" бр. 34, Битола. (758) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Гога Тошески, ул. „Ленин" бр. 181, 
Прилеп. (759) 

Свидетелство за завршено IV одделение на 
име Ратко Божиноски, е. Лажани, Прилеп. (760) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од Училиштето ,,Кочо Рацин" — Прилеп през 
1963/64 година на име Митра Велиновска, ул. „Бла-
гоја Стојановски" бр. 12, Прилеп. (761) 

Работна книшка бр. 4685 на име Амет Рамада-
новски, ул. „Вардарска" бр. 22, Куманово. (762) 

Здравствена легитимација бр. 7171/2860 на им<5 
Звезда Јанеска, е. Тажево, Кичево. (763) 

Здравствена легитимација бр. 16571 на име Миле 
Трајков Димов, Титов Велес. (764) 

Работна книшка бр. 3916 на име Цвета Јова-
нова, ул. „Страшо Пинџур" бр. 50, Кавадарци. 

(765) 
Здравствена легитимација бр. 26765 па име Ве-

лика П- Трајкова, е. Горна Бошава, Кавадарци. 
(766) 

Здравствена легитимација бр. 600 на име Вида 
В. Николова, Делчево. (767) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 799 
на име Цена Николовска, е. Стенче, Тетовско. (768) 

Работна книшка издадена во Белград на име 
Аљивеби Даути, ул. „Корушка" бр. 21, Тетово. (769) 

(769) 
Работна книшка издадена од Бирото за посре-

дување на трудот — Скопје на име Хаки Хасан, 
Скопје. (770) 

Здравствена легитимација бр. 175501, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Мелита Р. Галиќ, Скопје. 

(771) 

Земјоделски здравствени легитимации издадени 
од ЗСО — Скопје на име Ката и Димитрија Бош-
кови, е. Шишево, Скопје. (772) 

Работна книшка бр. 536, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Кавадарци на име Змеј-
ко В. Ристески, е. Црешнево, Кичево. (773) 

Работна книшка бр- 89/63 на име Симеон Мир-
чев е ки, Скопје. (774) 

З д р а в е в с к а легитимација бр. 255218 на име 
Драгица К. Атанасовска, е. Маџари, Скопје. (775) 

Здравствена легитимација бр. 142882 на име 
Србољуб Станковић Скопје, (776) 

Воена книшка издадена од ВП 3215 — Билаче 
Ца име Климе Аврамовска, Скопје. (777) 

Свидетелства за завршен V и VI клас гимна-
зија, издадени ед Гимназијата „Цветан Димов" — 
Скопје на име Александар Николовски, Скопје. 

(778) 
Здравствена легитимација бр. 187 на име Фатос? 

Ирфан Томини, ул. „Дилавер Села" бр. 27, Дебар. 
(779) 

Работна книшка бр. 192798 на име Таир Јонузи, 
е. Радолиште, Струга. (780) 

^здравствена легитимација бр. 7569 на име Ка-
менита Лазарова Ѓорѓиева, ул. „Ленинова" бр. 5, 
Радовиш. (781) 

Здравствена легитимација бр. 20690 на име Јан-
ко Велков Златанов, е. Рајчани, Кочани. (782) 

Здравствена легитимација бр. 70780 на име Бо-
рис Ангелов Митев, е. Зрновци, Кочани. (783) 

Здравствена легитимација бр. 3391 на име Ди-
митар Кокороманов, Пробиштип, Кочани. (784) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило џип 
гас — 69-А, Б Т 17-28, издадена од СВР — Битола 
на Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов", Кру-
шево. (785) 

Здравствена легитимација бр. 48065 на име Лил-
јана Јосифова, ул. „Јордан Пиперка" бр. 1, Битола, 

(786) 
Здравствена легитимација на име Костадин 

Христов, ул. „Илинден" бр. 43, Битола. (787) 
Здравствена легитимација на име Милан Ду-

ковски, ул- „Кленовец" бр. 17, Битола. (788) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО — Прилеп на име Ж а р к о Или јеску е. 
Сенокос, Прилеп. (789) 

Полиса бр. 5-181529, издадена од ДОЗ — Скопје 
на име Добре Цветан Кузмановски, ул. „Хр. Кар-
пош" бр. 89, Куманово. (790) 

Здраве ж^ена Јхс1.и'химација на име Крсто Сто-
јанов Трајковски, ул. „Боро Папучар" бр. 3, Ку-
маново. (791) 

Здравствена легитимација бр. 12305 на име Пе-
тре Јакимов Димитриевски, е. Орашец, Куманов-
ско. (792) 

Работна книшка на име Трајан С. Михајловић, 
е. Лопате, Куманово. (793) 

Здравствена легитимација бр. 6223 на име А ј -
рије 1иустаноска, е. Горенци, Охрид. 

(794) 
Здравствена легитимација бр. 26894, издадена 

од ЗСО — Кавадарци на име Ана Попова Митрева, 
е. Паликура, Титоввелешко. (795) 

Воена книшка на име Бекир Таипа Бекири, е. 
Ларце, Тетово. ^ (796) 

Работна книшка бр. 127 на име Аќиф Расима 
Џеладини, е. Нераште, Тетово'. (797) 

Работна книшка бр. 1873 на име Адем Камбер 
Мемеди, е. Слатина, Тетово. (793) 

Работна книшка бр. 5595, серија бр. 745803, из-
дадена во Белград на име Изет А. Камиљи, е. Г. 
Палчиште, Тетово. (799) 

Здравствена легитимација бр. 60022 на име Мен-
ча Тасевска, е. Раотинце, Тетовско. (800) 

Работна книшка бр. 16390 на име Енвер Мисим 
Дерзиши, ул. „Браќа Миладинови" бр. 295, Тетово. 

(801) 
Работна книшка бр. 16634/62 на име Веби 3. 

Шаќири, ул. „Борис Кидрич" бр. 50, Тетово. (802) 
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Работна книшка бт. 296145/1415-1 на име Џемаил 
А. Ајвази, ул. „Д. Ѓ. Коза" бр. 53, Тетово. (803) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Месруре Исмаили,. ул. „Ново Село4' 
бр. 80, Тетово. (804) 

Здравствена легитимација бр. 9271 на име Му-
стафа С. Кадриовски, Тетово. (805) 

Здравствена легитимација бр. 300813 на име 
Лидија Ивановска, Скопје. (805) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велика Јаневска, Ѓорче Петров. 

(807) 
Земјоделски здравствени легитимации издаде-

ни од ЗСО — Скопје па име Јордан и Петра Ву-
јиќ, е. Бањане, СКОПСКО. (808) 

Воена книшка издадена од ВП 8403 — Мостар 
на име Хамди Б. Меди, е. Нераште, Тетово. (809) 

Работна книшка рег. бр. 270, серија бр. 391031 
на име Мустафа Зејнулахи, Ѓ. Петров. (810) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Д. Жоговски, Скопје. (811) 

Работна книшка бр. 31114 на и?.:е Сефер Зул-
фи Нухиевски, е. Рашче, Ѓорче Петров. (8Ј2) 

Работна книшка бр. 19416/55 на име Марика 
Михајловска, Скопје. (8 1 3) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодорче Гагов, Скопје. (814) 

Земјоделски здравствени легитимации издадени 
од ЗСО — Скопје на име Акиф и Ариф Г. Татков-
ски, е. Драчевица, Скопје. (815) 

Здравствена легитимација бр. 8435/59 на име 
Весела Кузмановска, е. Гари, Дебар. (816) 

Работна книшка рег. бр. 377/21, серија бр. 121544 
издадена во Нови Сад на име Менсур Миџаита Ј у -
с у ф у е. Врапчиште, Тетово. (810 

Здравствена легитимација бр. 3763 на име Паз-
ле Петре Вељановски, е. Ерањевци, Битола. 

(818) 
Здравствена легитимација бр. 3767 на име Дон-

ка П. Вељановски е. Врановци, Битола. (819) 
Здравствена легитимација бр. 3768 на име Гоце 

Павлов Вељановски, е. Врановци, Битола. (б20) 
Здравствена легитимација бр. 3771 на име Ата-

нас Павле Вељановски, е. Врановци, Битола. (821) 
Здравствена легитимација бр. 3769 ка име Цени 

П. Бељамин ска, е. Ј->рслЊ^вцл, Ј^^ила. ^ 2 ) 
Здравствена легитимација бр. 3770 на име Ѓур-

ѓа П. Велиновска, е. Врањезци, Битола. (823) 
Здравствена легитимација бр. 787 на име Ни-

кола Србиновски, е. Буково, Битола. (82-1) 
Свидетелство за завршен матурски испит, из-

дадено од Индустриското училиште, Битола на име 
Никола Србиновски, е. Буково, Битола. (825) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Цвета Бошеска, ул. „Борка Тале-
ски" бр. 113, Прилеп. (826) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Љубен Мргески, ул. „Стеван Ди-
мевски" бр. 10, Прилеп. (827) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Прилеп на име Цветко Јованоски, 
е. Зрзе, Битола. (828) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 349 
на име Виолета Дејаноска, е. Галичани, Прилеп. 

(829) 
Здравствена легитимација бр. 10010 на име Сто-

иле М. Ристовски, е. Дренак, Кр. Паланка. (830) 
Диплома за, завршен испит за квалификувала 

јорганџиска работничка на име Евгенија Спиро-
ска, ул. „Питу Гули" бр. 210, Охрид. (831) 

Работна книшка бр. 948, серија бр. 302Р97 на 
име Борко Штерјов Крстевски, е. Латово, Кичево. 

(832) 
Работна книшка рег. бр. 2097, серија бр. 405797 

на име Миле Тихомиров Адамчески, е. Црешнево, 
Кичево. (833) 

Здравствена легитимација бр. 2972 на име Ли-
љана Стефаноска, е. Грешница, Кичево. (834) 

Работна книшка на име Зи ја Ристемоска, е. Ту-
јин, Кичево. (835) 

Здравствена легитимација бр. 5105 на име Љуп-
чо Д. Милев, е. Курија, Кавадарци. (836) 

Сообраќајна дозвола ТЕ — 10—63, издадена од 
СВР — Тетово на Општинското собрание — Мав-
рово, Тетово. (837) 

Здравствена легитимација бр. 43119 на име Џе-
мил Јакупи, ул. „29 ноември4 бр. 15, Гостивар. 

(833) 
Здравствена легитимација бр. 4571/1370 на име 

Благуња С. Трпеска, е. Здуње, Гостивар. (839) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек — 

Гостивар на име Исни Али Дервиши, е. Добридол, 
Гостивар. (840) 

Здравствена легитимација бр. 48854 на име 
Милка (Опачиќ) Сотировска, ул. „ЈНА" бр. 43, Го-
стивар. (841) 

Здравствена легитимација на име Диме Мар-
ковски, е. Д. Банско, Гостивар. (842) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасена Тодорова Цветанова, е. Г. 
Црнилиште, Св. Николе. (843) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Горѓи Ефремов Георгиев, е. Очипала, Делчево. 

(844) 
Здравствена легитимација издадена од КЗСО 

— Пробиштип на име Јагода С. Костадинова, Про-
биштип, Кочани. (845) 

Сообраќајна книшка СК 11—210, издадена од 
СВР — Скопје на име Зоран Пенков, Скопје. 

(846) 
Воена буквица издадена од XII бригада во Вра-

ње на име Ванчо Д. Шијаковски, Скопје. (847) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек — 

Скопје на име Страхил Таневски, Скопје. (848) 
Свидетелство за завршено занаетчиско градеж-

но училиште во Битола на име Димитар И. Талев-
ски, е. Чумово, Прилеп. (849) 

Легитимација за служба на народна милиција 
бр. 53731, издадена од РСВР — Скопје на име Јоше 
Н. Новаковски, Скопје. (850) 

Оружен лист бр. 1443, издаден од СВР — Скоп-
је на име Трифун Глигоровски, Скопје. (851) 

Дозвола за носење оружје-ловечка пушка бр. 
2175, издадена од СВР — Скопје на име Јоше Н. 
Новаковски, Скопје. (353) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Вечерната гимназија „Благој Давков" 
Скопје на име Нада Манева, Скопје. (853) 

Здравствена легитимација бр. 44135 на име Че-
до Трифуновски, Скопје. (354) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Цвета Ц. Стојкова, <\ 
Радишане, Скопје. (8 5 5) 

Ученичка книшка за завршено У1 одделение, 
издадена од Осмолетката „Владимир Назор" — 
Скопје на име Лаца Петровска, Скопје. (856) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Ѓорче Петров на име Вида Илиева, 
е. Ново Село, Скопје. (857) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Јордан Тасевски, 
Скопје. (858) 

Воена книшка издадена во Бор на име Џемаил 
А. Демиров, Скопје .^ (859) 

Свидетелство за завршено УШ одделние, изда-
дено од Основното училиште е. Старавина през 
1957/30 година на име Сребрни Јованов Петревски, 
е. Старавина, Битола. (860) 

Работна книшка на име Сулеман Мустафа, е. 
Драчево, Скопје. (861) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Коле Крстевски, е. Боротино, Прилеп. (863) 
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Работна книшка рег. бр. 5956, серија бр. 175275 
на име Славе Мисајлев Грашаровски, ул. „Хр. Кар-
пош" бр. 68, Куманово. (864) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Моме Т. Асимовски, е. Биља-
новце, Куманово. (865) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 972 
на име Нада Богоевска, е. Блаце, Тетово. 

(866) 
Свидетелство! бр. 287, издадено од Учителската 

школа во Битола на име Љуба Н. Николовска, ул. 
„Јорго Османов бр. 22, Битола. (867) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4035 
на име Милан Павлоски, с. Мажучиште, Прилеп. 

(883) 
Свидетелство1 за завршено УШ одделение през 

1962 63 година, издадено од Осмолетката „Кочо Ра-
цин" — Прилеп на име Јане Јанески, ул. „Ѓуро1 Ѓа-
ковиќ" бр. 43, Прилеп. (860) 

Работна книшка бр. 37, издадена од НО Велика 
Ливада, срез Зренанин на име Смиља (Чучак) Ра-
киќ, ул. „Али Чаир" бр. 16, Прилеп. (870) 

Здравствена, легитимација бр. 408 на име Бо-
рис Павлов Стаменовски, ул. „Св. Марковиќ ' бр. 
19, Куманово. (871) 

Здравствена легитимација бр. 14520 рта име Ван-
ѓа З а х а р и е в а Илкова, е. Росоман, Кавадарци. 

(872) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кавадарци на име Драгица Петрова, Кавадарци. 
Г873) 

Возачка дозвола бр. 292, издадена од СВР — 
Тетово на име Благоја Боцевски, ул. „18 ноември" 
бр. 9, Гостивар. (874) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Осмелената „Моша Пијаде" — Гостивар през 19Ѕ0/ 
61 година на име Тсцо^ Костев Маневски, ул 
„Браќа Гиновски" бр. 4, Гостивар. (875) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
* 067/1223 на име Алит Мислими, е. Лакавица, Го-
стивар. ( 8 7 6 ) 

Здравствена легитимација бр. 21398 на име Елез 
Фетаи, е. Беловиште, Гостивар. (877) 

Здравствена легитимација бр. 48114 на име 
Мирјана Димовска, ул. „Велешка" бр. 10. Тетово. 

(873) 
здравствена легитимација на име Емине Б а ј -

рам, е. Градец, Тетово. (879) 
Здравствена легитимација бр. 118 на име Ристо 

Бојчески, е. Јегуновце, Тетово. дао) 
Здравствена легитимација бр. 698/5780 на име 

Чузим Бекири, е. Пирок, Тетово. (881) 
Здравствена легитимација бр. 188/60 на име 

Даут М. Даути, е. Жеровјане, Тетово. (88Л) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Илми ја Асаноска, ул. „Тризла" бо. 
ИЗ, Прилеп. (883) 

Работна книшка бр. 3171 на име Љубица Т. 
Младеновска, ул. „Саво Ковачевиќ" бр. 11, Кума-
ново. (881) 

Здравствена легитимација издадена, од ЗСО — 
Куманово на име Ибрахим Љ. Бајрами, с. Олај2, 
Куманово. (885) 

Здравствена легитимација бр. 17664 на име Ор-
дан Јованов ѓорѓиевски, е. Дреново, Титов Велес. 

(886) 
Работна книшка рег. бр. 229, серија бр. 300763 

на име Драган Милошевски, е. Алинци, Битолско'. 
(887) 

Здравствена легитимација бр. 3205 на име Фа-
нија Тренеска, е. Житоше, Крушево. (883) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Штип на име Трајка Бл. Пантеска, ул. „Блага Ру-
жење" бр. 24, Прилеп. (889) 

Здравствена легитимација бр. 8776 на име Ба-
кија Мустафовски, е. Пласница, Охридско. (890) 

Здравствена, легитимација бр. 794 на име На-
дежда Спасеска, е. Битово, Кичево. (891) 

Здравствена легитимација бр. 23162 на име 
Бранко Ј. Столевски, Нова населба „Карпош" бр. 3, 
Кичево. (892) 

Здравствена легитимација на име Шадије Оп је, 
ул. „1 мај" бр. 9, Дебар. (893) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Николина Симо Соколовска, Ресен. 

(894) 
Здравствена легитимација бр. 2463, издадена 

од ЗСО — Гостивар на име Павле Филиповски, Ти-
тов Велес. (895) 

Работна книшка на име Рукије Ибрахимова, ул. 
„Стеван Богоев" бр. 28, Титов Велес. (896) 

Здравствена легитимација бр. 19851 на име 
Димко Митев Трпков, ул. „Стојан Буридол" бр. 6, 
Титов Велес. (897) 

Здравствена легитимација на име Костадинка 
(Ѓорѓиева) ѓорѓиева, ул. „Београдска" бр. 106, Ти-
тов Велес. (893) 

Работна книшка бр. 398583/3073 на име Благоја 
Миловановски, е. Одри, Тетово. (899) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Мухамет Садику, ул. „Корушка" 
бр. 46, Тетово. (900) 

Здравствена легитимација бр. 7742 на име Ду-
шка Костовска, ул. „Д. Радославов" бр. 15, Штип. 

(901) 
Воена книшка на име Драгутин Јовановиќ, 

Штип. (902) 
Здравствена легитимација бр. 6365 на име Тра-

јан А. Јосифов, е. Зелен Град, Пробиштип, Кочани. 
(903) 

Здравствена легитимација бр. 89134 на име Со-
ња Н. Јошевска, е. Стрежево, Битола. (904) 

Здравствена легитимација на име Методија 
Тспчиоски, Битола. (905) 

Здравствена легитимација на име Марија Сто-
јанова, ул. „Драгорска" бр. 46а, Битола. (906) 

Здравствена легитимација бр. 7379 на, име До-
бри Н. Беловски, ул. „Кузман Јосифовски Питу" 
бр. 29, Битола. (907) 

Свидетелство за завршено УШ одделение през 
1962/63 година, издадено од Училиштето „Кочо Ра -
цин" — Прилеп на име Тасе Маркоски, ул. „Мице 
Козар" бр. 28, Прилеп. (903) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Прилеп на име Спасе Д. Нико-
лоски, ул. „Партизанска" бр. 14, Прилеп. (909) 

Здравствена легитимација изд адена од ЗСО — 
Куманово' на име Амет Ч. Мемети, е. Глажња, Ку-
маново. (910) 

Здравствена легитимација бр. 36708 на име Ста-
ноја Вељковиќ, е. Речица, Кумановско. (911) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Сали Р. Салихи, е. Ваксинпе, 
Кумановско. (912) 

Работна книшка бр. 2887 на име Петар Митев 
Величковић е. Челопек, Куманово. (913) 

Инвалидска здравствена легитимација бр. 149386 
на име Елена Трајко Димовска, е. Осиче, Кума-
ново. (914) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Џемко Демировски, ул. „27 март" 
бр. 2, Куманово. (915) 

Здравствена легитимација бр. 2385 на име Бо-
рис Мацевски, ул. „Партизанска" бр. 2, Кр. Па-
ланка. (916) 

Работна книшка на име Шукри Муфтиу, е. 
Селокуќи, Дебар. (917) 

Уверение за отпуст од држављанство бр. 22343/ 
59 на име Фатима Алиова Маловска, е. Мелница, 
Титоввелшко. (918) 

Здравствена легитимација бр. 15478 на име 
Драган Камчев Ристов, ул. „Добре Даскалов" бр. 7, 
Кавадарци, (919) 
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Здравствена легитимација бр. 5504 на име 
Трајче Катралов, ул. „Лазо Мицев" бр. 56, Кава-
дарци. (920) 

Здравствена легитимација бр. 13092 на име 
Зарфина Николовска, е. Копанце, Тетово. (921) 

Свидетелство бр. 12 од 10.VI. 1963 година за 
УШ одделение, издадено од Работничкиот универ-
зитет — Тетово на име Живко1 Милошевски, ул. 
„МЕО Рибар Лола" бр. 194, Тетово. (922) 

Здравствена легитимација бр. 5055 на име То-
досија Данаил Трпчевски, е. Милетино', Тетово. 

(923) 
Работна книшка бр. 16875 на име Алирами Са-

бри Даути, ул. „Бр. Миладинови" бр. 133, Тетово. 
(924) 

Свидетелство бр. 05—49/96 за положен стручен 
испит за квалификуван работник — пружни на 
име Јован Јорданов Китаноски, е. Долнени, При-
леп. (925) 

Здравствена легитимација бр. 8620 на име 
Ампе Донев, е. Г. Балван, Штип. (926) 

Здравствена легитимација бр. 4453 на име Лазо 
Ласков, е. Лесковица, Штип. (927) 

Здравствена легитимација бр. 5814 на име Љ у -
ба Богатинова, е. Туралево, Кочани. (928) 

Работна книшка рег. бр. 509, серија бр. 388613 
на име Илија П. Стојанов, е. Плешанци, Кочани. 

(929) 
Работна книшка издадена во Пробиштип на 

име Ванчо Митев Стојменов, е. Злетово, Кочани. 
(930) 

Воена книшка на име Методија Р. Андоноски, 
е. Црвена Вода, Охрид. (931) 

Воена книшка на име Томе Јован Пејчиноски, 
ул. „Горѓи Петрески" бр. 5, Струга. (932) 

Работна книшка бр. 5867 на име Спасе Куко-
ски, е. В ев чани, Струга. (933) 

Здравствена легитимација бр. 433 на име Симо 
М. Попоски, ул. „Борис Кидрич" бр. 174, Гостивар. 

(934) 
Ученичка книшка за УП одделение на име 

Венцислав Томовски, кеј „Братство единство" бр. 1, 
Гостивар. (935) 

Здравствена легитимација бр. 185059 на име 
Васил П. Пипонски, ул. „Цветан Димов" бр. 10, 
Берово. (936) 

Здравствена легитимација бр. 36165 на име 
Зуна Т. Трпковска, е. Бач, Крушево. (938) 

Дозвола за оружје бр. 116, издадена од СВР — 
Титов Велес на име Никола Ѓошев Митушев, е. 
Бањица, Титов Велес. (939) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Ембрије Амет Салији, е. Врап-
чиште, Тетово. (940) 

Здравствена легитимација бр. 12433 на име 
Миле Жарков Димитровски, е. Бигла, Делчево. 

(941) 
Здравствена легитимација бр. 2690 на име 

Благој Јованов Каракашов, е. Умлена, Берово. 
(942) 

Здравствена легитимација бр. 2932 на име Ма-
рика Василова Пашовска, е. Владимирово, Берово. 

(943) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 1452 

на име Ваца Спасова Јованова, е. Подареш, Ра -
довиш. (944) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5691 
на име Сава ѓорѓиева Атанасова, е. Сулдурци, Ра-
довиш. (945) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3252 
на име Нушо Спасов Тасев, е. Јаргулица, Радовиш. 

(946) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек — 

Скопје на име Јован Чукарски, Скопје. (947) 
Здравствена легитимација на име Нада В. Чу-

к а р к а , Скопје. (943) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Боце Атанасов, е. Гор-
но Лисиче, Скопје. (949) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Димко Димковски, Скопје. (950) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димко Димковски, Скопје. (951 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Н. Охридски" е. Петро-
вец на име Велко Антовски, Скопје. (952 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нашит Некиќ, Скопје. (953) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
40220/7605 на име Цане С. Соколовски, е. Стојков-
ци, Скопје. (954) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 93227 
на име Енвер Идризов, Скопје. (955) 

Земјоделска здравствена легитимација и з е д е -
на од ЗОО — Скопје на име Цвета Спасовска, е. Ју -
румлери, Скопје. (956) 

Воена книшка издадена од Горни Милановац 
на име Божидар. А. Илиевски, Скопје. . (957) 

Работна книшка бр. 3766 на име Илија Фили-
повски, Скопје. (958) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ејуп Фетаји, Скопје. (959) 

Свидетелство' за завршена II година гимназија 
„Јосип Броз Тито" — Скопје през 1962/63 година 
на име Милка Поповска, Скопје. (960) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Неделко Т. Неделковски, Скопје. 

(961) 
Работна книшка бр. 4438, издадена од Бирото' 

за посредување на трудот — Титов Велес на име 
Александар Наневски, е. Градско, Титоввелешко. 

(962) 
Воена книшка издадена во Струмица на име 

ѓорѓи Р. Крстевски, Скопје. (963) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Трајко и: Драги Зивчески, Скопје. 
(964) 

Здравствена легитимација бр. 270114 на име 
Киро Д. Андоновски, Скопје. (965) 

Овластение за обавување на занает1 фирмопи-
сец бр. 4149/1945 година, издадено од НО на град 
Скопје на име Цветан т у л е в с к и , Скопје. (966) 

Свидетелство за положен испит за квалифи-
куван работник за сода-вода, издадено во Скопје 
на име Илија Манев, Скопје. (967) 

Свидетелство бр. 912/145—1963 година за завр-
шена П година, градежно' училиште, издадено' од 
Училиштето „Здравко Цветковски" — Скопје на 
име Надица С. Јовеска, Скопје. (963) 

Здравствена легитимација издадена од, ЗСО — 
Ѓорче Петров на име Драге Орџанов, Скопје. (969) 

Работна книшка бр. 14257 на име Нада Зав-
кова, Скопје. (970) 

Здравствена легитимација бр. 1165 на име 
Крсте Илиев Мешески:, е. Кривогаштани, Битола. 

(972) 
Здравствена легитимација бр. 8723 на име Вио-

лета, Бојковска е. Маково, Битола. (973) 
Здравствена легитимација бр. 7453 на име Ди-

митрија Трајков Петрески, е. Гудјаково, Битола. 
(974) 

Здравствена легитимација издадена од, ЗСО —• 
Куманово на име Трајче Димитриевски, е. Гради-
ште, Куманово. (975) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Миленка Ј . Стојанова, ул. „Дим-
че Јовчев" бр. 1, Куманово. (976) 

Работна книшка бр. 11081, издадена од ГНО — 
Куманово на име Демуш Феризи, ул. „Хр. Кар-
пош" бр. 86, Куманово. (977) 

Воена книшка на име Латиф Села, Дебар. (978) 
Свидетелство бр. 8 за УП одделение, издадено 

од Осумгодишно™ училиште „Даме Груев" Град-
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ска на име Нада Коцева Кузманова, с. Градско, 
Титов Велес. (979) 

Здравствена легитимација бр. 11480 на име 
Девлија Манџо, е. Виничани, Титов Велес. (980) 

Здравствена легитимација бр. 21760 на име Б л а -
гоја Мирче Ѓорѓевски, ул. „Борис Кидрич" бр, 90-а, 
Гостивар. (981) 

Здравствена легитимација бр. 27799/340 на име 
Мира Богданова , ул. „М. Груески" бр. 6, Гостивар. 

Здравствена легитимација на име Стаменка 
Јакимовска, с. Лугунце, Титов Велес. (983) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од Училиштето „Иво Рибар Лола" с. Црноец 
на име Живко Вел јановски, с. Црноец, Битола. (984) 

Свидетелство за завршен курс при Ниже ве-
теринарното школо — Битола на име Ацко К. Иси-
јаноски, с. Црноец, Битола. (985) 

Работна книшка рег. бр. 3200, серија бр. 327555 
на име Рамадан Бајрамов, ул. „Тризла" бр. 195/7, 
Прилеп. (983) 

Ученичка книшка за УП одделение, издадена 
од Училиштето „Кочо Рацин" — Прилеп през 
1963/64 година на име Кирил П. Јор даноски, ул. 
„Трајко Тарцан" бр. 41. Прилеп. (987) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Разија Дуракова, Скопје. (988) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Челебија К. Бајрами, с. Лојане, 
Куманово. (989) 

Здоавствена легитимација на име Беќо Калиќ, 
е. Зајас, Кичево. (990) 

Здравствена легитимација бр. 14393 на име Дра-
гица Јанковска, с. Трново, Кочани, (991) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7330 
на име Насер Мемеди Мемеди, ул. „Ј. Сандански" 
бр. 14, Куманово. 

Работна книшка бр. 633/63 на име Ристо Попов-
ски, ул. „Ѓуро Салај" бр. 4, Струга. (993) 

Воена книшка на име Бојко Сабри, е. Велешта, 
Струга. (994) 

Здравствена легитимација бр. 4292 на име Бла -
гој Д. Раденовски, с. Двориште, Берово. (995) 

Здравствена легитимација бр. 643 на име Ве-
лика И. Стојменова, Делчево. (996) 

Здравствена легитимација бр. 5895/1783 на име 
Ариф Ристемов Дико, ул. „М. Симовски" бр. 33, 
Гостивар. (997) 

Здравствена легитимација бр. 5746 на име Па-
раскева Талевска, ул. „Маршал Тито" бр. 25, Кру-
шево. (993) 

Зем1*олелека здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Благуна Филиповски, 
с. Црнилиште, Прилеп. (999) 

Здравствена легитимација бр. 185 на име Крва 
Сандева Бошкова, с. Ранковци, Кр. Паланка. (1000) 

Здравствена легитимација бр. 13013/671 на име 
Ќазим Б. Џафери, с. Падалишта Гостивар (1001) 

Работна книшка бр. 10740/60 на име Исмет Се-
лима Пиловски, е. Црник, Пехчево. (1002) 

Сметковна книшка, жиро сметка 802-11-638-267 
Скопје, издадена од Народната банка — Скопје на 
Синдикалната подружница при Сервисот „Кара-
орман" — Скопје. (1003) 

Сообраќајна дозвола бр. 13351, издадена од ВП 
5573/24 — Скопје на име Василије Ристиќ, ВП 6331 
— Куманово. (1004) 

Свидетелство за положен матурски испит, из-
дадено од Економското училиште — Охрид на име 
Есат Веселоски, Охрид. (1005) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 5803, серија бр. 1801924 

издадена од СВР — Врање на име Васка Душан 
Петрушева, Скопје. * (461) 

Лична карта рег. бр. 5498, серија бр. 2711446 
издадена од СВР — Вуковар на име Јелена Јосип 
Темовска, Скопје. (462) 

Лична карта рег. бр. 4920, серија бр. 0040435 
издадена од СВР — Скопје на име Нада Јанко 
Смилева, Скопје. (463) 

Лична карта рег. бр. 39794, серија бр. 0654963 
издадена од СВР — Скопје на име Коста Алексо 
Спасовски, Скопје. (464) 

Лична карта рег. бр. 18442, серија бр. 0594562 
издадена од СВР — Скопје на име Фаик Ејуп 
Асановски, Скопје. (465) 

Лична карта рег. бр. 24041, серија бр. 0600161 
издадена од СБР — Скопје на име Рамадан Исеин 
Асимовски, Скопје. (466) 

Лична карта рег. бр. 434, серија бр. 0573161 
издадена од СВР — Куманово на име Имер Ме-
мед али Имери, Скопје. (467) 

Лична карта рег. бр. 112079, серија бр. 0487580 
издадена сд СВР — Скопје на име Ружди Фаик 
Каиловсхи, Скопје. (468) 

Лична карта рег. бр. 12, серија бр. 225299 из-
дадена од СВР — Р о ж а ј на име Емира Феко Ко-
шута, Скопје. (469) 

Лична карта рег. бр. 5886, серија бр. 0515382 
издадена од СВР — Скопје на име Зекири Мусли 
Мамути, Скопје. (470) 

Лична карта рег. бр. 87425, серија бр. 0622667 
издадена од СВР — Скопје на име Шефик Ба јрам 
Мемиш, Скопје. (471) 

Лична карта рег. бр. 69562, серија бр. 0625808 
издадена од СВР — Скопје на име Кемал Тефик 
Несим, Скопје. (472) 

Лична карта рег. бр. 88317, серија бр. 0629461 
издадена од СВР — Скопје на име Ештреф Веби 
Рамадани, Скопје. (473) 

Лична карта рег. бр. 131499, серија бр. 0509273 
издадена од СВР — Скопје на име Милаим Садик 
Реџепов, Скопје. (474) 

Лична карта рег. бр. 116197, серија бр. 0486170 
издадена од СВР — Скопје на име Кадрије Ибиш 
Шакири, Скопје. (475) 

Лична карта рег. бр. 1592, серија бр. 0000730 
издадена од СВР — Скопје на име Марија Вељо 
Белковска, Скопје. (476) 

Лична карта рег. бр. 585, серија бр. 0543873 
издадена од СВР — Куманово на име Душанка 
Стојан Јакимовска, Скопје. (477) 

Лична карта рег. бр. 14167, серија бр. 0503051 
издадена од СВР — Кавадарци на име Стојан 
Трајко Јованов, Скопје. (478) 

Лична карта рег. бр. 90, серија бр. 0140504 
на име Владимир Нешев Колевски, е. Драгожани, 
Битола. (397) 

Лична карта рег. бр. 7146, серија бр. 0772627 
издадена од СВР — Куманово на име Лепка Т. 
Цветковска, ул. „11 ноември" бр. 17, Куманово. 

(398) 
Лична карта рег. бр. 21592,, серија бр. 0217042 

издадена од СВР — Охрид на име Исмет Мустафа 
Ристемсски, е. Туин, Кичево. (400) 

Лична карта рег. бр. 16579, серија бр. 0130379 
издадена од СВР — Дебар на име Алил Ќазим 
Машкули, е. Селокуќи, Дебар. (401) 

Лична карта рег. бр. 542, серија бр. 0140252 
издадена од СВР — Дебар на име Ќемал Фета 
Фетау, ул. „Зеќир Чанка" бр. 7, Дебар. (402) 

Лична карта рег. бр. 1101, серија бр. 0369847 
издадена од СВР — Титов Велес на име Деониш 
Атанасов Рашов, Титов Велес. (403) 

Лична карта рег. бр. 1986, серија бр. 0662890 
издадена од СВР — Тетово на име Гарип Ј . Абдии, 
е. Стримница, Тетово. (404) 

Лична карта рег. бр. 4254, серија бр. 0456762 
издадена од СВР — Струмица на име Мехмед 
Алија Демиров, ул. „Охридска" бр. 45, Струмица. 

(405) 
Лична карта рег. бр. 1779, серија бр. 0161450 

на име Милан Никола Мечев, е. Баделин Стру-
мица. ( 4 0 6 ) 

Лична карта рег. бр. 904, серија бр. 0148575 
на име Кирил Лазар Боев, е. Ново Село, Струмица. 

(407) 
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Лична карта рег. бр. 8731, серија бр. 0667740 
издадена од СВР — Тетово на име Марија Преда 
(Николови!*) Незири, е. Тополница, Радовиш. (408) 

Лична карта рег. бр. 0011861, серија бр. 9989 
издадена од СВР — Битола на име Џевриш Јашар 
Арифовски, е. Кременица, Битола. (409) 

Лична карта рег. бр. 10573, серија бр. 0912428 
издадена од СВР — Битола на име Столе Стојанов 
Трајковски, е. Зовиќ, Битола. (410) 

Лична карта рег. бр. 702, серија бр. 0127011 
издадена од СВР — Битола на име Челик Исмаил 
Сафет, ул. „Срем" бр. 13, Битола. (411) 

Лична карта рег. бр. 33055, серија бр. 0103762 
издадена од СВР — Битола на име Коца Лазар 
(Келешова) Кипровска, ул. „Цар Самуил" бр. 33, 
Битола. (412) 

Лична карта рег. бр. 17044, серија бр. 0086738 
издадена од СВР — Битола на име Ставре Никола 
Делинаков, ул. „Партизанска" бр. 12, Битола. (413) 

Лична карта рег. бр. 1164, серија бр. 0156245 
издадена од СВР — Битола на име Мукадес Ра -
мис (Амедова) Косум, ул. „Струшка" бр. 17, Битола. 

(414) 
Лична карта рег. бр. 371, серија бр. 0138781 

издадена од СВР — Битола на име Марија М. 
Стефановска, ул. „Брегалница" бр. 19, Битола. (415) 

Лична карта рег. бр. 3925, серија бр. 0027909 
издадена од СВР — Ресен на име Тодор Никола 
Петковски, ул. „Г. Наумов" бр. 9, Битола. (416) 

Лична карта рег. бр. 56, серија бр. 0208776 
издадена од СВР — Охрид на име Перо Ј. Бачев, 
ул. „Глигор Прличев" бр. 27, Охрид. (417) 

Лична карта рег. бр. 19548, серија бр. 0434924 
издадена од СВР — Кавадарци на име Владо Ди-
мов Ајтов, е. Дреново, Кавадарци. (418) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ ПРИ НАРОДНИОТ ТЕАТАР — ШТИП 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Секретар-сметководител, со економски фа-

култет, виша комерцијална школа, или е к о н о м е ^ 
техникум и практика во книговодство; 

2. Благајник-билетопродавач, средно или ниже 
образование и практика во благајничка служба; 

3. Сценограф-исполнител, со академија за при-
менета уметност (отсек сценографија), или средна 
уметничка школа; 

4. Режисер на драма, со Театарска академија 
(отсек режија); и 

5. Артисти-артистки, театарска академија, сред-
но или ниже образование и притежавање на 
талент. 

Конкурсот трае до пополнување на местата. 
Поблиски информации можат да се добијат во 

Управата на Театарот — Штип. (973) 

На основа чл. 33 точка 1 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички праша-
ња на Собранието на општината Василево — 
Штипска околија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнето работно место во 
Собранието на општината Василево и тоа: 

1. Референт по Општонародна имовина. 
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У С Л О В И : Кандидатот да има завршено 
виша управна школа или друга школа рамна 
на таа. 

Молбите, како и документите по чл. 31 од За-
конот за јавните службеници се доставуваат до 
Комисијата за службенички работи на Општината 
Василево. 

Конкурсот има важност 15 дена од денот на 
објавувањето. (977) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИН-
СКИОТ ЦЕНТАР — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Детски гледачки — — — — — — 2 
Кандидатите под точка еден треба да имаат 

завршена двегодишна школа за детски гледачки 
и положен стручен испит. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
по член 31 од Законот за јавните службеници. 

Плата според Правилникот за расподелба на 
личен доход на работниците при Медицинскиот 
центар — Куманово. 

Молбите прописно таксирани се доставуваат 
на адреса Медицински центар (конкурсна коми-
сија) — Куманово. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (974) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
ПРИ СОБРАНИЕТО НА БИТОЛСКА ОКОЛИЈА 
— БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ПОМОШНИК 
ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ при Околиското јавно 
правобранителство — Битола 

У С Л О В И : 
Да има завршено правен факултет и положен 

судиски или адвокатски испит со 3 години прак-
тика проведена во јавно правобранителство. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки 
и документите по чл. 31 од Законот за јавните 
службеници, се доставуваат до Комисијата. (975) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ИНДУСТРИ-
СКОТО СТОЛАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

„ДИМЧЕ ЕРЕБИЦА" — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: ДИРЕКТОР 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

УСЛОВИ: 
а) шумарски инженер со 5 години практика 

во столарска струка, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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б) висококвалификуван столар со 10 години 
практика од кои 5 години на раководно место вс 
струката. 

Личен доход според правилникот за личен до-
ход на претпријатието. 

Молбите со опширна биографија се доставу-
ваат на горната адреса во рок од 15 дена по обја-
вувањето на конкурсот. (985) 

УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ ГИНЕКОЛОШКО-
АКУШЕРСКАТА КЛИНИКА ПРИ МЕДИЦИН-
СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за стипендирање и пополнување на следните 
работни места: 

1. Лекари на специјализација по гинеколо-
гија и акушерство — — — — — — 2 

2. Лекар специјалист педијатар — — — 1 
3. Лекар на специјализација по педијатрија 1 
4. Хемичар за работа во лабораторија — — 1 
Се доделуваат 3 стипендии за стипендирање 
на 3 лекари по анестезија. 
Услови: под ред. бр. 1 и 3 завршен медицин-

ски факултет, обавезен лекарски стаж, положен 
државен испит и владеење со еден странски јазик. 

Под ред. бр. 2 завршен медицински факултет 
и положен специјалистички испит по педијатрија. 

Под реден број 4 соодветен факултет. 
Трите стипендии по анестезија ќе бидат доде-

лени на лекари кои завршиле медицински факул-
тет. 

Документите за прием и стипендирање да се 
доставуваат до Управата на Гинеколошко-акушер-
ска клиника заедно со биографија, а кандидатите 
што се наоѓаат во работен однос да достават и 
потврда за учество на конкурсот. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ните места. (970) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТАТА БОЛНИЦА 
— ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на едно лице за работно место шеф 
на сметководството 

У с л о в и : 
Кандидатите треба да имаат завршено економ-

ски факултет или виша економска школа со 5 го-
дини работен стаж во струката. 

Молбите со потребните документи по чл. 31 од 
ЗЈС се доставуваат до 14 часот. 

Личен доход спрема Правилникот за распре-
делба на личниот доход на Болницата. Конкурсот 
трае до пополнување на работното' место. 

За поблиски информации кандидатите нека се 
обратат усмено или писмено до управата на Бол-
ницата. (971) 

3 јули 1964 

На основа член 3 точка 1 и член 9 точка а) 
од Правилникот за отстапување изградба на инве-
стициони објекти и работи („Службен весник на 
СРМ" бр. 31/63), Земјоделскиот комбинат „ТИК-
ВЕШ" — Кавадарци 

р а с п и ш у в а 

I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изведување на градежните работи за следните 
објекти: 

1) 12 отворени базени за ферментација 
2) оцетара (реконструкција) 
3) подрум за ракија (реконструкција) 
Претсметковната вредност на објектите изне-

сува 31,271.064 динари. 
Рокот за завршување на градежните работи 

е 31. VIII. 1964 година. 
Наддавањето ќе се изврши во дирекцијата на 

комбинатот во Кавадарци, на ден 18. VII. 1964 го-
дина во 11 часот. 

Целокупната техничка документација, со општи 
и посебни услови, е на располагање на заинтере-
сираните во дирекцијата на комбинатот, секој дев 
од 6—14 часот. 

Рок за поднесување на понудите е 15 дена по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Учесниците во наддавањето се должни да ги 
достават сите документи пропишани со член 19 од 
Правилникот за изградба на инвестициони објекти, 

(972) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

140. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Фондот за награди 
„11 октомври" — — — — — — — 441 

141. Упатство за големината, содржината, чу-
вањето и употребата на печатите и штем-
билите на државните органи — —• — 441 

142. Правилник за работата на печаторезни-
ците за изработка на печатот на Соција-
листичка Република Македонија и печа-
тите на државните органи во Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 442 

143. Правилник за измени и дополнувања на 
Правилникот за утврдување соодветната 
школска спрема и пракса и за начинот 
на проверувањето на знаењата и спо-
собноста на кандидатите за запишување 
во вишите школи и педагошките ака -
демии —• — — — — — — — — 443 

144. Заклучок за дополнување на заклучокот 
за условите под кои Стопанската банка 
на СР Македонија по пат на непосредна 
спогодба ќе дава кредити од средствата 
предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за 
насочување и употреба на средствата на 
Републиката во областа на индустријата 
и рударството во 1964 година — — — 444 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември* 
Ор. 10-а Попгг. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број &02-11/1-69Ѕ 

ари Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


