
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

343. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за ко-

ристење на патнички автомобили во општествена 
сопственост и за начинот на располагање со опште-
ствените средства за користење на патнички авто-
мобили („Службен весник на СРМ" бр. 29/64), Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ ВО ОПШТЕСТВЕ-
НА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ НА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Републичките државни органи ги користат пат-

ничките автомобили во општествена сопственост за 
службени потреби под условите и начинот предви-
ден со оваа уредба. 

Член 2 
Под службени потреби, во смисла на оваа уредба, 

се подразбираат потребите на репрезентацијата на 
републичките државни органи, како и извршува-
њето на нивните службени задачи кога тие не мо-
жат да се извршат со користењето на средствата на 
јавниот сообраќај односно кога со користењето на 
патничките автомобили се обезбедува поекономично 
или поефикасно обавување на службените задачи. 

Член 3 
Работите во врска со користењето на патнич-

ките автомобили во општествена сопственост за по-
требите на Собранието на СРМ, Извршниот совет и 
републичките органи ги врши Дирекцијата за заед-
нички служби на републичките органи (Дирекција). 

Дирекцијата може да врши услуги и за потре-
бите на републичките тела на општествено-поли-
тичките организации. 

По исклучок, Извршниот совет ќе ги определи 
републичките органи што можат непосредно да ко-
ристат патнички автомобили во општествена соп-
ственост сходно на одредбите од оваа уредба. 

Член 4 
За користење на патничките автомобили се 

плаќа надоместок на товар на средствата на орга-
нот што поднел барање за користење на патнички 
автомобил. Висината на надоместокот ја пропи-
шува Дирекцијата, а Ја потврдува Извршниот совет. 

Член 5 
За вршење на работите во врска со користе-

њето на патнички автомобили за службени потреби 
Дирекцијата може да образува сервис или друга 
соодветна организациона единица. 

II. КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 
ЗА ПОТРЕБИ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Член 6 
Патничките автомобили за потребите на репре-

зентација можат да се користат исклучиво за во-
зење на државни делегации или гости на Собра-
нието на СРМ и Извршниот совет, како и за потре-
бите на репрезентација на претседателите на тие 
органи кога користењето на патничките автомобили 
е сврзано со вршењето на нивните функции. 

Право на користење на патнички автомобили за 
репрезентација имаат и другите функционери на 
републичките државни органи што се определени 
за придружба на делегациите или гостите од прет-
ходниот став. 

Правото на користење на патнички автомобили 
за потребите на репрезентација на општествено-
политичките организации и нивните функционери, 
го уредуваат тие организации. 

Член 7 
Барање за користење патнички автомобили на-

менети за потребите на репрезентација поднесуваат 
функционерите односно организацијата од член 6, 
наведувајќи го бројот на патничките автомобили, 
местото и времето каде треба да се обезбедат. 

Член 8 
Возачите на автомобилите наменети за потре-

бите на репрезентација за времето додека се на 
должност со делегации или гости користат службе-
на облека, што ја пропишува директорот на Дирек-
цијата. 

III. КОРИСТЕЊЕ ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 
ЗА ОСТАНАТИ СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ 

Член 9 
Патничките автомобили за останатите службе-

ни потреби можат да се користат за извршување на 
службени задачи во или вон Скопје и за дежур-
ството. 

Член 10 
Користењето на патнички автомобили за оста-

нати службени потреби се врши по барање на секре-
тарот на Собранието, секретарот на Извршниот со-
вет, старешините на републичките секретаријати, 
како и другите републички функционери што рако-
водат со самостојни републички органи на упра-
вата или служби. 

Барањето за користење на автомобили за служ-
бени потреби на републичките тела на општествено-
политичките организации го поднесуваат овласте-
ните за тоа лица или органи на тие тела. 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
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Член 11 
Патничкиот автомобил наменет за дежурство мо-

жат да го користат функционери што ќе ги опре-
дели Извршниот совет. 

Патнички автомобил наменет за дежурство мо-
жат да користат и работници во Собранието на СРМ 
и Извршниот совет што ќе ги определат секретарот 
на Собранието односно секретарот на Извршниот 
совет. 

Патничкиот автомобил наменет за дежурство 
може да се користи само во град во траеше до 30 ми-
нути. 

Член 12 
Патничките автомобили можат да се користат 

само со возач на Дирекцијата. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 13 

Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-
нува важноста на Уредбата за условите и начинот 
на користењето на патничките автомобили во опште-
ствена сопственост за службени потреби на репу-
бличките државни органи („Службен весник на 
СРМ" бр. 1/65). 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 09-1675/1 
6 септември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

344. 
Врз основа на член 21 од Законот за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СОВЕТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ 

ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 1 
Се образува Совет за иселенички прашања на 

Извршниот совет. 
Член 2 

Советот ги проучува и дава предлози и мислења 
по прашањата што се однесуваат на иселениците и 
повратниците. 

Член 3 
Советот го сочинуваат претседател и 10 членови. 

Член 4 
Советот работи на седници и донесува заклу-

чоци со мнозинството на гласови на своите членови. 
На седниците на Советот можат да присуству-

ваат и да учествуваат во работата, без право на од-
лучување, и претставници на републички и други 
органи и на работни и други самоуправни организа-
ции кога се претресуваат прашања од нивниот де-
локруг односно интерес. 

Поблиски одредби за работата на Советот ќе се 
пропишат со неговиот деловник. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „,Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 09-1180/1 
21 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Јовиќ родена Николиќ Олга од Гнилане, ул. 
„Маршал Тито" бр. 116, поднесе тужба до овој суд 
за развод на бракот, против тужениот Јовиќ Добри-
воје од Скопје, а сега со непознато место на жи-
веење. 

Се повикува тужениот Јовиќ Добривоје, во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ", да ја соопшти на судот својата 
адреса или да се јави лично на судот. 

Во противен случај ќе му биде определен ста-
рател, согласно член 46 од Законот за старателство, 
кој ќе го застапува по спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 865/64. (219) 

Васил Љотов, од татко Спасе од Скопје, ул. 713 
бр. 20, поднесе тужба за развод на бракот против 
тужената Вангелија Љотова, родена Миркова во 
село Туѓово, Грција, а сега со непознато место на 
живеење. 

Се поканува тужената Вангелија Љотова во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ", да ја соопшти на судот својата 
точна адреса или да се јави во судот. Во противен 
случај на тужената ќе и биде определен старател, 
кој на расправата по спорот ќе ја застапува. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 780/65. (221) 

По тужбата на Илиевска Менка од Скопје, на-
селба 11 окто,мври, згр. I, стан 9, против Душан Ми-
тевски, со непознато место на живеење, за развод 
на бракот. 

Се повикува тужениот Душан Митевски од 
Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да ја соопшти 
на судот својата точна адреса. Во противен случај 
на тужениот ќе му биде определен старател кој на 
расправата по спорот ќе го застапува. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 480/65. (222) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Марковиќ А. Будимир, службеник од село Се-

кирци, општина Параќин, поднесе до овој суд тужба 
за развод на бракот против Велхер Марија од Нови 
Јанковци, Винковци, а сега во неизвесност. Бидејќи 
тужената Марија е во неизвесност и со непозната 
адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ", 
да се јави или да̂  одреди свој застапник. Во про-
тивно на истата ќе и биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 307/65. (217) 
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ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Драгица Малинова Поповска од Титов Велес, 

поднесе до овој суд тужба за развод н^ бракот против 
Милан Поповски од Штип, а сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот не се познати се повикува во рок од 1 месец 
од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ", да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противно судот по службена должност ќе и го од-
реди за застапник Благој Кедев, приправник при 
Окружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа 
во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 364/65. (220) 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубени 4 купона од ку-
понот бр. 10 со сериски броеви 78777 и 78774 од апо-
ени динари 2.500 или вкупно динари 10.000, купони 
на ПЗФ. 

Се поканува секое лице што ги има најдено или 
ги пронајде горенаведените купони да јави на овој 
суд во рок од три месеци од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во гр. Прилеп, Р. бр. 411/65. 
(218) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 5, страна 
17, книга I, е запишано под назив: Основно учи-
лиште „Јан Амос Коменски" — Скопје. Дејност про-
светна. 

Основното училиште е основано од Собранието 
на општината „Идадија" — Скопје, со решението бр. 
14043 од 12. VI. 1964 година. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Спасе Тодоровски, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 262/65. (578) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 6, страна 
21, книга I, е запишана под назив: Установа за фи-
нансово работење на куќните совети — Титов Велес. 
Предмет на работењето на установата е: админи-
стративно финансово работење на куќните совети. 

Установата е основана од Советот на I, П, Ш и 
IV станбена заедница во Титов Велес со одлука бр. 
25 од 22. III. 1965 година. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Цвета Јосифова, в. д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 257/65. (589) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 7, страна 
25, книга I, е запишано под назив: Училиште со 
практична обука за телекомуникации — отсек меха-
ничари — Скопје. (Сместено во бараките во „Евреј-
ско маало"). Предмет на работењето на училиштето 
е: оспособување и издигање на стручни кадри за 
одржување на телеграфско-телефонски постројки. 

Училиштето е основано од Генералната дирек-
ција на поштите, телеграфите и телефоните бр. 03-
10461/1 од 4. VIII. 1960 година. 

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат, 
и раздолжуваат Теофиловски Јован Богољуб, ди-
ректор, и Стојковски Јордан Илија, секретар, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 282/65. (663) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 8, страна 
29, книга I, е запишан под назив: Партизански дом 
„Сандево" во село Сандево, Скопско. Предмет на ра-
ботењето на домот е: а) организирање приредби, 
игранки, прожектирање на филмови, одржување на 
предавања и друго; б) одржување на јавни при-
редби, семинари, академии и друго; ц) организирање 
спортски натпревари и друго; д) Домот ќе има свое 
бифе за внатрешна и надворешна употреба. 

Домот е основан од Месниот одбор на ССРНМ 
— Сандево со одлука од 17. IV. 1965 година. 

Домот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Рајчевски Јордан, управник, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 304/65. (751) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 11, страна 
41, книга I, е запишан под назив: Завод за унапре-
дување на градежништвото, градежната и неметал-
ната индустрија на СРМ — Скопје. Предмет на ра-
ботењето на заводот е: дава помош и врши стручни 
услуги на стопанските организации, членови на Со-
јузната градежна комора, стручните здруженија и 
други установи од областа на градежништвото, како 
и на Сојузната градежна комора. 

Заводот е основан од Сојузната градежна комо-
ра — Београд, со решението бр. 1949 од 23. VII. 1959 
година. 

Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Стефан Арсов, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 332/65. (963) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на ден 31. V. 1965 
година, рег. бр. 2/65, книга I, е запишана под назив: 
Гимназија „Браќа Миладинови" во Битола. Предмет 
на работењето на гимназијата е: да дава општо об-
разование на свршените ученици на основните учи-
лишта. 

Гимназијата е основана од Општинското собра-
ние Битола, со решение бр. 4-9137 од 21. X. 1963 

Гимназијата ќе ја потпишува Борис Павловски, 
в. д. директор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 2/65. (783) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на ден 15. V. 1965 
година, рег. бр. 1/65-И, е запишана под назив: Упра-
ва за комунално уредување на градежното земјиште, 
со седиште во Македонски Брод. Предмет на рабо-
тењето ца управата е: 

а) уредување на градежното земјиште во под-
рачјето на општината; 

б) одржување на чистотата во населбата Маке-
донски Брод; 

в) одржување на водоводната мрежа и канали-
зација во подрачјето на општината; 

г) одржување на патиштата од четврт ред во 
подрачјето на општината; 

д) вршење на административни, финансиски, 
технички и други стручни работи за сметка на куќ-
ните совети; 

ѓ) вршење технички надзор над занаетчиските 
и другите услужни работи, што се изведуваат за 
сметка на куќните совети; и 

е) уредување и одржување на пазариштето во 
Македонски Брод. 

Управата е основана од Собранието на општи-
ната Македонски Брод, со решение бр. 03-1268/1 од 
20. IV. 1965 година. 
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Управата ќе ја потпишува в. д. директорот Цве-
таноски С. Симе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 1/65. (784) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 10, страна 
37, книга I, е запишан под назив: Технички факултет 
— Скопје, ул „Раде Кончар" бр. 16. Предмет на ра-
ботењето на факултетот е: има за задача да подгот-
вува кадри за висококвалификувани стручњаци од 
техничка струка и да организира и изведува научна 
работа. (Во склопот на факултетот постојат четири 
отсека: Архитектонски, Градежен, Електромашински 
и Технолошки). 

Факултетот е основан од Владата на НР Маке-
донија — Скопје со Уредбата за основање бр. 4348 
од 17. XI. 1950 година. 

Факултетот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат проф. инж. Крум Хохолчев, декан, и 
Перса Ст. Динова, шеф на отсекот за економско-
финансиски прашања, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скот е Фи 
бр. 296/65. ' ,8 5 9 , 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 14, страна 
55, е запишано под назив: Факултетско земјоделско 
стопанство - с. Трубарево, Скопско. Предмет на ра-
ботењето на стопанството е: 

а) да ја дополнува теоретската настава по сто-
чарските научни дисциплини (предмети) на земјо-
делско-шумарскиот факултет по пат на очигледна 
настава, студентски вежби, студентска пракса, де-
монстрации и општи опити; 

б) да служи на сточарската катедра при Факул-
тетот за научно практични опити од сите области на 
сточарската наука и пракса; 

в) под определени услови со Правилата за орга-
низација и задачите на стопанството, да служи за 
наставни и опитни цели и од областа на другите на-
учни дисциплини (предмети) што се предаваат на 
Факултетот; 

г) да служи на сточарската катедра при Факул-
тетот за реализација на нејзината програма во врска 
со наставата за усовршување и специјализација на 
дипломираните студенти; 

д) да оспособува стручен и технички кадар за 
работата по сточарството во општонародната и за-
дружните стопанства; 

ѓ) да произведува селекцирани расплодни грла 
за потребите на селското стопанство од оние видови 
домашни животни за чие одгледување постојат при-
родни и стопански услови; 

е) да создава, проверува и усовршува нови ме-
тоди за работа во областа на зоотехниката; 

ж) добиениот вишок на сточни и други произ-
води да ги пласира на пазар за потребите на град-
ското население. 

Имотот на кој стопанството има право на упра-
вување се состои од целокупниот движен и недви-
жен имот што му беше доделен на управување, како 
стопанска установа со самостојно финансирање, со 
исклучок на одземените површини за потребите на 
ЈНА во Ражаничани. 

Стопанството е основано од Извршниот совет па 
НРМ, со решение број 63 од 15. VI. 1953 година. 

Факултетското земјоделско стопанство ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат профе-
сорот д-р инж. Горѓи Андасарски, директор, Јаки-
мовски М. Георги, управител и раководител по сто-
чарството, и Кајовски Алекса, шеф на сметковод-
ството. 

Стопанството е конституисано на ден 2. XI. 1964 
година со одлука на Работничкиот совет, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 406/65. (959) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружш1от стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 5. П. 1964 година, рег. бр. 5/64-1, е запишано под 
фирма: Претставништво „Интерпублик" за СРМ, со 
седиште во Битола, на Заводот за внатрешна и ин-
тернационална стопанска пропаганда, публицитет и 
организација „Интерпублик" — Загреб. Предмет на 
работењето на претставништвото е: давање на оба-
вестувања и пропагандна дејност; вршење на други 
слични стопански услуги и тоа: испитување на па-
зариштето и јавното мислење (анализа за троше-
њето на стоката или потрошачите за стоката), испи-
тувања ефикасноста на дејствувањето на пропаганд-
ните средства и СЛИЧНОЈ изработка на планови за 
пропаганда; издавање на стручни сведенија и листо-
ви којшто спаѓаат во основната дејност на претпри-
јатието; креација на сите средства за стопанска проЈ 

паганда и нивна реализација врз база на креативно 
идејно решение; снимање-изработка на рекламни и 
пропагандни филмови и дијапозитиви за потребите 
на стопанската пропаганда и давање истите на при-
кажување во кината; изработка, издавање и давање 
во печат деловни писма, етикети3 амбалажи, пресли-
кани, плакати, пропагандни проспекти, каталози, 
водичи, календари, како и останати средства од сто-
пански публицитет, графика и применета уметност; 
експертиза на пазариштето, начин на пакување и 
опремување на стоката, вредноста на пропагандите 
средства и сл.; уредување на изложби, изведување 
на декорации, внатрешно уредување на разни об-
јекти, надворешна реклама и пропагандни приред-
би; застапување на стопански и други организации 
за економска пропаганда и публицитет, странски 
сајмови во нашата земја и наши во странство; из-
работка на американски и други ретушеви и орга-
низација на фото служба; проектирање, изработка 
и аранжирање павилјони на сајмови и друго со 
исклучок па градежно проектирање, проектирање 
и изведување на екстериери и интериери, внатреш-
но уредување на работните и други простории, кон-
гресни сали и слично; проектирање, изработка и 
монтажа на неонски и други светлосни уреди, како 
и на сите средства што припаѓаат кон овие (со прет-
ходна градежна дозвола, доколку монтажата завле-
гува во градежната конструкција); огласување во 
весници, списанија, кина, радио и телевизиски прог-
рами; графичка, писмосликарски, личилачко-бојаџи-
ски, столарски и лимарски работи, само доколку се 
однесуваат на изведувањето на основната дејност на 
претпријатието; организација и водење надзор на 
договорените работи во име на инвеститорот 

Претставништвото е основано од Заводот за 
внатрешна и интернационална стопанска пропаган-
да, публицитет и организација „Интерпублик" — 
Загреб, а согласно со одобрението на Собранието на 
општината Битола бр 3-9493 од 18 ХП. 1963 година. 

Овластено лице за потпишување до одредената 
висина е: Геровац Ивица, раководител на претстав-
ништвото. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
31/64. (377) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. УП. 1963 година, рег. бр. 74/55-111, е запишана 
под фирма: Продавница во село Враништа на 
Трговското претпријатие „Нова трговија" од Стру-
га. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на текстил, кратка стока и конфекција, Ја-
жарска стока, коиопени и Јутепи производи, галан-
териска и базарска стока и играчки, производи од 
гума, каучук и пластична маса, железарска и ме-
тална стока, вештачки ѓубрива и средства за заш-
тита на растенијата, нафтени деривати, мазива, 
масла и масти, сатови и изработки од племенити ме-
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тали, бои, лакови и хемикалии и прибор, парфиме-
риска и козметичка стока, стакло, порцелан и ке-
рамичка стока, канцелариски материјал, хартија, 
прибор за пишување, житарици и млински прера-
ботки, животни намирници ,и предмети за куќна 
потреба, деликатесни производи, производи на база 
шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијало-
ци, тутунови преработки, кибрит и прибор и хмеша-
на индустриска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Нова трговија" — од Струга. 

Раководител е Крстан Паскоски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 260/63 (713) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. УП. 1963 година, рег. број 74/55-Ш, е запишана 
под фирма: Продавница во село Долна Белица па 
Трговското претпријатие „Нова трговија" од Стру-
га. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на текстил, кратка стока и конфекција. ја-
жарска стока, конопени и јутени производи, галан-
териска и базарска стока и играчки, производи од 
гума, каучук и пластична масаЈ железарска и ме-
тална стока, вештачки ѓубрива и средства за заш-
тита на растенијата, нафтени деривати, мазива 
масла и масти, саати и изработки од племенити ме-
тали, бои, лакови и хемикалии и прибор, парфиме-
риска и козметичка стока, стакло, порцелан и ке-
рамичка стока, канцелариски материјал, хартија, 
прибор за пишување, житарици и млински прера-
ботки, животни намирници и предмети за куќни 
потреби, деликатесни производи, производи на ба-
за шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, тутунови преработки, кибрит и прибор и ме-
шана индустриска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Нова трговија" од Струга. 

Раководител на продавницата е Климе Зоровски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 261/63. (714) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 221 е запишана под фирма: Прет-
пријатие за дрвна индустрија „Треска" — Скопје 
— Работничко-службеничка менза во Скопје, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 130 (со посебна жиро смет-
ка). Предмет на работењето на мензата е: вршење 
угостителски услуги — исхрана и продажба на без-
алкохолни пијалоци на членовите од фабриката 

Мензата е основана од Работничкиот совбт на 
Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
општината Идадија — Скопје број 04-8211 од 
31. Ш. 1964 година. 

Раководител на мензата е Темелко Лазаревски. 
Работничко-службеничката менза ќе ја потпи-

шува, задолжува и раздолжува матичното претпри-
јатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 182/64. (865) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 516, страна 847—848, книга Ш, е запишана 
под фирма: „Центроколонијал" — трговско прет-
пријатие за трговија со колонијални, прехранбени, 
индустриски, мешовити и други стоки — Скопје — 
Продавница број 23 во Скопје, населба „Козле", 
ул. „КО" бр. 1. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на мало на колониЈално-пре-
хранбени и мешовити стоки. 

Продавница е основана од Работничкиот совет 
на „ЦентроколоНијал" — Скопје, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Идадија — 
Скопје број 04-7463 од 20. Ш. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Стојан Стојков-
ски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 291/64. (873) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 93, страна 
373, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Прељубиште" од село Прељубиште, Тетовска око-
лија — Пиљарница во село Шемшево. Предмет на 
работењето на пиљарницата е: снабдување со земјо-
делски производи и зеленчук. 

Пиљарницата е основана од Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Прељубиште" од село 
Прељубиште, Тетовска околија а согласно со реше-
нието на Собранието на општината Теарце бр. 
03-3583 од 30. IV. 1964 г. 

Раководител на пиљарницата е Ѓорѓевски Пано. 
Пиљарницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 270/64. (877) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. V. 1964 година, рег. бр. 15/63, книга I. е запишана 
под фирма: Работничка менза во село Гнеотино на 
Земјоделското сточарско стопанство „И октомври" 
од село Гнеотино. Предмет на работењето на мензата 
е: вршење угостителски услуги — исхрана претежно 
со топли јадења и точење на сите врсти пијалоци, 
исклучиво за своите работници и службеници. 

Мензата е основана од Земјоделското сточарско 
стопанство „11 октомври" од село Гнеотино. 

Раководител на мензата е Ѓоргиевски Методија, 
а ќе Ја потпишува лицето што е овластено да ја пот-
пишува задругата 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 208/64. (923) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

IV. 1964 година е запишана под фирма: Про-
давница „Безистен", со седиште во Битола, на Тр-
говското претпријатие на големо „Задругар" од Би-
тола. Предмет на работењето на продавницата е: 
промет на мало со текстил, куси и плетени стоки 
и конфекција, галантериски и базарски стоки и иг-
рачки, Јажарски стоки, кадолни и јутени производи, 
парфимериски и козметички стоки, производи од 
домашни Ракотворби и од уметнички занаети, дро-
гериски стоки, железарски и метални стоки, вело-
сипеди, машини за шиење и прибор, технички стоки 
за снабдување на производните претпријатија, фо-
тографски и оптички материјали, инструменти и 
друго, музички инструменти, радиоапарати. инстру-
менти и прибор, медицински, здравствени и научни 
апарати, оружје, ловечки прибор и муниција, ек-
сплозивни и пиротехнички материјали, рибарски ма-
теријали и прибор, чевларски материјали и прибор, 
електротехнички материјали, саати и изработки од 
драгоцени материјали, бои, лакови, хемикалии и 
прибор, санитарен и инсталационен материјал, стак-
ло, порцулан И керамички стоки, противпожарни 
направи, материјали и прибор, мебел, кожа, седлар-
ски стоки и прибор, обувки и производи од гума, 
каучук и пластични маси. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо „Задругар" — Битола. 

Раководител на продавницата е Никола Спиров, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 132/64. (925) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1964 година, е запишана под фирма: Комунална 
банка во Струга. Предмет на работењето на банката 
е: ги прибира слободните парични средства: по 
штедња, по жиро сметки и други сметки; дава кре-
дити до висина на прибраните парични средства и 
тоа краткорочни кредити, среднорочни и долгорочни 
кредити на стопанските организации и општестве-
ните организации, како и установите со самостојно 
финансирање за обртни средства и инвестиции, крат-
корочни кредити за приватното занаетчиство и по-
леделско производство и неговото унапредување; 
кредити за станбена изградба и поправка на згради 
на станбените заедници, приватници и др., кредити 
за станбена и комунална изградба на Народниот 
одбор на општината Струга, потрошачки кредити на 
населението; обавување платен промет во земјата 
за сметка на своите комитетон; обавува по овласту-
вање на Народната банка одредени работи од пла-
тниот промет со странство; обавува благајничка 
служба во врска со извршувањето на буџетот на 
народниот одбор на општината и водење на книго-
водство за извршување на нејзиниот буџет; обавува 
работи по фондовите за комунална и станбена из-
градба, сите фондови на Народниот одбор на оп-
штината и други фондови на стопанските и опште-
ствените организации, кои по договор со Народ-
ната банка и се пренесуваат; финансирање на ин-
вестиции предвидени со општествениот план на 
општината; издавање на гарантни писма; врши ра-
боти во врска со јавната служба што ќе и ја повери 
Народната банка; врши одредени работи врз основа 
на договор и за сметка на ДОЗ и Југословенската 
лотарија; врши банкарски работи што со договор 
ќе и се отстапат на Народната банка; врши банкар-
ски работи што и се ставаат во задача од страна на 
Народниот одбор на општината, како и од страна на 
повисоките државни органи, врши и други банкарски 
работи. 

Комуналната банка е основана од Народниот 
одбор на општината Струга, со решението бр. 
07-4432/1 од 28. Ш. 1958 година. 

Овластено лице за потпишување е Јовица Кли-
ме Поповски, директор. 

Со овој упис банката се смета како правно лице. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 195/64. (935) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатие јата и дуќаните, 
рег. бр. 839, страна 1033, книга Ш, е запишано под 
фирма: Претпријатие „Машинпромет" од Црна Гора 
— Претставништво во Скопје, ул. -,Гуро Стругар" 
бр. 11. Предмет на работењето-на претставништвото 
е: вршење купопродажба на стоки во рамките на 
одобрената дејност на работа на претпријатието. 

Претставиштвото е основано од Работничкиот 
совет на Претпријатието „Машинпромет" — Црна 
Гора, а согласно со решението на Собранието на оп-
штината Идадија — Скопје број 04-8884 од 10.1У.1964 
година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Васковски Страхил, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 227/64. (962) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 457, е запишана под фирма: Тр-
говско претпријатие за промет со универзални стоки 
на големо и мало „Интерпромет" од Скопје — Сто-
ковна куќа во Ѓорче Петров, ул. „Маршал Тито" 
бр. 35. Предмет на работењето на стоковната куќа 
е: трговија на големо и мало со сите видови на тек-
стилна стока, разна конфекција, базарски стоки, 
метална галантерија, електро инсталациони и тер-

мички уреди, звучни музички апарати, разни хе-
микалии, мебел, стакло, порцелан, разни универ-
зални стоки за широка потрошувачка, кожна га-
лантерија и прибор, парфимерија и козметички сто-
ки и детски играчки. 

Стоковната куќа е основана од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие за промет со уни-
верзални стоки на големо и мало „Интерпромет" — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
општината Торте Петров бр. 02-4095/1 од 10. ХП. 1963 
година. 

Раководител на стоковната куќа е Поповски 
Трајко Здравко. 

Стоковната куќа ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 342/64. (997) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 48, страна 
187 е запишано следното: Земјоделска задруга „Шта-
вица" од Кратово — Продавница во Кратово. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
сите видови зеленчук, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци во шишиња, разни конзерви и риби и 
млечш! и сувомесни производи. 

Продавницата е основана од Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Плавица" од Кратово, а 
согласно со решението на Собранието на општината 
Кратово бр. 05-4506 од 10. IX. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Илиевски Киро. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 256/64. (999) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр1. 48, страна 
187, книга I. е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Плавшта" од Кратово — Продавница во 
село Мушково. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на мешана индустриска стока 
и тоа: текстил, куса и плетена стока и конфекција 
галантериска, базарска стока и играчки, јажарска 
стока, каделни и јутени производи, кондури, про-
изводи од гума, каучук и пластична маса, желе-
зарска и метална стока, не велосипеди, машини за 
шиење и прибор, земјоделски алатџ, вештачки ѓуб-
риња и средства за заштита на растенијата, не 
земјоделски машини, нафтени деривати, само пет-
ролеј и коломас, пчеларски материјал и прибор, 
парфимериска и козметичка стока, стакло, порцелан 
и керамичка стока, хартија и прибор за пишување 
и школски прибор, предмети за куќни потреби, жи-
вотни намирници, производи на база шеќер и какао 
и деликатесни производи. 

Продавницата е основана од Задружниот совет 
со решение на Собранието на општината Кратово 
број 05-3090 од 15. VI. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Глигоровски 
Крсто. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 258/64. (1000) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 660, страна 889, книга П. е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со кожи, 
волна, стока и сточни производи на големо „Сто-
кпкооп" од Скопје — Стовариште во Скопје, ул. 
„117" број 15. Предмет на работењето на стовариш-
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тето е: продажба на големо на сите видови прера-
ботена кожа и пластични маси. 

Стовариштето е основано од Работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Стококооп" — Скопје, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кале — Скопје број 7404 од 15. П. 1965 година. 

Раководител на стовариштето е Борис Панчевски 
Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 381/64. (1003) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 383/64. (ПП) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 171, страна 457, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со универзални 
стоки на големо и мало „Интерпромет" од Скопје -
Стоковна куќа „26 јули" во Скопје, улица „Борис 
Кидрич"^ број 63. Предмет на работењето на Стоков-
ната куќа е: трговија на мало и големо со сите ви-
дови на текстилни стоки, разна конфекција, куси 
плетени и базарски стоки, метална галантерија, елек-
трично-инсталациони и термички уреди, звучна му-
зика. апарати и плочи, разни хемикалии, мебел, 
стакло, порцелан и кристал, разни универзални сто-
ки за широка потрошувачка,, кожна галантерија, 
прибор за чевли, парфимерија, конзметика и украси, 
детски играчки, велосипеди, мотоцикли и мотори. 

Стоковната куќа е основана од Народниот одбор 
на општината Кале Скопје, со решението број 256 
од 25. ХП. 1962 година и решението на Собранието на 
општината Кале — Скопје број 7260 од 20 ХП. 1963 
година за промена на фирмата. 

Раководител на стоковната куќа е Давчев Тодор. 
Стоковната куќа ќе ја потпишува, задолжува 

и раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 293/64. (1005) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 320, страна 1047, книга I, е запишано под 
фирма: „Жеден" — самостоен угостителски дуќан 
со паушална пресметка — Бифе во село Јегуновце. 
Тетовска околија. Предмет на работењето на би-
фето е: вршење угостителски услуги. 

Бифето е основано од Собранието на општината 
Теарце со решение број 01-3743/1 од 29. IV. 1964 
година. 

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Раде Миланов Неделковски, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр 394/64. (1040) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 846, страна 1071, книга Ш, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Аутомобилија" од Загреб — Стовариште во Скопје, 
улица ,.Никола Вапцаров" бр. 41. Предмет на рабо-
тењето на стовариштето е: продажба на стоки на 
големо и мало што спаѓаат во предметот на работа 
на претпријатието. 

Стовариштето е основано од Работничкиот совет 
на Трговското претпријатие на големо и мало „Ау-

томобилија" — Загреб, а согласно со решението на 
Собранието на општината Идадија — Скопје број 
04-10253 од 10. ХП. 1963 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Трајковски Никола, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 310/64. (1113) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 16. страна 51, е запишана под фирма: 
Претпријатие за промет со нафта и нафтени дери-
вати „Југопетрол" од Скопје — Продавница — пум-
пна станица во Куманово број 112. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на нафта и 
нафтени деривати. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието за промет со нафта и нафтени 
деривати „Југопетрол" — Скопје, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Куманово број 
04-14512/1 од 16. УП. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Марковски Дра-
ган. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 243/64. (1170) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 516, страна 849, книга Ш е запишана под 
фирм-ч: „Центроколонијал" — трговско претприја-
тие за трговија со колонијални, прехранбени, ин-
дустриски, мешовити и други стоки од Скопје — 
Продавница во село Бутел (самопослуга бр. 73). 
Предмет на работењето на продавницата е: продажба 
на сите видови колонијална-прехранбена и мешана 
стока како и стоки потребни за домаќинството 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на „Центроколонијал" — Скопје, а согласно со 
решението на Собранието на општината Кале — 
Скопје број 04-6700 од 12. VI 1964 година 

Раководител на продавницата е Ѓорчевски Јован 
Трајан. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 139, страна 377^ е запишана под фирма: 
Новинско-издавачко претпријатие „Народна задруга" 
- Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Гоце Дел-
чев" бр. 6. Предмет на работењето на продавницата 
е- продажба на книжарски материјали и стручна 
литература од областа на земјоделството. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Новинеко-издавачкото претпријатие „Народна 
задруга" — Скопје, а согласно со решението на На-
родниот одбор на град Скопје — Совет за стопан-
ство број 13459 од 8. УШ. 1953 година. 

Раководител на продавницата е Боро Спасовски. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 426/64. (1173) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 418, страна 439^ книга П, е запишан под 
фирма: Земјоделски комбинат „Повардарие" од 
Неготино — Трговски дуќан — пиљара во Неготино, 
ул. „Маршал Тито". Предмет на работењето на дуќа-
нот е: продажба на сите видови земјоделски, суво-
месни, конзервирани производи, како и сите видови 
алкохолни и безалкохолни пијалоци во запечатени 
шишиња и точење наливно на вино и ракија. 
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Дуќанот е основан од Работничкиот совет на 
Земјоделскиот комбинат „Повардарие" — Неготино, 
а согласно со решението на Собранието на општината 
Неготино број 04-1451/1 од 24. УП. 1964 година. 

Раководител на дуќанот е Попова Доши Милка. 
Трговскиот дуќан — пиљара ќе го потпишува, 

задолжува и раздолжува комбинатот, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 440/64. (1179) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 259, страна 429-430, книга Ш, е запишано 
под фирма: Угостителско претпријатие „Меркез" од 
Скопје — Киоск бр. 9 во Скопје, ул. „376" (карти 
самопослугата во Топаана). Предмет на работењето 
на киоскот е: продажба на производи од скара, то-
чење на сите видови алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, пиво и сите врсти на сокови. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Меркез" — Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општината 
Кале - Скопје број 8058 од 8. УП. 1964 година. 

Раководител на киоскот е Стојан Трајковски. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр. 477/64. (1188) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпрриј ати јата и дуќаните, 
рег. број 259, страна 429—430, книга Ш, е запишан 
под фирма: Угостителско претпријатие „Меркез" од 
Скопје — Киоск број 10 во Скопје, ул. „362" бр. 4 
(Тетовска Трошарина). Предмет на работењето на 
киоскот е: продажба на производи од скара, точење 
на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
пиво и сите врсти сокови. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Меркез" од Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општината 
Кале - Скопје број 04-8059 од 8. УП. 1964 година. 

Раководител на киоскот е Стојан Трајковски. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 476/64. (1189) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатие јата и дуќаните, 
рег. број 849, страна 1107, книга Ш. е запишана под 
фирма: „Педагошка" - земјоделско-индустриски 
комбинат од Битола — Откупна станица во село 
Маџари, Скопска околија. Предмет на работењето 
на откупната станица е: откуп на шеќерна репка, 
снабдување производителите по фабрична цена со 
шеќер и резанци, како и сточна храна и организа-
ција на производството на шеќерната репка. 

Откупната станица е основана од Собранието на 
општината Битола, со решението број 3-6002 од 
15/VII. 1963 година, а со фузија на Фабриката за 
шеќер — Битола, Земјоделското стопанство „Пела-
гонија" — село Логоварди, и Земјоделското стопан-
ство „Радобор" од село Радобор во Земјоделско-ин-
дустриски комбинат ^Пелагонија" - Битола 

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, Владимир Петар Чернех, раководи-
тел, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 451/64. (1190) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Откупни листи за стока бр. 7160 од 2. VIII. 1965 

на 105.000 динари и бр. 816 од 9. VIII. 1965 на 117.500 
динари, издадени од Земјоделската задруга „Удар-
ник" — с. Крилатица, Кратовско, на име Ване Ѓор-
гиев од село Туралево, Кратово. (4293) 

Уверение за отпуст од државјанство на СФРЈ 
бр. 18151/63, издадено од РСВР - Скопје на име 
А Л И Ј а Назифов Броња и сопругата му Зинета, обај-
цата од село Јакреново, Крушево. (4238) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес на име Веса П. Андонова, Скопје. (1905) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Д. Симоновски, Скопје. (1906) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ханифе С. Даци, Скопје. (1907) 

Здравствена легитимација бр. 276264, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Мирјана Николовска, 
Скопје. 4 (1908) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бела Бајрам, Скопје. (1909) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Донка Динева, Скопје. (1910) 

Работна книшка бр. 419163, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Апостол 
Таневски, Скопје. (1911) 

Свидетелство бр. 2953 од 24. XI. 1951 година, за 
положен стручен испит за ложач на котловски по-
стројки, издадено од Стопански совет на НРМ, Ин-
спекција за парни котли во Скопје на име Никола 
А Илиев, ул. „Г. Радомир" бр. 10, Битола. (1912) 

Здравствена легитимација бр. 40917, издадена 
од ОЗСО — Штип на име Косто Николев, ул. „Пи-
ринска" бр. 6, Штип. (1337) 

Воена книшка издадена од ВП 2399 — Карло-
вац на име Владо Ристо Стојчевски, с. Доленци, 
Демир Хисар. (1339) 

Воена книшка издадена од Штабот на 29 бри-
гада на име Милан Ангел Сековски, с. Канатлар-
ци, Прилеп. (1340) 

Ученичка книшка на име Коста Ристоски, с. 
Крушевица, Прилеп. (1341) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Коста Ристевски, с. Крушевица, 
Прилеп. (1341а) 

Воена книшка издадена од 1956 година на име 
Стеван Неданоски, с. Витолиште, Прилеп. (1342) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Добре Јованоски" — При-
леп на име Никола Велески, ул. „Мице Козар" бр. 
101, Прилеп. (1343) 

Здравствена легитимација бр. 17571, издадена 
од ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Ри-
симка Н. Димитрова, с. Добровица, Кр. Паланка. 

(1344) 
Здравствена легитимација бр. 5638 на име Еле-

на Бунџеска, с. Д. Белица, Струга. (1345) 
Здравствена легитимација бр. 25129, издадена 

од ЗСО — Неготино на име Јоше Стевановски, Не-
готино. (1346) 

Работна книшка бр. 343507, издадена од Него-
тино на име Петре Крстев, Неготино. (1347) 

Здравствена легитимација бр. 24556, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Димче Б. Андонов, Не-
готино. (1348) 

Здравствена легитимација бр. 46040/849, издаде-
на од КЗСО — Гостивар на име Донка Ристеска, 
с. Леуново, Гостивар. (1349) 

Здравствена легитимација бр. 35240, издадена 
од ЗСО - Гостивар на име Неџат Јакупи, ул. „ЈНА" 
бр. 32, Гостивар. (1350) 
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Воена книшка издадена од Воениот отсек Гос -
тивар на име Шабан Рустем Бектеши, с. Речане, 
Гостивар. (1351) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Назми Хакику, с. Пирок, Тетово. (1354) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
4482/1197, издадена од ЗСО — Тетово на име Ља-
тиф Османи, с. Џепчиште, Тетово (1355) 

Здравствена легитимација бр. 77777, издадена 
од Филијала — Бања Лука на име Недељко Сариќ, 
Кочани. (1356̂  

Здравствена легитимација фр. 45, издадена од 
ЗСО — Филијала — Кочани на име Јорданка Бла-
гојева Веселинова, ул. „Коле Неделков" бр. 10, Ко-
чани. (1357) 

Возачка дозвола бр. 1290, издадена од СУП — 
Панчево на име Милорад Благојевиќ, Г. П. „Хидро-
техника", с. Калиманци, Виница. (1358) 

Здравствена легитимација бр. 2678 на име Ве-
рица Димитрова Иванова, ул. „Ленинска" бр. 7, 
Виница. (1359) 

Здравствена легитимација бр. 4083 на име 
Блашка Алексова, с. Калмиште, Пробиштип. (1360) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џеват Јонуз, Скопје. (1361) 

Оружен лист бр. 2025, издаден од ОВР — Ско-
пје на име Даут Адемагиќ, Скопје. (1362) 

Работна книшка бр. 388/58 на име Исмет Му-
стафоски, Скопје. (1363) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Ружа Трајковска, Скопје. (1364) 

Работна книшка на име Сулејман Ајдар Ајда-
ри, Скопје. (1365) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сулејман Ајда,р Ајдари, Скопје. 

(1360) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Милан В. Арсов, Скопје. (1367) 
Здравствена легитимација бр. 358925, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Давинка Станческа, Ско-
пје. (1368) 

, Воена книшка издадена од Загреб на име Ру-
шан Рамиза Мусли, Скопје. (1369) 

Индекс бр. 5591, издаден од Економскиот фа-
култет - Скопје на име Фимка Илиевска, Скопје, 

(1370) 
Здравствена легитимација на име Душан Ве-

новски, с. Градско, Т. Велес. (1371) 
Работна книшка рег. бр. 5903 на име Љупчо 

Мискаровски, ул. „Димитар Туцовиќ" бр. 52, Би-
тола. (1372. 

Свидетелство за завршено IV одделение, бр. 
801, издадено од училиштето „Мирче Ацев" с. Пе-
зово на име Перо Г. Јаневски, с. Кутлибег Кума-
ново. (1373) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1170, 
издадена од КЗСО — Куманово на име Мирка Га-
врилов Илијева, с. Сакулица, Кратово. (13741 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Тодос Б. Златанов, с. Куклица, Кратово. (1375) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Ресен на име Лилјана Ѓоргиевска, ул. 
„Борис Кидрич" — Ресен. (1376) 

Работна книшка бр. 2903 на име Ремзи Дер-
виши, с. Ливада, Струга. (1377) 

Здравствена легитимација бр. 20566, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Роза Костова, ул. „Бра-
ќа Поп Јорданови" бр. 65, Т. Велес. (1378) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Александар ГО. Танчев, ул. „Ордан 
Џинот" бр. 88, Т. Велес. „(1379^ 

Здравствена легитимација бр. 56543, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Мехмед Асани, с. Па-
далиште, Гостивар. (1380) 

Здравствена легитимација бр. 7438, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Анѓа Јанакиеска, с. Га-
лате, Гостивар. (1381) 

Здравствена легитимација бјр. 21486, извадена 
од КЗСО — Филијала — Берово на име Петар Гор-
гиев Христовски, с. Црник, Берово. (1382) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Адем Ремзије, с. Џепчиште, Тетово. (1383) 

Здравствена легитимација на име Стојко Ми-
лутипов С Т О Ј К О С К И , С. Косово, Кичево. (1384) 

Здравствена легитимација бр. 6, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Димитар Томов Вангелов, 
ул. „Орце Николов" бр. 1, Кочани. (1385) 

Воена книшка издадена од Славонска Пожега 
на име Реџеп Асан Мустафов, с. Трсино, Виница 

(1386) 
Здравствена легитимација бр. 5252 на име Ка-

на Ѓоргиева Андова, с. Уларци, Кочани. (1387) 
Воена книшка издадена од Стари Бечеј на име 

Србољуб Бурчевски, Скопје. (1388) 
Воена книшка издадена од Невесиње на име 

Томе Н. Нед ановски, Скопје. (1389) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Моме Давитковски, Скопје. (1390) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Назиф Хусеин, Скопје. (1391) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Скопје на име Ештреф Демиров, Скопје. (1392) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Василка В. Христова, Скопје. (1393) 
Работна книшка бр. 36206/55, издадена од Ско-

пје на име Аргида Андреевска, Скопје. (1394" 
Здравствена легитимација бр. 28866, издадена 

од КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Ангел 
Д. Дилберовски, Скопје. (1395) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Магбира Демирова, Скопје. (1396) 

Воена книшка издадена од Осијек на име Сто-
јадин Трајковиќ, Скопје. (1397) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Земун на име Вера и Александар Краевски, Скопје 

(1398) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО — Скопје на име Назми Б. Рецепи, Ско-
пје. (1399) 

Здравствена легитимација бр. 17726, издадена 
од КЗСО — Т. Велес на име Фика Алиовска, с. 
Градско, Т. Велес. П1С0Г, 

Здравствена легитимација бр. 32681, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ратка Павлова, Скопје. 

(1401) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Кадри Е. Јакуп, Скопје. (1402) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Тетово на име Петар Јовановски, Скопје. (1403) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Рабија Џеладин, Скопје. (1404) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Кр. Паланка на име Никола Јакимовски, Скопје 
(1405) 

Диплома за КВ чевлар бр. 265/1. VI. 1957 година, 
издадена од Собранието на општината Кале -
Скопје на име Рамадан Беќир, Скопје. (1406) 

Здравствена легитимација бр. 260803, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Живко Рајчевски, с. Глу-
во, Скопје. (1407) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Гевгелија на име Павлина А. Ичева, с. Богданци, 
И с е л и ј а . (1408; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Гостивар на име Ранчо X. Божинов, Скопје. (1409) 

Работна книшка бр. 19176, издадена од Битола 
на име Вангелица Пандова, ул. „Мукос" бр. 40, 
Битола. (1410) 

Здравствена легитимација бр. 54835 на име Сла-
ве Велески, с. Обршани, Прилеп. (1411) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Џевџет Јашаровски, ул ,,,Коле Не-
делков" бр. 9а, Куманово. (1412) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име брајко Крстевски, ул. „Иво Ри-
бар Лола" бр. 35, Куманово. (1413) 
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Работна книшка бр. 15480 на име Љубе И. Гр-
бев, ул. „Стојан Бури дон" бр, 1, Титов Велес. (1414) 

Здравствена легитимација на име Илче Васил 
Илиевски, ул. „Киро Чучук" бр. 25, Т. Велес. (1415л 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Кавадарци на име Велика Блажова Јованова, о 

Долни Дисан, Кавадарци. (1416) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 371 ± 

на име Сава Кабранова, с. Ресава, Кавадарци. (1417̂  
Здравствена легитимација бр. 60745, издадена 

од КЗСО — Гостивар на име Мурадие Абдулариова 
Мустафи, с. Врапчиште, Гостивар. (1418) 

Здравствена легитимација на име Бојко А. Ан-
дреевски, с. Беловиште, Гостивар. (1419) 

Ученичка книшка на име Мирослав Дишевски, 
с. Жилче, Тетово (1420) 

Здравствена легитимација бр. 24802 на име Сте-
ван Цветков Алексов, с. Црнилиште, Св. Николе. 

(142!) 
Здравствена легитимација на име Насте Цвет-

ковски, с. Д. Лисиче, Скопје. (1422) 
Здравствена легитимација на име Боне Гај -гиов-

ски, с Булачани, 0-опЈ1- ј и23) 
Здравствена легитимација на име Стојанче Б. 

Триковски. СКОПЈЕ. (1424) 
Здравствена легитимација бр. 34840 на име Јо-

ван Г. Вељановски, с. Крушејца, Прилеп. (1425) 
Влошка за здравствена легитимација бр. 230340, 

издадена од ЗСО — Скопје на име Алие Мифтар, 
Скопје. (1426) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пајазит Пајазити, Скопје. (1427) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Београд на име Фехим Паровски, Скопје. (1428) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радослав Тодев Донев, Скопје. (1429) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 192974, 
издадена од ЗСО — Скопје на име Иванка Солева, 
Скопје. (1430) 

Земјоделски здравствени легитимации издадени 
од ЗСО — Скопје на име Браим и Емин Ибрахими, 
Скопје. (1431) 

Воена книшка издадена од В. П . 7964/11 Ма-
рибор на име Авзи Билаловски, Скопје. (1432) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Татјана П. Јованова, Скопје. (1433) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓ. Петров на име Димитрије Н. Поповски, с. Ву-
чидол, Скопје. (1434) 

Здравствена легитимација бр. 17015, издадена 
од ЗСО — ТБризрен на име Младен Жориќ, Скопје. 

(1435) 
Работна книшка издадена од општина Кале — 

Скопје на име Бануш Шакир, Скопје. (1436) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Шукрија Зекировиќ, Скопје. (1437) 
Здравствена легитимација бр. 10074, издадена 

од КЗСО — Кр. Каланка на име Стојчо Тодосов 
Марковски, с. Дур. Река, Кр. Паланка, (1438) 

Здравствена легитимација бр. 6902/2761, издаде-
на од КЗСО — Филијала — Кичево на име Ѓувеза 
Трпева Божиноска, с. Брезница, Македонски Брод. 

(1439) 
Здравствена легитимација бр. 20554 на име Ра-

де Неделковски, с. Јанчиште, Тетово. (1440) 
Воена книшка на име Киро Илија Ивановски, 

с. Иловица, Струмица. (1441) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 1934, 

издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на име 
Лена Спасова Манева, с. Сулдурци, Радовиш. (1442) 

Работна книшка бр. 198252, издадена од Скопје 
на име Зејнил Ф Пашаниќ, с. Д. Коњари, Скопје. 

(1443) 
Свидетелство од VIII одделение, издадено през 

1963/64 година на име Зекир Садри Имеров, с. Дра-
чево, Скопје. (1444) 

Дозвола за носење оружје рег. бр. 1/629, изда-
дена од Собранието на општината Битола на име 
Митре Ѓ. Ефтимовски, ул. „8" ђр. 34, Битола. (1445) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Димитрија М. Димитриевски, ул. 
„Ѓорче Петров", Прилеп. (1446) 

Здравствена легитимација бр. 24821, издадена 
од КЗСО — Куманово на име Свил ана Бојова Зла-
танова, с. Горни Стубол, Пробиштип. (1447) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Куманово на име Сефедин Сабединавски, ул. „Ка-
раорман" бр. 2, Куманово. (1448) 

Здра,вствена легитимација издадена од КЗСО — 
Куманово на име Радмила Г. Младеновска, ул. 
„ЈНА" бр. 1, Куманово. ^ Ј Ш 9 ) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Љубомир Арсиќ, с. Љубодраг, Ку-
маново. " (1450) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Београд на име Шефќет Риза 
Хани, с. Велешта, Струга. (1451) 

Здравствена легитимација на име Јанче Н И К О -
ЛОВСКИ, с. Вишн^ Струга. (1452) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8915, 
издадена од ЗСО — Струга на име Амди Хани, с. 
Велешта, Струга. (1453) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фруса Миалова Недева, с. Возарци, Кавадарци. 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
школата „Стојан Бурчев" с. Иванковци на име Дон-
чо Мл. Бојковски, с. Иванковци, Т. Велес. (1455) 

Работна книшка бр. 2448, издадена од Неготи-
но на име Димитрие Атанас Фармаки, Неготино. 

Здравствена легитимација бр. 22142/4075 на име 
Земиље Сабедин Алилова, с. Брест, Скопје. (1457) 

Здравствена легитимација на име Спасе Дес-
потовски, с. 'Ракотинци, Скопје. (1458) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зељќуфљи Зенуни, Скопје. (1459) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симка Мариновиќ, Скопје. (1460) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крум Н. Тошев, Скопје. (1461) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скоцје на име Абдурахман 3. Мифтари, Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Кемал и Нехат Неџипови, Скопје. 

Здравствена легитимации бпз 270003, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Љуба Н. Соколовска, Ско-
пје. " (1464) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан Тр. Крстевски, Ѓорче Петров. 

(14651 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Алеко Калабаков, Скопје. (1466) 
Здравствена легитимација бр. 13117, издадена 

од ЗСО — Прилеп на име Елисавета Бајрактарова, 
Скопје. (1467) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зија Азис Криванев, Скопје. (1468) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Д. Димевски, Скопје. (1469) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јусуф Баљој, Скопје. (1470) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Алија и Ибадет Бајрам, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Давидовски, Скопје. 

(1472) 
Здравствена легитимација бр. 295203, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Божидар Мирочевиќ, 
Скопје. (1473) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Рамадан Мустафов, Скопје. (1474) 

Здравствена легитимација бр. 259296, издадена 
од а с О - Скопје на име Игне Д е д о в с к и , Скорје. 
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Воена книшка издадена од ВП 8511 — Тетово 
на име ѓорѓија Тодор Ристевски, с. Света, Демир 
Хисар. (1476) 

Работна книшка бр. 5986/59, серија бр. Е162287, 
издадена од Собранието на општината Куманово на 
име Момчило В. Јовановски, ул. „М. Пијаде" бр. 83, 
Куманово. (1477) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Куманово на име Рамне Мемиши, ул. „Карл 
Маркс" бр. 17, Куманово. (1478) 

Воена книшка издадена од ВП 5938 — Марибор 
На име Рафиз Шабана Шабани; с. Слупчане, Ку-
маново. (1479) 

Воена книшка на име Ракип Канидов Шери-
фоски, с. Лисичани, Кичево (1480) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
4523/214 на име Вељанка Личовска, с. Цер, Кичево. 

Здравствена легитимација бр. 32224, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Музакете Идризи с. 
Форино, Гостивар. (1482) 

Здравствени легитимации на име Амди и Шук-
ри ј е Алију, ул. „Ново Село" бр. 59, Тетово. (1483) 

Книшка за завршено VI одделение на име Еф-
ра Трпеска, с. Здуње, Гостивар. (1484) 

Работна книшка бр. 493/6, издадена од Цроби-
штип на име Симеон Ст. Миланов, с. Куково, Про-
биштип. (1485) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Горгиев, Скопје. (1486) 

Воена книшка издадена од Штип на име Љу-
бомир Георгиев, Скопје. (1487) 

Здравствена легитимација бр. 31734, издадена 
од ЗСО - Скопје на име Александар Јаниќ, Ско-
пје. (1488) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Св, Николе на име Лилјана Димитрова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Урошевац на име Мемет Бајрами, Скопје. (1490) 

Работна книшка рег. бр. 3999, серија бр. 322568, 
издадена од Прилеп на име Елена Бошкова Бучев-
ска, с. Тополчани, Прилеп. (1491) 

Свидетелство бр. 138, издадено од Осмолетката 
„Кирил и Методи" — Македонски Брод на име Бо-
ривој Јорданов Пејоски, с. Требино, Македонски 
БРОД- (1492) 

Здравствена легитимација бр. 5978, издадена од 
КЗСО — Гевгелија на име Драгана Дукова, с. Не-
горци, Гевгелија. (1493) 

Здравствена легитимација бр. 5306, издадена од 
КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Тодор Ан-
гелков, с. Прдејца, Гевгелија. (1494) 

Режи карта бр. 965980, издадена од Т. Велес на 
име Светислав Мартинов, ул. „К. Методи" бр. 43, 
Титов Велес. (1495) 

Здравствена легитимација на име Павле Ност. 
Младенов, с. Манастирец, Кавадарци. (1490) 

Здравствена легитимација бр. 7776 на име Ли-
дија Јовевска, с. Брвеница, Тетово. (1497) 

Здравствена легитимација бр. 14867, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Јорданка Стриеноска, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 103, Тегова (1498) 

Здравствена легитимација бр. 12137/2850 на има 
Спиро Настоски, с. Дол. Палчиште, Тетово. (1499) 

Здравствена легитимација бр. 208, на име Бран-
ко Кожевски, ул. „Брегалница" бр. 31, Штип. (1500) 

Здравствена легитимација бр. 5268 на име Цве-
та П. Маневска, с. Тработивиште, Штип. (1501) 

Здравствена легитимација бр. 7169 на име Деса 
Љупчова Ковачева, ул. „Ана Поцкова" бр. 31, Ра-
довиш. (1502) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО --
Скопје на име Дисворан Зекиров, Скопје. (1503) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Радмила Митрова, Скопје. (1504) 

Здравствена легитимација бр. 182221 на име Бо-
рис Бутески, Скопје. (1505) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрам С. Сефер, Скопје. (1506/ 

Здравствена легитимација на име Коста динка 
Р. Бошеска, Скопје. (1507) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Горче Петров на име Мустафа X. Мустафа, Скопје. 

(1508) 
Работна книшка бр. 40/15 на име Драган Трај-

ковски, Скопје. (1509) 
Работна книшка бр. 4605/53 на име Вулгаракис 

Захарија, Скопје. (1510) 
Работна книшка бр. 43383/57 на име Иван Ан-

гелов, Скопје. . (1511? 
Работна книшка бр. 4509 на име Вангел Јан-

куловски, Скопје. (151?; 
Работна книшка бр. 43899/57 на име Видосав л 

Трајкова, Скопје. (1513) 
Работна книшка бр. 15154 на име Менка Нико-

лова, Скопје. (1514) 
Работна книшка бр. 3019 на име Гаврил Каев-

ски, Скопје. (1515) 
Работна книшка на име Борјанка Кнежевиќ, 

Скопје. (1510) 
Работна книшка на име Ристо Хаџи Кимов 

Скопје. 4 (1517) 
Работна книшка на име Костадин Ќурчиев, 

Скопје. (1518) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Шукри Махмут, Скопје. (1519) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Јашар Ајрула, Скопје. (1520) 
Здравствена легитимација бр. 2223 на иТме Јоце 

Горги Наумовски, с. Д. Агларци, Битола. (1521) 
Работна книшка бр. 2536 на име Ќемал Мефа-

илов, ул. „Јордан Пиперка" бр. 1а, Битола. (1522) 
Работна книшка бр. 24586 на име Трајан Бла-

жевски, ул. „Охридска" бр. 233, Битола. (1523) 
Дозвола за држење на оружје рег. бр. 142, из-

дадена од СВР — Куманово на име Поцко Ѓоргиев-
ски, с. Огут, Кр. Паланка. (1524; 

Работна книшка рег. бр. 1200/60, серија бр. 
317214 на име Радивој Темелков Симјаноски, с. Цре-
шнево, М. Брод. (1525) 

Здравствена легитимација бр. 3700 на име Жа-
на Вачо Дункова, ул. „Ј. Јосифовски" бр. 27, Гев-
гелија. (1526) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала - Гевгелија на име Васил Еф. Минов, 
с. Богданци, Гевгелија. (1527) 

Здравствена легитимација бр. 17410 на име Пре-
драг Шешлија, ул. „Христо Ботев" бр. 43, Т. Велес. 

(1528) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 4960, серија бр. 0176072 
издадена од СВР — Тетово на име Драгољуб Ла-
зар Хаџи-Илиќ, ул. „Цв. Димов" бр. 57, Тетово. 

Лична карта рег. бр. 23238, серија бр. 0719948 
на име Данил Петруш Радически^ с. Балиндол, 
Гостивар. (1443) 

Лична карта рег. бр. 52826, серија бр. 0137816 
издадена од, СВР — Битола на име Владимир 
Алексов Валкановски, с. Беранци, Битола. (1444) 

Лична карта рег. бр. 1524, серија бр. 0446814 
на име Цветан Вангелов Василевски, с. Пресил, 
Крушево. (1445) 

Лична карта рег. бр. 904, серија бр. 0243914 
издадена од СВР —' Охрид на име Божана Владо 
Кацарева, ул. „К. Абрашевиќ" бр. 7, Охрид. (1448) 

Лична карта рег. бр. 22759, серија бр. 0176788 
издадена од СВР — Охрид на име Ристо Н. Боло-
зовски, с. Крани, Ресен. (1447) 

Лична карта рег. бр. 12619, сарија бр. 0353129 
издадена од СВР - Титов Велес на име Алексан-
дар Никола Зафировски, ул. „Београдска" бр. 28. 
Титов Велес. (1448) 

Лична карта рег. бр. 1936, серија бр. 026068 
издадена од СВР - Титов Велес на име Јана Ди-
митар Терезиева, с. Градско, Титоввелешко. (1449) 
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Лична карта рег. бр. 1183, серија бр. 0274795 
издадена од ОВР — Тетово на име Феим Абдула 
Емини, с. Лисец, Тетово. (1450) 

Лична карта рег. бр. 4724, серија бр. 0667183 
издадена од СВР — Тетово на име Ѓело Наум 
Петровски, с. Старо Село, Тетово. (1451) -

Лична карта рег. бр. 4381, серија бр. 0787548 
издадена од СВР — Тетово на име Исмет Ејуп 
Мурсели, ул. „Б. Кидрич" бр. 48, Тетово. (1452) 

Лична карта рег. бр. 44134, серија бр. 0799368 
издадена од СВР — Тетово на име Мамут Т. Џе-
маили, с. Вејце, Тетово. (1453) 

Лична карта рег. бр. 3077, серија бр. 0177581 
на име Кашиф Зурап Есати, с. Синичане, Тетово. 

Лична карта рег. бр. 2538, серија бр. 0291418 
издадена од СВР — Штип на име Грозда Глигор 
(Маркова) Спасова, ул. „Васил Доганџиски" бр. 24, 
Штип. (1455) 

Лична карта рег. бр. 1530, серија бр. 0394049 
издадена од СВР — Св. Николе на име Натали! а 
Тодор (Мите) Миткова, с. Богословец, Св. Николе. 

Лична карта рег. бр. 2864, серија бр. 0157391 
издадена од СВР — Делчево на име Зуица Ники-
фор Петкова, с. Бигла, Делчево. (1457) 

Лична карта рег. бр. 1331, серија бр. 0425841 
на име Јордан Герасим Иванов, с, Блатец, Виница. 

Лична карта рег. бр. 8258, серија бр. 0622422 из-
дадена од СВР — Скопје на име Марија Никола 
Алексиева, Скопје. (951) 

Лична карта рег. бр. 81586, серија бр. 0057536 из-
дадена од СВР — Скопје на име Ваит Сали Алиев-
ски, Скопје. (952) 

Лична карта рег. бр. 115005, серија бр. 0517282 из-
дадена од СВР — Скопје на име Сејфула Шемши 
Бислими, Скопје. (953) 

Лична карта рег. бр. 115574, серија бр. 0471740 
издадена од СВР — Скопје на име Симеон Благоја 
Јелковски. (954) 

Лична карта рег. бр. 80447, серија бр. 0053159 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Тодор 
Говедаров, Скопје. (955) 

Лична карта рег. бр. 115179, серија бр. 0468260 
издадена од СВР — Скопје на име Лазар Стојан 
Георгиевски, Скопје. (956) 

Лична карта рег. бр. 56816, серија бр. 0437130 
издадена од СВР — Скопје на име Назми Насуф 
Демир, Скопје. (957) 

Лична карта рег. бр. 97768, серија бр. 0200623 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Петре Ди-
мовски, Скопје. (958) 

Лична карта рег. бр. 2109, серија бр. 0467881 
издадена од СВР — Скопје на име Дестан Ариф 
Дестани, Скопје. (959) 

Лична карта рег. бр. 59710, серија бр. 0046764 
издадена од СВР — Скопје на име Мица Иван Ди-
митрова, Скопје. (960) 

Лична карта рег. бр. 88617, серија бр. 0630374 
издадена од СВР — Скопје на име Сали Аљуш Иљаз, 
Скопје. (961) 

Лична карта рег. бр. 125229, серија бр. 0517095 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Мите 
Колев, Скопје. (962) 

Лична карта рег. бр. 1854, серија бр. 0438977 из-
дадена од СВР — Скопје на име Томислав Спасо 
Неделковски, Скопје. (963) 

Лична карта рег. бр. 27375, серија бр. 0627564 
издадена од СВР — Скопје на име Кузман Димитар 
Несторовски, Скопје. (964) 

Лична карта рег. бр. 188, серија бр. 0572298 из-
дадена од СВР — Скопје на име Никола Блаже 
Ристовски, Скопје. (965 

Лична карта рег. бр. 122396, серија бр. 0471052 
издадена од СВР — Скопје на име Боривој Јордан 
Спасовски, Скопје. (966) 

Лична карта рег. бр. 3191, серија бр. 0020219 из-
дадена од СВР — Скопје на име Спиро Мате Сте-
ровски, Скопје. (967) 

Лична карта рег. бр. 84147, серија бр. 0051708 
издадена од СВР — Скопје на име Сијка Апостол 
Стојанова, Скопје. (968) 

Лична карта рег. бр. 66902, серија бр. 0260450 
издадена од СВР — Скопје на име Душан Ристо 
Сарчевски, Скопје. ((969) 

Лична карта рег. бр. 129685, серија бр. 0469680 
издадена од СВР — Скопје на име Славко Димко 
Спасовски, Скопје. (970) 

Лична карта рег. бр. 141120, серија бр. 0770054 
издадена од СВР — Скопје на име Димитрија Ми-
лош Трајковски, Скопје. (971) 

Лична карта рег. бр. 154, серија бр. 0524748 из-
дадена од СВР — Скопје на име Најдан Стојан 
Трајковски, Скопје. (972) 

Лична карта рег. бр. 39175, серија бр. 0034560 
издадена од СВР — Скопје на име Славе Киро 
Цветков, Скопје. (973) 

Лична карта рег. бр. 133566, серија бр. 0523660 
издадена од СВР — Скопје на име Љубица Сера-
фим Христова, Скопје. (974) 

Лична карта рег. бр. 93055, серија бр. 0180087 
издадена од СВР — Скопје на име Нури Идриз 
Хазир, Скопје. (975) 

Лична карта рег. бр. 9898, серија бр. 0585908, 
издадена од СВР — Скопје на име Санде Стојан 
Анчевски, Скопје. (976) 

Лична карта рег. бр. 112791, серија бр. 0440403 
издадена од СВР — Скопје на име Нијази Хаси 
Билали, Скопје. (977) 

Лична карта рег. бр. 143297, серија бр. 0180071 
издадена од СВР — Скопје на име Киро Јовче Вел-
ковски, Скопје. (978) 

Лична карта рег. бр. 37857, серија бр. 0035333 
издадена од ОВР — Скопје на име Михаил Васил 
Даскаловски, Скопје. (979) 

Лична карта рег бр. 114490, серија бр. 0255303 
издадена од ОВР — Скопје на име Верка Трпе 
ѓорѓиевска, Скопје. (980) 

Лична карта рег. бр. 10406, серија бр. 0586416 
издадена од СВР — Скопје на име Шефика Усеин 
Есадова, Скопје. (981) 

Лична карта рег. бр. 98201, серија бр. 0202492 
издадена од СВР — Скопје на име Зумбер Ферат 
Зумбери, Скопје. (982) 

Лична карта рег. бр. 95019, серија бр. 0206419 
издадена од СВР — Скопје на име Решат Ибраим 
Јашар, Скопје. (983) 

Лична карта рег. бр. 3809 серија бр. 00006704 
издадена од СВР — Скопје на име Илија Диме 
Јарчев ски, Скопје. (984) 

Лична карта рег. бр. 71721, серија бр. 0608097 
издадена од СВР — Скопје на име Менка Славе 
Јовчевска, Скопје. (985) 

Лична карта рег. бр. 1843, серија бр. 0255116 
издадена од СВР — Скопје на име Шакир Сефо 
Куртишовски, Скопје. (986) 

Лична карта рег. бр. 169051, серија бр. 0020605 
издадена од СВР — Скопје на име Божа Борис 
Младеновска, Скопје. (987) 

Лична карта рег. бр. 130417, серија бр. 0522402 
издадена од СВР — Скопје на име Харум Адем 
Мехмедовиќ, Скопје. (988) 

Лична карта рег. бр. 18197, серија бр. 0594317 
издадена од СВР — Скопје на име Усеин Бекир 
Лиман, Скопје. (989) 

Лична карта рег. бр. 2856, серија бр. 0306867 
издадена од ОВР — Штип на име Димко Ристо Ми-
хајлов, Скопје. (990) 

Лична карта рег. бр. 104419, серија бр. 0012992 
издадена од СВР — Скопје на име Цвета Перо 
Мицева, Скопје. (991) 

Лична карта рег. бр. 144341, серија бр. 0086574 
издадена од СВР — Скопје на име Фериз Алија 
Османи, Скопје. (992) 

Лична карта рег. бр. 7135, серија бр. 0347646 из-
дадена од СВР — Скопје на име Стојко Иван Пе-
нчовски, Скопје. (993) 
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Лична карта рег. бр. 102693, серија бр. 0260145 
издадена од СВР — Скопје на име Тодор Алек-
сандар Петровски, Скопје. (994) 

Лична карта рег. бр. 5559, серија бр. 0581929 
издадена од СВР — Скопје на име Владо Столе 
Ристовски, Скопје. (995) 

Лична карта рег. бр. 93397, серија бр. 0610292 из-
дадена од СВР — Скопје на име Милан Божин Се-
куловски, Скопје. (996) 

Лична карта рег. бр. 134036, серија бр. 048771 
издадена од СВР — Скопје на име Ангелина Тасе 
Спировска, Скопје. (997) 

Лична карта рег. бр. 100708, серија бр. 0628328 
издадена од СВР — Скопје на име Олга Атанас 
Србова, Скопје. (998) 

Лична карта рег. бр. 6633, серија бр. 0617248 
издадена од СВР - Скопје на име Трајанка Трајан 
Стојанова, Скопје. (999) 

Лична карта рег. бр. 128129, серија бр. 0511715 
издадена од СВР - Скопје на име Слободанка 
Бранко Стојанова, Скопје. (1000) 

Лична карта рег. бр. 14391, серија бр. 0590981 из-
дадена од СВР — Скопје на име Сефедин Џемаил 
Ајдаровски, Скопје. (1001) 

Лична карта рег. бр. 5072, серија бр. 0581311 из-
дадена од СВР - Скопје на име Наса Никола Ан-
довска, Скопје. (1002) 

Лична карта рег. бр. 61282, серија бр. 0625813 
издадена од СВР — Скопје на име Иљаз Али Бачко, 
Скопје. (1003) 

Лична карта рег. бр. 18815, серија бр. 0594935 
издадена од СВР - Скопје на име Неделко Матеја 
Велковиќ, Скопје. (1004) 

Лична карта рег. бр. 2630, серија бр. 0699140 из-
дадена од СВР - Гостивар на име Бранко Исаил 
Гороски, Скопје. (1005) 

Лична карта рег. бр. 5442, серија бр. 0171158 из-
дадена од СВР - Гостивар на име Слободан Иван 
Георгиевски, Скопје. (1006) 

Лична карта рег. бр. 10839 серија бр. 0386849 
издадена од СВР — Скопје на име Шукри Џафер 
Имеров, Скопје. (1007) 

Лична карта рег. бр. 133263, серија бр. 133263 
издадена од СВР — Скопје на име Цветанка Вла-
димир Ивановиќ, Скопје. (1008) 

Лична карта рег. бр. 6304, серија бр. 2599425 из-
дадена од СВР — Н. Пазар на име Селим Смаил 
Карадан, Скопје. (1009) 

Лична карта рег. бр. 46569, серија бр. 0606287 
издадена од СВР — Скопје на име Асан Реџеп Мур-
сел, Скопје. (1010) 

Лична карта рег. бр. 4751, серија бр. 0495109 
издадена од СВР — Кавадарци на име Иљо Цандо 
Мукаетов, Скопје. (1011) 

Лична карта рег. бр. 14628, серија бр. 0015468 из-
дадена од СВР — Скопје на име Миле Пане Милев-
ски, Скопје. (1012) 

Лична карта рег. бр. 8319, серија бр. 0188729 
издадена од СВР — Прилеп на име Јандре Георѓи 
Најдовски, Скопје. (10x3) 

Лична карта рег. бр. 161228, издадена од СВР — 
Скопје на име Љуба Милан Пејковска, Скопје. (1014) 

Лична карта рег. бр. 5159, серија бр. 0418456 из-
дадена од СВР — Радовиш на име Љубица Марко 
Петрова, Скопје. (1015) 

Лична карта рег. бр. 45720, серија бр. 0604229 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Крсто 
Стојановски, Скопје (1016) 

Лична карта рег. бр. 2516, серија бр. 0635026 из-
дадена од СВР — Скопје на име Стево Стојана 
Стојановски, Скопје. (1017) 

Лична карта рег. бр. 22411, серија бр. 0134440 
издадена од СВР Ресен на име Владо Боров Со-
левски, Скопје. (1018) 

Лична карта рег. бр. 66150, серија бр. 0655750 
издадена од СВР — Скопје на име Илми Шабан 
Сулејмани, Скопје. (1019) 

Лична карта рег. бр. 8114, серија бр. 0331724 из-
дадена од СВР — Т. Велес на име Маца Ангел 
Трај кова, Скопје. (1020) 

Лична карта рег. бр. 96070, серија бр. 0259344 
издадена од СВР — Скопје на име Љубица Душан 
Трајкова, Скопје. (1021) 

Лична карта рег. бр. 3201, серија бр. 0582250 из-
дадена од СВР — Скопје на име Панче Трпев Трај-
ковски, Скопје. (1022) 

Лична карта рег. бр. 134253, издадена од СВР — 
Скопје на име Апостол Доде Урумов, Скопје. (1023) 

Лична карта рег. бр. 4105, серија бр. 2597215 из-
дадена од СВР — Н. Пазар на име Феким Наил 
Хаџиќ, Скопје. (1024) 

Лична карта рег. бр. 140688, серија бр 0437965 
издадена од СВР — Скопје на име Авуше Селим 
Шабани, Скопје. (1025) 

Лична карта рег. бр. 18505, серија бр. 0204278 
издадена од СВР — Врање на име Стојмен Борис 
Атанасов, Скопје. (1226) 

Лична карта рег. бр. 98367, серија бр 0203439 
издадена од СВР — Скопје на име Владо Борис 
Арсовски, Скопје. (1227) 

Лична карта рег. бр. 10313, серија бр. 0586323 
издадена од СВР — Скопје на име Асан Абдула 
Алиовски, Скопје. (1228) 

Лична карта рег. бр. 108663, серија бр. 0522899 
издадена од СВР — Скопје на име Абдула Хасан 
Абдуловски^ Скопје. (1229) 

Лична карта рег. бр. 47466, серија бр. 0629317 
издадена од СВР — Скопје на име Круме Георги 
Андонов, Скопје. (1230) 

Лична карта рег. бр. 66195, серија бр. 0656115 
издадена од СВР — Скопје на име Трајан Никола 
Анчевски, Скопје. (1231) 

Лична карта рег. бр. 6728, серија бр. 0582736 из-
дадена од СВР — Скопје на име Јусуф Исеина Али-
евски, Скопје. (1232) 

Лична карта рег. бр. 24125, серија бр. 3743650 
издадена од СВР — Лебање на име Шабан Гута 
Баитовиќ, Скопје. (1233) 

Лична карта рег. бр. 15753, серија бр.0592273 из-
дадена од СВР — Скопје на име Бислим Мифтар 
Бислимовски, Скопје. (1234) 

Лична карта рег. бр. 110207, серија бр. 0285266 
издадена од ОВР — Скопје на име Милица Митре 
Белковска, Скопје. (1235) 

Лична карта рег. бр. 5444, серија бр. 0008316 из-
дадена од СВР — Скопје на име Русе Иванов Ди-
митров, Скопје. (1236) 

Лична карта рег. бр. 65045 ,серија бр. 0071716 
издадена од СВР — Скопје на име Наџие Дестан 
Даут, Скопје. (1237) 

Лична карта рег бр, 27122, серија бр. 0093038 
издадена од СВР — Битола на име Герман Јован 
Димовски. Скопје. (1238) 

Лична карта рег. бр. 17818, серија бр. 0593938 
издадена од СВР — Скопје на име Раде Санде Дав-
чевски, Скопје. (1239) 

Лична карта рег. бр. 123203, серија бр 0512949 
издадена од СВР — Скопје на име Славко Стојан 
Живковски, Скопје. (1240) 

Лична карта рег. бр. 119845, серија бр. 0439498 
издадена од СВР — Скопје на име Бранко Митре 
Здравковски, Скопје. (1241) 

Лична карта рег. бр. 137321, серија бр. 0452120 
издадена од СВР — Скопје на име Божидар Андреја 
Илиевски, Скопје. (1242) 

Лична карта рег. бр. 27754, серија бр. 0023718 
издадена од СВР — Скопје на име Пандора Јордан 
Илиќ, Скопје. (1243) 

Лична карта рег. бр. 101851. серија бр. 0254360 
издадена од СВР — Скопје на име Фоти Христо 
Најковски, Скопје. (1244) 

Лична карта рег бр. 100142, серија бр. 0609767 
издадена од СВР — Скопје на име Градимир Крсто 
Јовановиќ, Скопје. (1245) 

Лична карта рег. бр. 141322, серија бр. 0770388 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Ристо 
Јовчев, Скопје. (1246) 
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Лична карта рег. бр. 30954, серија бр. 0025108 
издадена од СВР - Скопје на име Василка Марко 
Цветковиќ. Скопје. (1247) 

Лична карта рег. бр. 30953, серија бр. 0025107 
издадена од СВР - - Скопје на име Добрила Жар-
кова Јевтиќ, Скопје. . (1248) 

Лична карта рег. бр. 134438, серија бр. 0510459 
издадена од СВР — Скопје на име Атанас Димов 
Јаков, Скопје. (1249) 

Лична карта рег. бр. 132627, серија бр. 0470161 
издадена од СВР - Скопје на име Евгениј а Димитар 
Корпашева, Скопје. (1250) 

Лична карта рег. бр. 25500, серија бр. 0024627 
издадена од СВР — Скопје на име Милица Никола 
Алексова. Скопје. (1251) 

Лична карта рег. бр. 97570, серија бр. 0632073 
издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Акиф 
Арифовиќ, Скопје. (1252) 

Лична карта рег. бр. 54352, серија бр. 0039417 
издадена од СВР — Скопје на име Амет Љатиф 
Амет, Скопје. (1253) 

Лична карта рег. бр. 50269, серија бр. 0041326 
издадена од СВР - Скопје на име Бедрија Рамадан 
Амед, Скопје. (1254) 

Лична карта рег. бр. 64235, серија бр. 0070445 
издадена од СВР — Скопје на име Салија Реџеп 
Ариф, Скопје. (1255) 

Лична карта рег. бр. 114000. серија бр. 0179385 
издадена од СВР - Скопје на име Шефкет Амит 
Асановски, Скопје. (1256) 

Лична карта рег. бр. 36709, серија бр. 0627727 из-
дадена од СВР — Скопје на име Васко Борис Бош-
ковски, Скопје. (1257) 

Лична карта рег. бр. 76180, серија бр. 0054178 
издадена од СВР — Скопје на име Злата Мирче Бо-
жинова, Скопје. (1258) 

Лична карта рег. бр. 5119, серија бр. 0291033 из-
дадена од СВР — Скопје на име Даница Ратко Гос-
пиќ, Скопје. (1259) 

Лична карта рег. бр. 138950, серија бр. 0509686 
издадена од СВР — Скопје на име Абдураман Шаип 
Зендели. Скопје. (1260) 

Лична карта рег. бр. 2610, серија бр. 0635120 из-
дадена од СВР — Кр. Паланка на име Милан Ма-
насие Ивановски, Скопје. (1261) 

Лична карта рег. бр. 59849, серија бр. 0047266 
издадена од СВР — Скопје на име Незир Незир 
Исеинов, Скопје. (1262) 

Лична карта рег. бр. 12017, на име Стојан Петар 
Јовановски, Скопје. (1263) 

Лична карта рег. бр. 98347, серија бр. 0203298 
издадена од СВР — Скопје на име Енвер Џемаил 
Јашар, Скопје. (1264) 

Лична карта рег. бр. 3706. серија бр. 0783142 из-
дадена од СВР — Скопје на име Шабан Сеј фула 
Јусуф, Скопје. (1265) 

Лична карта рег. бр. 100453, серија бр. 0611862 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Ристо 
Костовски, Скопје. (1266) 

Лична карта рег. бр. 134742, серија бр. 0512271 
издадена од СВР — Скопје на име Антонета Спасе 
Милушева, Скопје. (1267) 

Лична карта рег. бр. 15350, серија бр. 0591870 
издадена од СВР — Скопје на име Тонче Боцев Ни-
колов, Скопје. (1268) 

Лична карта рег. бр. 89363, серија бр. 0628731 
издадена од СВР — Скопје на име Ајрула Ебипа 
Нуиши. Скопје. (1269) 

Лична карта рег. бр. 87949, серија бр. 0623971 из-
дадена од СВР — Скопје на име Благоја Крсто По-
тел овски, Скопје. (1270) 

Лична карта рег. бр. 14706, серија бр. 0591216 
издадена од СВР — Скопје на име Јорданка Марко 
Петковска, Скопје. (1271) 

Лична карта рег. бр. 88073, серија бр. 06200 из-
дадена од СВР — Скопје на име Надира Суло Реџеп, 
Скопје. (1272) 

Лична карта рег. бр. 16247, серија бр. 0592767 
издадена од СВР — Скопје на име Љуба Митрова 
Смокова, Скопје. (1273) 

Лична карта рег. бр. 3991. серија бр. 5159506 из-
дадена од СВР — Скопје на име Бајрамка Сулејман 
Тахировиќ, Скопје. (1274) 

Лична карта рег. бр. 60961, серија бр. 0047772 из-
дадена од СВР — Скопје на име Димче Таше Шо-
ревски, Скопје. (1275) 

Лична карта рег. бр. 34752, серија бр. 0022889 
издадена од СВР — Скопје на име Кирил Димитар 
Андоновски, Скопје. (1276) 

Лична карта рег. бр. 140545, серија бр. 0437168 
издадена од СВР - Скопје на име Ганчо Митре 
Арсовски. Скопје. (1277) 

Лична карта рег. бр. 338, серија бр. 0368348 из-
дадена од СВР — Т. Велес на име Милан Велин 
Богдановски, Скопје. (1278) 

Лична карта рег. бр. 888, серија бр. 0073509 из-
дадена од СВР — Битола на име Петар Стојче Бо-
шевски, Скопје. (1279) 

Лична карта рег. бр. 151389, серија бр. 0168695 
издадена од СВР — Скопје на име Љубица Славо-
мир Богданова, Скопје. (1280) 

Лична карта рег. бр. 6917, серија бр. 0582927 из-
дадена од СВР — Скопје на име Савка Симо Бу-
кашинова, Скопје. (1281) 

Лична карта рег. бр. 24129. серија бр. 0070976 
издадена од СВР — Скопје на име Ефтим Глигор 
Глигоров, Скопје. (1282) 

Лична карта рег. бр. 4203, серија бр. 1824384 из-
дадена од СВР — Бујановац на име Кадри Неџиб 
Идовиќ, Скопје. (1283) 

Лична карта рег. бр. 1795, серија бр. 3493905 из-
дадена од СВР — Сурдулица на име Митра Стоица 
Јовеска, Скопје. (1284) 

Лична карта рег. бр. 139820, серија бр. 0514278 
издадена од СВР — Скопје на име Асиба Амет 
Камилова, Скопје. (1285) 

Лична карта рег. бр. 7764, серија бр. 0584274 из-
дадена од СВР — Скопје на име Ангелина Душан 
Кастелани. Скопје. (1286) 

Лична карта рег. бр. 33127, серија бр. 0021266 
издадена од СВР — Скопје на име Даница Иван 
Калајџиева, Скопје. (1287) 

Лична карта рег. бр. 152116, издадена од СВР — 
Скопје на име Благуна Петре Крстевска, Скопје. 

(1288) 
Лична карта рег. бр. 134390, серија бр. 0510045 

издадена од СВР — Скопје на име Миле Владе 
Марковски, Скопје . (1289) 

Лична карта рег. бр. 4105, серија бр. 1824461 из-
дадена од СВР — Бујановац на име Ќамил Бајрам 
Макутовиќ, Скопје. (1290) 

Лична карта рег. бр. 19174. серија бр. 3021310 
издадена од СВР —1 Власотинце на име Смиљка Ти-
хомир Милошевиќ, Скопје. (1291) 

Лична карта рег. бр. 153576, издадена од СВР -
Скопје на име Дутко Боризов Николовски, Скопје. 

(1292) 
Лична карта рег. бр. 5957, серија бр. 0581804 из-

дадена од СВР — Скопје на име Алим Селим Ос-
манов, Скопје. (1293) 

Лична карта рег. бр. 127625, серија бр. 0488434 
издадена од СВР — Скопје на име Богдана Стојан 
Ричкова, Скопје. (1294) 

Лична карта рег. бр. 18356, серија бр. 0020137 
издадена од СВР — Скопје на име Цвета Гиро Сте-
фановска. Скопје. (1295) 

Лична карта рег. бр. 1372, серија бр. 4462030 изда-
дена од ОВР — Клина на име Џима Реџеп Таири, 
Скопје. (1296) 

Лична карта рег. бр. 106984, серија бр. 0251492 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Миленко 
Танасијевиќ, Скопје (1297) 

Лична карта рег. бр. 98593, серија бр. 0204376 из-
дадена од СВР — Скопје на име Душан Драган Та-
невски, Скопје. (1298) 

Лична карта рег бр. 91567, серија бр. 0629735 
издадена од СВР — Скопје на име Стеван Иван 
Трајковски, Скопје (1299) 
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Лична карта рег. бр. 14314, серија бр. 0882211 
издадена од ОВР — Скопје на име Радован Милан 
Цуцин, Скопје. (1300) 

Лична карта рег. бр. 95971, серија бр. 0258697 
издадена од СВР — Скопје на име Костадин Никола 
Арсов, Скопје. (1301) 

Лична карта рег. бр. 96253, серија бр. 0607311 
издадена од СВР — Скопје на име Живко Велко 
Груевски, Скопје. (1302) 

Лична карта рег. бр. 27998, серија бр. 0024101 
издадена од СВР — Скопје на име Стојка Перо 
Галиќ, Скопје. (1303) 

Лична карта рег. бр. 124505, серија бр. 0438609 
издадена од СВР — Скопје на име Флора Вангел 
Димитрова, Скопје. (1304) 

Лична карта рег. бр. 59777, серија бр. 0046596 
издадена од СВР — Скопје на име Фаик Амза 
Исмаил, Скопје. (1305) 

Лична карта рег. бр. 144208, серија бр. 0086306 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Спасо 
Јанковски, Скопје. (1306) 

Лична карта рег. бр. 64003, серија бр. 0070176 
издадена од СВР — Скопје на име Јунуз Беџет 
Јусуф, Скопје. (1307) 

Лична карта рег. бр. 48800, серија бр. 0610418 
издадена од СВР — Скопје на име Шехида Муса 
Кријештарац, Скопје. (1308) 

Лична карта рег. бр. 70195, серија бр. 0621730 
издадена од ОВР — Скопје на име ЕвдокиЈа Миле 
Костова, Скопје. (1309) 

Лична карта рег. бр. 120495, серија бр. 0769773 
издадена од СВР — Скопје на име Софија Петре 
Љуровска, Скопје. (1310) 

Лична карта рег. бр. 90576, серија бр. 0612135 
издадена од СВР — Скопје на име Салије Исеин 
Мустафа, Скопје. (1311) 

Лична карта рег. бр. 5044, серија бр. 0293342 
издадена од СВР — Штип на име Стефка Андон 
Петрова, Скопје. (1312) 

Лична карта рег. бр. 30315, серија бр. 0029169 
издадена од СВР — Скопје на име Елица Круме 
Петровска, Скопје. (1313) 

Лична карта рег. бр. 64187, серија бр. 0070223 
издадена од СВ Р — Скопје на име Никола Димитар 
Пешев, Скопје. (1314) 

Лична карта рег. бр. 452, серија бр. 4112751 из-
дадена од СВР — ЛипЈан на име Тафил Беџет Ре-
џеп, Скопје. (1315) 

Лична карта рег. бр. 168736, на име Џевахира 
Бајро Рашиќ, Скопје. (1316) 

Лична карта рег. бр. 122320, серија бр. 0470222 
издадена од СВР — Скопје на име Александар Ми-
лан Русовски, Скопје. (1317) 

Лична карта рег. бр. 133296, серија бр. 0522447 
издадена од СВР — Скопје на име Ангел Марко 
Серечи, Скопје. (1318) 

Лична карта рег, бр. 130486, серија бр. 0522839 
издадена од СВР .— Скопје на име Бејзат Усеин 
Селим, Скопје. (1319) 

Лична карта рег. бр. 128594, серија бр. 0514033 
издадена од СВР — Скопје на име Македонка Боне 
Стефанова, Скопје. (1320) 

Лична карта рег. бр. 2452, серија бр. 0579434 
издадена од СВР — Скопје на име Васил Стојчев 
Трајковски, Скопје. (1321) 

Лична карта рег. бр. 29557, серија бр. 0025633 
издадена од СВР — Скопје на име Димитрија Јован 
Трпковски, Скопје. (1322) 

Лична карта рег. бр. 10335, серија бр. 2154491 
издадена од СВР — Скопје на име Фехима Захита 
Халиловиќ, Скопје. (1323) 

Лична карта рег. бр. 94700, серија бр. 0204214 
издадена од СВР — Скопје на име Јордан Веле 
Шемкоски, Скопје. (1324) 

Лична карта рег. бр. 5905, серија бр. 0615366 
издадена од СВР - Скопје на име Реџеп Азиз 
Шемши, Скопје. (1325) 

Лична карта рег. бр. 3029, серија бр. 0175541 
издадена од СВР — Тетово на име Ристо Спасо 
Ангелковски, Скопје. (1376) 

Лично карта рег, бр. 111992, серија бр. 0486123 
издадена од СВР - Скопје на име Осман Бајрам 
Абазовски, Скопје. (1377) 

Лична карта рег. бр. 66387, серија бр. 0656608 
издадена од СВР — Скопје на име Екрем Амет 
Асан, Скопје. (1373) 

Лична карта рег. бр. 95845, серија бр. 0257857 
издадена од СВР — Скопје на име Даут Кео Адема-
гиќ, Скопје. (1379) 

Лична карта рег. бр. 143452, серија бр. 0180443 
издадена од СВР — Скопје на име Еленица Глигор 
Арсова, Скопје. (1380) 

Лична карта рег. бр. 97496, серија бр. 0626117 
издадена од СВР — Скопје на име Петранка Дими-
тар Бојкова, Скопје. (1381) 

Лична карта рег. бр. 3691, серија бр. 0248203 
издадена од СВР — Крушево на име Нашку Стерјо 
Баждавела, Скопје. (1382) 

Лична карта рег. бр. 129182, серија бр. 0518499 
издадена од СВР — Скопје на име Трајан Јордан 
Блажевски, Скопје. (1383) 

Лична карта рег. бр. 1100, серија бр. 0460712 
издадена од СВР — Куманово на име Борис Митре 
Величковски, Скопје. (1384) 

Лична карта рег. бр. 95287, серија бр. 0254203 
издадена од СВР — Скопје на име Магбер Бајрам 
Демир, Скопје. (1385) 

Лична карта рег. бр. 12198, серија бр. 0588208 
издадена од ОВР — Скопје на име Диме Крало 
Димитриев, Скопје. (1386) 

Лична карта рег. бр. 693, серија бр. 0577502 из-
дадена од СВР — Скопје на име Аким Мурсел 
Зиберовски, Скопје. (1387) 

Лична карта рег. бр. 160633, серија бр. 0168019 
издадена од СВР — Скопје на име Јашар Рамиз 
Јашар, Скопје. (1388) 

Лична карта рег. бр. 134521, серија бр. 0511146 
издадена од СВР Скопје на име Зора Јосип Кара-
ман, Скопје. (1389) 

Лична карта рег. бр. 89474, серија бр. 0629778 
издадена од ОВР .— Скопје на име Војо Спиро 
Кузмановски, Скопје. (1390) 

Лична карта рег. бр. 634, серија бр. 620794 из-
дадена од СВР — Куманово на име Беџет Муртез 
Муслија, Скопје. (1391) 

Лична карта рег. бр. 124472, серија бр. 0438579 
издадена од СВР — Скопје на име Саве Маноил 
Макајлов, Скопје. (1392) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување директор на Железничкото транс-
портно претпријатие — Скопје 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

1. да имаат завршено технички (сообраќајна, 
машинска, градежна, електро-струка), или економ-
ски факултет, положен стручен испит и работен 
стаж од најмалку 10 години, од кој најмалку 5 го-
дини на раководни работни места; 

2. да имаат висока стручна спрема во една од 
гранките на железничката служба, со најмалку 21 
година работен стаж во железничка служба; 

3. да имаат висока стручна спрема во технич-
ката (сообраќајна, машинска, градежна, електро" 
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струка) или економска струка и најмалку 20 години 
работен стаж, од КОЈ најмалку 5 години на раководни 
работни места во железничка служба. 

Пријавите за конкурс треба да содржат кратка 
биографија за досегашната работа и докази за 
стручна спрема и работен стаж. 

Личен доход според Правилникот за расподелба 
на личните доходи на работниците на администра-
цијата на ЖТП — Скопје. 

На избраниот кандидат, кој нема стан во Скопје, 
истиот ќе биде обезбеден. 

Пријавите да се праќаат на адреса: Желез-
ничко транспортно претпријатие — Скопје за Кон-
курсната комисија за именување директор. 

Конкурсот ќе биде отворен 30 дена од денот кога 
ќе биде објавен во „Службениот лист на СФРЈ". 
Важи датата на прием во ЖТП Скопје, односно жи-
гот на поштата доколку пријавата биде испратена 
со препорачено писмо. (1134) 

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
- СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ: 

— ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА, еден наставник 
(редовен, вонреден професор, виши предавач, 
доцент или предавач); 

— ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА, еден наставник 
(редовен, вонреден професор, виши предавач, 
доцент или предавач), 

- - ОСНОВИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ, 
еден хонорарен наставник (редовен, вонреден 
професор, виши предавач, доцент или преда-
вач). 

И. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ: 
— Седум асистенти по предмет Хирургија; 
— Седум асистенти по предмет Интерна меди-

цина; 
— Двајца асистенти по предмет Патолошка ана-

томија; 
— Еден асистент по предмет Инфективни бо-

лести; 
— Еден асистент по предмет Ортопедија, 
— Еден асистент по предмет Дерматовенероло-

гија; 
— Еден асистент по предмет Гинекологија и аку-

шерство; 
— Еден асистент по предмет Микробиологија, 
— Еден асистент по предмет НеуропсихиЈатрија, 
— Еден асистент по' предмет Фармакологија, 
— Двајца асистенти по предмет Биохемија со 

медицинска хемија; 
— Еден стручен соработник по предмет Хирур-

гија. 
Кандидатите под точка I и II со пријавата так-

сирана со 50 динари таксена марка треба да подне-
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сат потребни документи за избор во соодветно звање 
по чл. 181, 182, 183, 184, 185, 186 од Статутот на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје. Во колку е во ра-
ботен однос треба да приложи и потврда од устано-
вата за согласност да може да конкурира. 

О В О Ј конкурс трае 15 дена по објавувањето на 
конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Медицинскиот факултет — Скопје. (1136) 

Конкурсната комисија за засновување и раски-
нување на работните односи при Републичкиот завод 
за здравствена заштита — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места: 

1. Лекар на специјализација по медицина на 
трудот; 

2. Лекар на специјализација по микробиологија 
со паразитологија. 

УСЛОВИ: 
- - завршен медицински факултет, 
— да има најмалку 3 години работен стаж, 
— да има положен стручен испит, 
— да познава еден од странските Јазици. 
Личниот доход се одредува според мерилата на 

Правилникот за расподелба на личните доходи на 
заводот. 

Молбите со потребната документација се подне-
суваат во срок од 15 дена од денот на објавувањето 
па конкурсот. (1137) 

Конкурсната комисија за распишување и спро-
ведување конкурси за именување на директори при 
Општинското собрание — Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место управител на 
УСФ во Управата за уредување на градско изгра-
дено и неизградено земјиште — Куманово 

У С Л О В И 1. Градежен инженер со две години 
пракса на раководно работно место; 

2 Градежен техничар со над десет години прак-
са на раководно работно место. 

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето. 
Молбите се доставуваат до Установата со 50 ди-

нари таксена марка и кратка биографија. 
Личен доход по правилникот на Установата. 

(1138) 

СОДРЖИНА 
Страна 

343 Уредба за условите и начинот на користе-
ње на патничките автомобили во опште-
ствена сопственост за службени потреби 
на републичките државни органи — — 841 

344 Уредба за образување Совет за иселенички 
прашања на Извршниот совет — — — 842 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — Новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а. Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

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


