
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Среда, 23 септември 1959 
С к о п ј е 

Број 29 Год. XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

126. 
На основа член 3 од Законот за основање одде-

ли на Техничкиот и Медицинскиот факултет на 
Универзитетот во Скопје („Службен весник на 
НРМ" бр. 23/59), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДЕНОТ ВО КОЈ ЌЕ ПОЧНАТ 
СО РАБОТА ТЕХНОЛОШКИОТ ОДДЕЛ И ЕЛЕК-
ТРОМАШИНСКИОТ ОДДЕЛ НА ТЕХНИЧКИОТ 
ФАКУЛТЕТ И СТОМАТОЛОШКИОТ ОДДЕЛ НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

1. Технолошкиот оддел и Електромашинскиот 
оддел на Техничкиот факултет на Универзитетот 
во Скопје ќе почнат со работа на 1 септември 1939 
година. 

И. Стоматолошкиот оддел на Медицинскиот ф а -
култет на Универзитетот во Скопје ќе почне со 
работа на 1 септември 1959 година. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 09—1057/2 
27 јули 1959 годивје, 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

127. 
На основа член 20 став 3 од Законот за орга-

ните на управата на Народна Република Македонија 
Советот за просвета на НР Македонија на својата 
седница од 27 јуни' 1959 година. 

Констатирајќи на основа анализата на Заводот 
за унапредување на школството изготвена во сора-
ботка со Секретаријатот за земјоделство и шумар-

' ство на Извршниот совет на НРМ за положбата 
во земјоделските училишта и мерките за подобру-
вање на профилот на кадарот што тие училишта 
го подготвуваат и претресот по истата анализа: 

— дека развитокот на земјоделието во НРМ 
се карактеризира со создавање на крупни земјодел-
ски стопанства и силна материјална база зга уна-
предување на земјоделието' и јакнење на соција^ 
листичките односи во п реи з в о д е т е т о и во целокуп-
ниот живот на село. Само во последните четири го-
дини сбработливите површини се зголемени за 
78.000 хектари, а извршени се што е и: најбитно, 
значителни измени во структурата на посевнкте по-
вршини. Подигнати се големи плантажи под лозја, 

овошни, градинарски и индустриски култури со бр-
зо темпо расте механизацијата, и со нејзината при-

мена и примената на висока агротехника добиени 
се такви високи приноси кажви во Македонија не 
биле познати; 

— дека од 1954—1959 година бројот на тракто-
рите е зголемен од 400 на 1.600, подигнати се 8.000 
хектари нови овоштарници, 10.000 хектари лозја, 
15.000 хектари со градинарски, 20.000 хектари; со ин-
дустриски и 9.000 хектари со крмци култури. Само 
од 5.000 хектари површвина од социјалистичкиот 
сектор остварено е производство на пченица што го 
надминува годишниот задолжителен откуп на пче-
ница во времето од 1949—1951 година; 

— дека ваквите крупни резултати и ползува-
њето на вложените материјални средства за ната-
мошно унапредување на земјоделското производ-
ство со создавање крупни земјоделски стопанства, 
проширување н(а површините под интензивни кул-
тури и зголемување на производството и приносите 
со што помали трошоци на производството, веќе 
подолго време ја наметнува потребата од создавање 
на нов профил на земјоделски техничари и други 
земјоделски стручњаци. 

Имајќи го предвид фактот дека сегашните учи-
лишта за земјоделски техничари обезбедуваат про-
фил на општ земјоделски техничар кој во распо-
кинато селско стопанство можеше да одговори на 
'својата насочувачка улога, но не и како организа-
тор на земјоделското производство во нашите круп-
ни социјалистички стопанства, поради што уште во 
1957 година при изработката на перспективниот 
план за развитокот на стручните училишта е пос-
тавено прашањето за менување на ликот на земјо-
делскиот техничар и во планот сите средни зем-
јоделски училишта се поставени како усмерени за 
одделни земј одел ски гранки; 

Како и согласно со сегашниот и перспектив-
ниот развиток на земјоделието и широките консул-
тации со Главниот задружен сојуз на НРМ, Селско-
стопанската комора на НРМ, Земјоделско-шумар-
скиот факултет на Универзитетот во Скопје и дру-
ги земјоделски установи, наставничките колективи 
при земјоделските училишта, народните одбори 
како и одделни земјоделски стручњаци, ја донесува 
следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА УСМЕРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

УЧИЛИШТА 

1. Народните одбори к̂ а околиите кои се осно-
вачи на постојните земјоделски училишта да из-
вршат усмерување на овие училишта така што тие 
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да подготвуваат техничари за одредена земјоделска 
гранка и тоа: 

а) Земјоделското училиште во Струмица во по-
лед ел ски смер; 

б) Земјоделското училиште во Битола во сто-
чарски смер; 

в) Земјоделското училиште во Тетово во овош-
тарски смер; 

г) Земјоделско-шумарското училиште во Кава-
дарци да продолжи со работа со лоз?аро-винарскиот 
отсек како и досега. 

2. При усмерување^ тежиштето на оспособу-
вањето на земјоделските техничари да се даде на 
дисциплините од соодветната земјоделска гранка, а 
од останатите земјоделски гранки да се изучи нај-
основниот минимум, што ќе овозможи во дадена 
ситуација земјоделскиот техничар да биде полезно 
употребен. 

3. Да се зајакне практичниот дел на оспособу-
вањето на земјоделскиот техничар со тоа што по-
крај наставната пракса ќе се создаде и производна 
работа на училишните и другите стопанства. 

4. Со оглед на тоа дека сегашната материјална 
база на училиштето не е доволна за нивниот капа-
цитет и не приспособен кон усмерувањето да се 
забрза решавањето на проблемите околу зголемува-
њето на површините и1 опремата на земјоделските! 
стопанства при училиштето. Во таа смисла се пре-
порачува народните одбори на околиите да го решат 
прашањето за фузионирање на опитните сточарски 
с т а н ц и во Батола и Струмица со училишните сто-
панства, да се забрза со доделувањето на 18 ха 
површини под лозја на училиштето во Кавадарци 
кое едино нема свое стопанство, а подигањето на 
новите овошни насади во Брезница да се изврши 
во заедница со земјоделското училиште — Тетово. 

5. Наставниот кадар во земјоделските училиш-
та кој релативно задоволува постепено, а почнувај-
ќи од учебната 1959/60 година стручно да се усо-
вршува за одделните специјалности преку редов-
ните семинари што ги организира Центарот за усо-
вршување на наставниците при Заводот за унапре-
дување на школството. 

6. Со оглед на големите разлики што постојат 
меѓу наставните планови и програми на општите 
земјоделски училишта и новите наставни планови 
и програми на умерените училишта што ги донесе 
Советот за просвета на НРМ, усмерување^ да от-
почне за новата генерација што ќе стапи во учи-
лиштата во учебната 1959/60 година и за оние уче-
ници од II клас во таа учебна година што ќе изра-
зат желба, или се стипендијанти на специјализи-
рани стопанства. 

Бр. 01—2304/1 
27 јуни 1959 година 

Скопје 
Претседател 

' на Советот за просвета на НРМ, 
I Пенко Здравковски, с. р. 

128. 
На основа член 20 став 3 од Законот за орга-

ните на управата во Народна Република Македо-
нија, Советот за просвета на НР Македонија на 
својата седаица од 27 јуни 1959 година 

Констатирајќи на основа анализата на Заводот 
за унапредување на школството изготвена во сора-
ботка со Секретаријатот за СРОКОВ промет на Извр-
шниот совет на НРМ за положбата на економските 
училишта и мерките за подобрување на профилот 
на кадарот што тие училишта го подготвуваат и на 
основа претресот по истата анализа: 

— дека развојот на стопанството во низа струки 
внесува такви промени што условуваат до вчераш-
ниот целостен позив да се издиференцира на повеќе 
самостојни специјалности. Сложеноста на работите 
к насобраното искуство во една струка стануваат 
преобемни за да можат потполно да се совладаат 
низ школувањето. Поради тоа, често пати, изучу-
вањето на една или друга струка добива енцикло-
педиски карактер. Ваквиот вид на изучувањето на 
една струка во многу, по свршувањето на школу-
вањето, го отежнува снаоѓањето на младиот струч-
њак и ефикасното вршење на работите во произ-
водната практика која е веќе ^диференцирана и 
специ ј а лизирана; 

— дека во ваква ситуација и лицата што ја 
совладале струката во енциклопедиски вид и сто-
панското претпријатие се во непожелна положба. 
Младиот стручњак не е способен! да ја врши спе-
цијализираната работа и му треба подолг временски 
период да се приучи, а претпријатието не може да 
добие квалитетна и високопродуктивна работа; 

— дека врз таа основа стопанството и ги упа-
тува забелешките и критиката на училиштето во 
кое се подготвува стручен кадар. Од таквата кри-
тика на стопанството не се ослободени ни економ-
ските училишта, затоа што економската струка, 
според работите што влегуваат во нејзиниот склоп, 
веќе доволно е из диференцирана да можат од неа 
да се издвојат неколку посебни, самостојни специ-
јалности на какви стопанството токму и рефлек-
тира. При тоа тежиштето на замерките на стопан-
ството на квалификациите на свршените економски 
техничари паѓа на тоа дека економските училишта 
не даваат кадар кој е способен веднаш да ја при-
фати работата во претпријатието и со успех да ја 
сврши. Овој факт ги наведува претпријатијата со 
резерва да ги примаат младите стручни кадри, а 
овие да го напуштаат позивот за кој се подготвиле 
и да бараат запослување надвор од струката или 
да го продолжуваат школувањето на факултетот. 
Дури и нешто повеќе. Чест случај е пртепријати-
јата, при изборот меѓу стар, а не школуван и без 
потребни квалификации за определено работно ме-
сто и млад, а школуван и со потребни квалифи-
кации кадар, се ориентираат претежно на стар 
кадар само затоа што е тој рутиниран и практично 
оспособен за обавување на конкретна секојдневна 
работа во претпријатието. Тоа условува поместува-
ње и напуштање на струката што придонесува за 
општиот недостиг на економски техничари иа,ко 
бројот на работните места во стопанството е голем. 
Нема стопанска организација, стопанска гранка или 
установа што работи на решавањето на стопанските 
прашања, да цема потреба од економски техничари. 
Доволно е да се наспомне дека кај нас постојат 
околу 2.300 стопански' организации од кои индустри-
ски 178, трговски 1.192, угостителски 120, градежни 
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30, земјоделски задруги и стопанства 737 итн., во кои 
книговодствените, комерцијалните, банкарските и 
други: економски' работи треба да ги зршат економ-
ските техничари. Во сите претпријатија се потребни 
економски техничари; 

- дека со оглед на потребите и барањата ца 
стопанството, со оглед на разновидност на стопан-
ската дејност, служби и работни места што ги за-
земаат свршен!/те ученици на економските учи-
лишта, се налагаат измени' во начинот на школува-
њето на економскиот кадар. Тие измени, пред се, 
треба да се однесуваат на доближување^ на еко-
номските училишта до потребите на стопанството 
и напуштањето енциклопедиски^ карактер во изу-
чувањето на струката, како к на внесување на 
практично-производен труд како метод во образо-
ванието и средство за поврзување на училиштето 
од објективниот ход на производната, каучво-тех-
ничката и животна практика; 

— дека измените, по мислењето Ца претставни-
ците на о.дделните стопански организации, за чии 
потреби и постојат во крајна линија економските 
училишта и во кои се запослуваат свршените уче-
ници, би требало да се состојат во усмерување^ на 
сегашните економски училишта. Преку усмеруваг-
њето стопанството во сушност тежи дифере нцира-
поста на работите во практиката да се пренесе и 
во економските училишта и врз таа основа, созда-
вајќи усмерени паралелки — одсеци или цели учи-
лишта, да обезбеди стручен кадар за секоја одделна 
економска специјалност. 

Имајќи го во предвид фактот дека стопанството, 
изразувајќи ги своите објективни потреби, набеле-
жува три економски специјалности (смерози) што 
треба да бидат основа на усмерување^ во економ-
ските училишта, а имено книговодствен, комерци-
јален и1 општ смер. 

Како и врз база на снимањето на работите 
и работните места што ги заземаат економските 
техничари во стопанството што го изврши Комиси-
јата на Секретаријатот за стоков промет на НРМ 
формирана со цел да го проучи прашањето и даде 
потребен предлог, ја донесува следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА УСМЕРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ПАРАЛЕЛКИ 
ВО ЕКОНОМСКИТЕ УЧИЛИШТА ВО СКОПЈЕ 

И БИТОЛА 

1. Народните одбори на околиите кои се осно-
вачи на економските училишта во Скопје и Битола 
да извршат усмерување на одредени паралелки на 
овие училишта така што покрај паралелките од 
општ смер тие да подготвуваат техничари за одре-
дена специјалност во економската струка и тоа: 

а) паралелки од книговодствен смер; 
б) паралелки од комерцијален смер. 
2. Усмерувањето да се изврши од учебната 

1959/60 година почнувајќи од Ш клас според но-
вите наставни1 планови што ги донесе Советот за 
просвета на НРМ. 

3. При усмерување^ тежиштето на оспособу-
вањето на економските техничари да се даде на 
дисциплините од соодветниот смер со тоа што дисци-
плините од другите смеровк' да се Изучат до основ-

ниот минимум што ќе овозможи во дадена ситуација 
економскиот техничар да биде полезно употребен. 

4. Да се зајакне практичниот дел од оспособу-
вањето на економскиот техничар со тоа што покрај 
наставната и фери јадната пракса ќе се воведе и 
практика во соодветно претпријатие во траење од 
еден ден седмично со која ќе се осигури врската 
помеѓу економската теорија и практика. 

Бр. 01—2310/1 
27 јуни 1959 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета ца НРМ, 
Пенко Здравковски, с. р. 

Огласен дел 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СПЕЦИЈАЛ-

НАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ, СКОПЈЕ 
4 

распишува 

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

1. еден учител 
2. две медицински сестри. 
Услови: под 1. завршена учителска школа и 

најмалку 5 год. практика, под 2. завршена средна 
медицинска школа. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, положајна и посебен додаток по Правилникот 
на Болницата. 

Молбите се доставуваат до конкурсната коми-
сија во рок од 15 ден)а по објавувањето на конкурсот. 

Врз основа на чл. 164 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија, распи-
шува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место во управ-
ните органи на Народниот одбор на Кумановска 
околија, и тоа: 

1. Управител на Сточаро ветеринарнја станица 
во Куманово. 

Услови: да има завршен ветеринарен: или зем-
јоделки факултет, положен стручен испит и нај-
малку 3 години практика. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија, најдоцна 
до 28-1Х-1959 година. 

Кон молбата обавезнр да се приложи и кратка 
биографија. 
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ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД 
ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ - СКОПЈЕ 

распишува 

КОНКУРС 

за пополнување на едно работно место ветери-
нарен лекар во ДОЗ — Дирекција за НРМ — 
Скопје. 

Молбите со куса биографија, уверение за школ-
ска спрема и навод за досегашната работа ќе се 
поднесуваат до горниот наслов. 

Молбите ќе се примаат 15 дена по објавувањето 
ш „Службен весник на НРМ". 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 

1. Началник на Секретаријатот за на родија одбрана 

Услови: Завршено факултетско образование, 
односно висока стручна спрема, положен стручен 
испит и најмалку 3 години практика во управно-
правни работи. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по-
ложај на по Одлуката на НО на општината Кума-
ново. 

Молбите со кратка биографија и документите по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници да се до-
стават лично или преку пошта до Конкурсната ко-
мисија во срок од 15 дена по објавувањето на кон-
курсот. 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
Дека во регистарот гш. претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 238, страна 657 е запишано следното: 
Согласно решението на Народниот одбор на општи-
ната Гевгелија бр. 3965/1 од 12-У1-1959 година Зем-
јоделското стопанско претпријатие „Полет" с. Не-
горци — Гевгелија се става под редовна ликвида-
ција сметано од 21-УШ-1959 година. 

За ликвидатор на истото претпријатие е на-
значен со решение бр. 3965/2 од 6-У1П-1959 година 
на Народниот одбор на општината Гевгелија Ла-
зар А. Лазаров, кој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 21-У111-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 671/59. (1598) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-Ш-1959 година под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Трговско претп,ријатие „Задругар" — Ресен 
— Продавница во село Љубојно. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на мешана 
стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" — Ресен, а согласно со одо-
брението на НО на општината Ресен бр. 05-10223/1 
од 11-Х1-1958 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Најдо Нивички. Продавницата ќе ја потпишува ди-
ректорот на претпријатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 488/58. (603) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Ш-1959 година под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Задругар" — Ре-
сен — Продавница во село Грнчари. Предмет на ра-
ботењето на продав,ницата е: продажба на мешана 
стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" — Ресен, а согласно со одо-
брението на НО на општината Ресен бр. 05-18227/1 
од 11-Х1-1958 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Амди Еминовски. Продавницата ќе ја потпишува 
директорот на претпријатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 499/58. (601; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 598 на страна 381 е запишано под фир-
ма: „Хромос" трговско претпријатие на големо и 
мало за промет со бои, лакови, хемикалии, прибор 
и сервис за графичка индустрија, со седиште е о 
Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: 
промет (купопродажба) со бои, лакови, хемикалии, 
прибор и сервис за графичката индустрија. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината „Кисела Вода" -
Скопје бр. 123 од ЗО-ХП-1958 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Благоја М. Велковски, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 261/59. (624) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 87 па 
страна 401 е запишана задругата под назив: Земјо-
делска задруга „Димитар Влахов", со седиште со 
с. Маџари — Скопско. Предмет на работењето ,Ја 
задругата е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 
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2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
други услуги што се во врска со земјоделското про-
изводство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производите-
ли со потребен репродукционен материјал (семе, 
вештачко гуоре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. лозарство, овоштарство и градинарство; 

10. унапредување на сточарството и откуп на 
млеко и млечни производи; 

11. преработка на сите видови зрнени храни; 
12. откуп на селскостопански производи; 
13. откуп и промет со преработена кожа и 

волна; 
14. снабдување на членовите со сите видови ре-

продукционен материјал. 
Задругата е основана согласно со одобрението 

на Народниот одбор на општината „Саат Кула" 
Скопје бр. 02-1377 од 12-П-1959 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Илија Трајков-
ски, управник, и Трпе Кесиков, шеф на комерци-
јалното одделение. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 208/59. (625) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр 250, на страна 657 е запишана под фор-
ма: Трговско претпријатие ,,Снабдител" — Горче 
Петров — Продавница бр. 5 во Ѓорче Петров. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба па 
мешани индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Снабдител" — Ѓорче Петров, а согласно 
со одобрението на НО на општината Ѓорче Петрев 
бр. 04-8149/1 од 19-ХП-1958 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Ристо Ончевски. Продавницата ќе ја претставува, 
задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 275/59. (650) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 145 на страна 389 е запишана под фир-
ма: Издавачко претпријатие „Култура" — Скопје 
— Книжарница бр. 20 во Скопје. Предмет на ра-
ботењето на книжарницата е: продажба на школ-
ски и канцелариски материјали на мало, технички 
прибор, машини за пишување и сметање и над-
гледни средства. 

Книжарницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Идадија" 
- Скопје бр. 522/1 од 20-1-1959 година. 

бр. 2д - Стр. 448 
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За раководител на книжарницата е назначен 
Ивиќ Ѓуро. Книжарницата ќе ја претставува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 120/59. (665) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бистрица" — Продав-
ница за намештај во село Теарце — Тетовско. Пред 
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
домашен намештај. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината Теарце 
бр. 03-2197/1 од 20-П-1959 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Борис Димовски. Продавницата ќе ја претставува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 271/59. (693) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 600 на страна 393 е запишана под фио-
ма: Фабрика за чевли во изградба, со седиште во 
Скопје. Предмет на работењето на фабриката е: 
инвестициона изградба на објектот за производст.во 
на разни видови чевли. 

Фабриката е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината „Саат Кула" — Скопје 
бр. 01-2588/1 од 14-Ш-1959 година. 

Фабриката ќе ја потпишува директорот Цветко 
Богданов Иванов, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 329/59. (715) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—3414 од 9-У-1959 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 860, рег. бр. 87 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Метлар Костандина Ламбова Патчева, 
со седиште во Битола, ул. „Кирил и Методи" бр. 13. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка л 
продажба на метли. 

Фирмата ќе ја отпишува сопственикот Ко-
стандина Ламбева Патчева. (150) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—3624 од 19-У-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 861, рег. бр. 88 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Занаетчиски дуќан за изработка на 
предмети од ситни кожни и пластични отпадоци аа 
Јордан Стеванов Стојановски, со седиште во Бито-
ла, ул. ,,И. Ј. Танчев" бр. 8. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: изработка на предмети од сит-
ни кожни и пластични отпадоци. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



Стр. Ш - Бр. 29 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ И септември 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Стеванов Стој ановски. (151) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
сто-панство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—3609 од 19-У-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 862, рег. бр. 89 занаетчискиот дуќан 
под фирма; Наланџија Јован Дамјанов Дамјанов-
ски, со седиште во Битола, ул. „К. Неделков" бр. 7. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и 
продажба на калапи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Дамјанов Дамјановски. (152) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово бр. 
05—1089/1 е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 
657 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јо-
ван Димитров Лошански, со седиште во с. Влади-
мирово'. Предмет на работењето на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Димитров Лошански. ()155) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство иза Народниот одбор на општината Берово бр. 
05—3135/1 е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 658 
занаетчискиот дуќан под фирма: Плетачка Мари-
ка Герасимова Брзачка, со седиште во с. Влади-
мирово. Предмет на работењето на дуќанот е: пле-
тачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мари-
ка Герааимова Брзачка. (156) 

Врз основа на дозволата на Народниот од-
бор на општината Титов Велес бр. 03—3815/1 од 
26-У-1959 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 522, 
рег. бр. 514 занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Божидар 3. Стојанов, со седиште во Титов Ве-
лес, ул. „Ќиро Рогужаров" бр. 18. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: столарски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божи-
дар 3. Стојанов. (157) 

на Драгутин Спиров Ангеловски, со седиште во с. 
Ранковци — Кумановско. Предмет на работењето на 
дуќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгу-
тин Спиров Ангеловски. (159) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Неготино е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 105, рег. бр. 2666/1 занает-
чискиот дуќан под фирма: Содаџија Светислав П. 
Стаменковиќ, со седиште во Демир Капија. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: производство на 
сода-вода. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Све-
тислав П. Стаменковиќ. (160) 

Врз основа на дозволата . од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината „-Ка-
ле" — Скопје бр. 5801 од 27-У-1959 година е запи-
шан во региста,рот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 132 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Метлар Бајрам Дургути, со седиште во 
Скопје, ул. „103" бр. 45. Предмет на работењето на 
дуќанот е: правење и продавање на метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бајрам 
Дургути. (161) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ви-
ница бр. 05—1597/1 од 23-1У-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 39, рег. бр. 138 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ковач Славчо Ефтимов Димитров, со 
седиште во с. Блатец — Кочани, Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: ковачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славчо 
Ефтимов Димитров. (162) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово бр. 
05—330/1 од 25-У-1959 година е запишан во реги-
старот на , занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 37, рег. бр. 659 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Волков л ачар Филип Јованов Димовски, со се-
диште во с. Владимирово. Предмет на работењето 
на дуќанот е: волновлачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Филип 
Јованов Димовски. (158) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ко-
чани бр. 03-—2691/1 од 27-У-1959 год. е запишан 
во регистајрот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 213, рег. бр. 213/Ш занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Миладин Богатинов 
Стоименов, со седиште во Кочани, ул. „Димитар 
Влахов". Пред,мет на работењето на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
ладин Богатинов Стоименов. (165) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Ранковци бр. 04—18/1 од 1-ГУ-1959 го-
дина е запишан во региста,рот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 1, рег,, бр. 2 занает-
чискиот дуќан под фирма: Ориентал слаткарница 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 3513/1959 година е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници/ на страна 500, рег. бр. 501 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Јорганџија Виктор Кочевски, со 
седиште во Тетово, ул. ,Д9 ноември" бр. 38. Предмет 
на работењето на дуќанот е: правење на јоргани и 
душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Виктор 
Кочевски. (166) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 13Ѕ57/19ЅФ година % запишан 
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во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 490, рег. бр. 491 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Занаетчиски дуќан за изработка 
на сувотестени производи на Ѓорѓи Трпков Си-
моновски, со седиште во Тетово, ул. „Кузман Јо-
сифовски — Питу" др. 52. Предмет на работењето 
на дуќанот е: изработка на сувотестани производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Трпков Симоновски. (167) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 747/1959 година е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 499, рег. бр. 500 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Слаткар Нешат Бајрамов Бе-
ќири, со седиште во Тетово, ул. „Ново пазариште" 
бр. 6. Предмет на работењето на дуќанот е: изработ-
ка на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нешат 
Бајрамов Беќири. (168) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 04—13092/1959 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 495, рег. бр. 496 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Слаткар Насуф Зулбеара 
Мисими, со седиште во Тетово, ул. „Ново пазари-
ште". Предмет на работењето на дуќанот е: изра-
ботка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насуф 
Зулбеара Мисими. (163) 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ 
Врз основа на решението од Одделението за 

стопанство на Народниот одбор на општината Ко-
чани бр. 03—1279/1 од 26-Ш-1959 година е избри-
шан од регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници од рег. бр. 15/1, страна 15/1 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Мане Стефанов Поп Ми-
хаилов, столар, од Кочани. (104) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Коча-
ни бр. 03—2406/1 од 28-Ш-1959 година е избришан 
од регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници од рег. бр. 42/1, страна 42 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Александар Јанев Христов, кројач 
од Кочани. (109у 

Врз основа на решението од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Виница бр. 
05—738/1 д 27-П-1959 година е избришан од реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници од 
рег. бр. 10106 занаетчискиот дуќан на Лазар ,Спи-
ров Арсов, Сода-вода, со седиште во Виница. (1120) 

чани бр. 03—1772/1 од 12-1У-1959 година е избри-
шан од регистарот на занаетчиите дуќани и ра-
ботилници од рег. бр. 6-а занаетчискиот дуќан под 
фирма: Благој Ј. Сандев, колар, од с. Г. Подлог — 
Кочани. (128) 

Врз основа на решението од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Демир Хисар бр. 05—1089/1 од 3-1У-1959 
год. е избришан од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Трајче Тасев Налевски, колар, од с. Слепче. 

(136) 

Врз основ-а на решението од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Демир Хисар бр. 05—660/1 од 14-1У-1959 
год. е избришан од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Александар Ристев Граматкоеки, кројач, од 
с. Смилево. (1137) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината „Ида-
дија" - Скопје бр. 3286/1 од 9-Ш-1959 година е из-
бришан од регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници од рег. бр. 27 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Електроиисталатер Ангел К. Митревски, од 
Скопје, ул. ,,Орце Николов" бр. 38. (97) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината „Ки-
села Вода" - Скопје бр. 03—3776 од 12-У-1959 год. 
е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Аутобраварска работилница на Павле Поповски, од 
Скопје, ул. ,Д1 октомври" бр. 111, сметано од 1-У-
1959 година. (149) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство' на Народниот одбор на општината „Ки-
села Вода" — Скопје бр. 03—4373 од 13-У-1959 го-
дина е избришан од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Баев Димитров Александар, кројач, од 
Скопје, ул. „11 октомври" бр. 94, сметано од 1-У-
1959 година. (164) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ко-
чани бр. 03—1770/1 од 12-1У-1959 година е избришан 
од регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници од рег. бр. 68 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Симеон Димитров Алексов, колар, од с. Зр-
новци. (127) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината ,,Ида-
дија" — Скопје бр. 6150/1 од 5-У-1959 год. е избри-
шан од регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници од рег. бр. 9 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Живко Танев Ивановски, кројач, од Скоп-
је, ул. „222" бр. 14. (154) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ко-

Врз основа на решението од Управата за сто-
панство на Народниот одбор на општината Виница 
бр. 05—2113/1 е избришан од регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници од рег. бр. 6927 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Стојан Стаменков 
Лазаров, ковач, од Виница. (163) 
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ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат на Универзитетската 
студентска менза — Скопје под назив: „Студентска 
менза на Универзитетот во Скопје", се огласува за 
неважен. . (1161) 

Загубениот печат на Земјоделското стопанство 
„Рокомија" — Скшшје под назив: „Земјоделско сто-
панство „Роковија" — Скопје, се огласува за нз-
важен. (13111) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 9367, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титв Велес, 
на име Бернар Аргиров, ул. „Лазо Османов" бр. 1 
— Титов Велес. (1205) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, на име Виоле-
та Цолева, Скопје. (11206) 

Работна книшка бр. 29706, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Садик: 
Веј села, Скопје. (1207) 

Свидетелство за завршено VIII о,дделение, из-
дадено од Училиштето „Браќа Миладинови" — 
Скопје, на име Мирослав Маневски, Скопје. (1208) 

Свидетелство од основно училиште на име Јо-
ван Б,лажевски^ с. Локов - Струга. (1209) 

Работна книшка бр. 742-083599, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Мркониќ, НР Бос-
на и Херцеговина, на име Раде Рајко Роси, Скопје. 

(1211) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје, на име Шина 
Бојчева, Скопје. (1212) 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје, на име Шина Бојчева, 
Скопје. (12.13) 

Инвалидска книшка, издадена од Одделението 
за народно здравје и социјални грижи на На,ро,д-
ниот одбор на општината „Кале" — Скопје, на име 
Кадри Са,ли Усеин, Скопје. (1214) 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје, на име Амди Асанов. 
Скопје. (11215) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило марка 
,,-Прага" рег. бр. на автобусот М—5051, издадена од 
СВР — Титов Велес, на Околиското транспортно 
претпријатие — Кавадарци. (1216) 

Здравствена легитимација бр. 4888, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола, на 
име Донка Алексовска, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. НО 
- Битола. (1217) 

Здравствена легитимација бр. 6050, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на има 
Василка Тапанџиева, ул. „Даме Груев" бр. 112 — 
Битола. (1218) 

Работна книшка бр. 188872, издадена од Биро-
то за посредување на трудот - Кр. Паланка, на 

име Шериф Сабриев Рашидовски, ул. „Маршал 
Тито" бр. 33 - Крива Паланка. (1219) 

Работна книшка бр. 4675, издадена од Народ-
ниот одбор на оптиката Маврово, на име Санд,е 
Алексовски, с. Киселица — Кр. Паланка. (1220) 

Здравствена легитимација бр. 5781, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Куманово, на 
име Лилјана Лазаровска, ул. „Перо Ничо" бр. 9 -
Куманово. (1221) 

Здравствена легитимација бр. 643, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Струга, на 
име Милунка Клечкароска, с. Мороишта — Струга. 

(1222) 
Инвалидска исплатна книшка бр. 004706, изда-

дена од Секретаријатот за народно здравје и соци-
јална заштита на Народниот одбор на Охридска 
околија, на име Јаглика Андриеска, с. Модриште 
- Кичево. (р. 223) 

Здравствена легитимација на име Блага Ѓор-
ѓиоска, ул. ,Кузман Јосифовски" бр. 56 — Прилеп, 

(1224) 
Здравствена легитимација бр. 29741, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
- Гостивар, на име Верка Змејковска, с. Галате -— 
1 етовско. (1225) 

Здравствена легитимација бр. 133650, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на 
име Мине Мамути Селими, с. Дворци — Ѓорче 
Петров. (1231) 

Здравствена легитимација бр. 23633, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Аспасија Илија Трпкова, ул. „М. Тито" бр. 121 
- Битола. (122^) 

Здравствена легитимација бр. 34857, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола, 
на име Георги Коста Лазаревски, ул. „Елпида Ка-
раманди" бр. 18 — Битола. (1228) 

Здравствена легитимација бр. 17445, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кичево на 
име демаил Садиков Латифоски, с. Пласница -
Македонски Брод. (1229) 

Здравствена легитимација на име Мирко То-
невски, ул. „Орце Мутев" бр. 13 — Титов Велес. 

(1230) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје, на име Лазо 
Гутков, Скопје. (1231) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Рамизе 
Џавид (Зекирова( Мустафова, Скопје. (1232) 

Работна книшка бр. 56640, издадена од Заводог 
за социјално осигурување — Скопје, на име Асан 
Џемаил Зекиров, Скопје. (1233) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигрување — Скопје, на име Дими-
тар Витаноски, Скопје. (1234) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, на име Ана 
Спирова Јакимовска, Скопје. (1235) 

Работна книшка бр. 23149/54 год., издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје, на име 
Киро Јордан Мерипушковски, Скопје. (1236) 

Возачка исправа бр. 365, издадена од СВР — 
Скопје, на име Салија Реџепов, Скопје. (1237) 

Работна книшка бр. 13529, серија бр. 264685, 
издадена од Бирото за посредување на трудат -
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Тетово на име Нешат Гани Вејсели, ул. „К. Ј. Пи-
ту" бр. 92 - Тетово. (1233) 

Свидетелство од УШ оддление, главна книга 
бр. 31, издадено од Оемалетката, Рампо Левата" - -
Прилеп през 1958/59 год., на име Љубица Трајкоска, 
ул. ,,Орде Кабеца" бр. 3 — Прилеп. (1239) 

Здравствена легитимација бр. 23055, издадена 
од Заводот за социјално' осигурување — Титов Ве-
лес на Пандорка Трчкова, ул. „Крали Марко" бр. 
Д 7 - Титов Велес. (1240) 

Здравствена легитимација бр. 12482, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
— Неготино на име Јане Апостолов Костов, Демир 
Капија — Кавадарци. (11241) 

Работна книшка бр. 7757/54 год., издадена ед 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Тефик Демир Дестан, Скопје. (1242) 

Времена сообраќајна дозвола од мотор рег. бр. 
1614, издадена од ОВР — Скопје на име Будимка 
А роева, Скоп ј е. (1243) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување Скопје, на име Драго-
мир Лазов Ивановски, Скопје. (1244) 

Здравствена легитимација на име Благица Ди-
митрова, Скопје. ' (11245) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, на име Фалија 
Растел ица, Скопје. (1246) 

Здравствена легитимација бр. 12854, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Струмица 
на име Вукосава ѓорѓиева (Донева), Скопје. (1247; 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално) осигурување — Приштина на име Џе-
маил Мустафа Шакини, Скопје. (11248) 

Школско свидетелство бр. 31 за завршено УЈП 
одделение през учебната 1958/59 год., издадено од 
Осмо летната „Добре Јовановски" — Прилеп, на име 
Стојан Спиркоски, ул. „,Ладо Лооецо" бр. 36 -
Прилеп. (1249) 

Здравствена легитимација бр. 3511, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Охрид, на име 
Крсте Вранипгковски, с. Мали Влај — Охридска. 

(1250) 
Здравствена легитимација бр. 533330, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Белград, 
на име Ристиќ Милутин, Градежно прет. „Аутоиут" 
- Штип. (1251) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување Скопје, на име Јашар 
Ебзип Шаинов, Скопје. (1252) 

Здравствена легитимација бр. 170354, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на 
име Себехат Асан Себеданов, Скопје. (1253) 

Работна книшка бр. 238/58, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје, на име Цвета 
Марко Николова, Скопје. (1254) 

Работна книшка бр. 244/52, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во Скопје на име Радо-
слав Живковиќ, Скопје. (1255) 

Индекс бр. 2013, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје, на име Здравко Малиќ — Скопје, 

(1256) 
Работна книшка бр. 8096, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Скопје, на име Ме-
Јаабил Ремзи Камиловски, Скопје. (1257) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, на име Али-
риза Јакуповиќ, Скопје. (1258) 

Здравствена легитимација бр. 177013, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на 
здме Шен Риза Амит, Скопје. (1259) 

Работна книшка бр. 47315, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје, на име Киро 
Никола Бошковски, Скопје. 0126О) 

Работна (книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје, на име Руска Русева, 
Скопје. (1261) 

Работна книшка бр. 41329, издадена од Бирото 
за посредување на трудот Скопје, на име Јован 
Киро Аџихристовски, Скопје. (1262) 

Свидетелство за IV клас, главна книга 35, из-
дадено од Осмолетката ,,Трифун Пановски" — Би-
тола, на име Никола К а р а ј а н о в , ул. „Солун" бр 
177 - Битола. (1263) 

Здравствена ле,гитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Прилеп, на име Цвет-
ко Пурчески, ул. „Илија Исески" бр. 47 — Прилеп. 

(1264) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално о-сигурување — Прилеп, на име Гоце 
М. Маркоски, ул. „Блага Ружето" бр. 27 — Прилеп. 

(1265) 
Работна книшка бр. 357962/3700, издадена од 

Бирото за посредување на трудот во Белград, на 
име Мурат Аруна Зибери, с. Корита — Гостивар. 

(1266) 
Работна книшка бр. 9866, издадена од Бирото 

за посредување на трудот Прилеп, на име Веле 
М. Ризовски, ул. „Страшо Пинџур" бр. 29 — При-
леп. (1267) 

Здравствена легитимација бр. 2583, издадена од 
Заводот за социјално осигурување - Куманово, на 
име Светислав Арсовски, ул. ,,Иво Рибар" бр. 98 -
Куманово. (1268) 

Здравствена легитимација бр. 14178, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Охрид на име 
Трифунка Кочевска, с. Велгошти — Охридско. 

(1269) 
Работна книшка бр. 1157/58, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Ѓорче Петров, на име 
Цветко Петко Оиилчевски, Ѓорче Петров. (1270) 

Здравствена легитимација бр. 36843, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на 
име Софија Данаилова, Скопје. (11271) 

Здравствена легитимација бр. 78265, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на 
име Ружа Нацева Каковска, Скопје (1272) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, на име Крста 
Џингова, Скопје. (1273) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, на име Фесат 
Рамадан Асан, Скопје. (1274) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, на име Сали 
Белули Ред елица, Скопје. (Ј1275) 

Работна книшка бр. 2580, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје, на име Сали 
Бељули Редел и ца, Скопје. (12715) 
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Здравствена легитимација бр. 18160, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола, на 
име Марија Стојанова Тасевска, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 11 - Битола. (1277) 

Диплома за положен мајсторски коларски 1с-
пит под бр. 295 од 14-П-1959 година, издадена од 
Занаетчиското здружение во Титов Велес, на име 
Благој Д. Николов, ул. „Шарска" бр, 13а — Титов 
Велес. (1278) 

Здравствена легитимација бр. 4366, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип, на име 
Владо Трајков Јовевски, ул. „Димитар Влахов" бгк 
44 - Штип. (1270) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигуруваше — Скопје, на име Маг-
буље Али, Скопје. (1280') 

Здравствена легитимација бр. 9879, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Пробиштип, на име Мемед Мамудовци, ул. ,Ми-
кола Тесла" бр. 10 — Куманово. (1281) 

Здравствена легитимација бр. 8080, издадена е.д 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Кочани, на име Даница Ф. Јанева, ул. „Иво Рибар" 
бр. 8 - Кочани. (1282) 

Здравстве,на легитимациај, издадена од Заводот 
за социјално осигурување - Битола, на име Цве-
танка Талевска, ул. „Мукос" бр. 29 — Битола. (1283) 

Здравствена легитимација на име Милан Та-
лески, ул. „,Марксова" бр. 23, Прилеп. (1234) 

Здравствена легитимација бр. 3169, издадена ед 
Заводот за социјално осигурување , Филијала —1 
Дебар, на име Даница Поповска, ул. „22 декември" 
бр. 7 - Дебар. (1285) 

Воена книжица за резервни офицери бр. 2133, 
серија ПУ 301, издадена од Воениот округ — Скопје, 
на име Даница Иванова Поповска, ул. „22 декем -
Ери" бр..7 - Дебар. (1286) 

Здравствена легитимација бр. 11175, издадена ед 
Заводот за социјално осигуруваше — Тегово, на име 
Катица Метошевиќ, ул. ,Дветан Димов" бр. 41 — 
Тетово. (1287) 

Здравствена легитимација бр. 35740, издадена од 
Заводот за социјално осигуруваше - Гостивар, на 
име Менуша Никола Бојоска, ул. „Браќа Гинески, 
бр. 26 - Гостивар. (1288) 

Здравствена легитимација бр. 11236, издадена 
од Заводот за социјално осигуруваше — Филијала 
— Кочани, на име Пандура Анастасова, Кочани. 

(1289) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално' осигуруваше — Филијала — Ѓорче 
Петров, на име Мутков Темистокли, Скопје. (121)0) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осумгодишната школа „Ли,рија" — Скоп-
је, на име Менсур Хоџа, Скопје. (1291) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигуруваше — Скопје, на име Олга 
(Трајкова) Смилковиќ, Скопје. (1292) 

Здравствени легитимации, издадени од Заводот 
за социјално осигуруваше — Скопје, на име Цвета,. 
Сметлана и Љупчо сите Ристовски, Скопје. (Д293) 

Колска книшка рег. бр. 1015 за камион марка 
,Доџ" на ' Претпријатието „Центроко лониј ал" — 
Скопје. (1294) 

Здравствена легитимација бр. 195336, издадеш 
од Заводот за социјално осигуруваше — Скопје, ^а 
име Властимир Стојановиќ, Скопје. (1295) 

Здравствена легитимација бр. 2596, издадена од 
Заводот за социјално осигуруваше — Скопје, на 
име Славка Иван Поповска, Скопје. (1296) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигуруваше — Скопје, на име Јелица 
Трај кова, Скоп ј е. (129?) 

Здравствена легитимација бр. 4371, издадена од 
Заводот за социјално1 осигуруваше — Скопје на име 
Мице Филиповски, работник во Градежното прет-
пријатие „Бетон" — Прилеп. (1166) 

Здравствена легитимација бр, 399401, издадена 
од Заводот за социјално осигуруваше — Прилеп, ла 
име Димитар Мендизевски, ул. „Браќа Талески" бр. 
4 — Прилеп. (1299) 

Здравствена легитимација бр. 30643 на име Еш-
треф Абдурамановски, с. Подгорци — Струга. (13.90) 

Здравствена легитимација на име Темелко 
Здравески, ул. „Јонко Михајловски" бр. 17 — Кл-
чево. (1301) 

Здравствена легитимација бр. 8064, издадена од 
Заводот за социјално осигуруваше — Филијала -
Пробиштип, на име Петре Ристов Арсовски, с. При-
печани — Штипско. (1302) 

Здравствена легитимација бр. 7581, издадена од 
Заводот за социјално осигуруваше — Филијала -
Пробиштип, на име Јован Марковски, с. Руљак — 
Штипско. (1303) 

Работна книшка бр. 44545, издадена од Бирото 
за посредуваше на трудот — Скопје, на име Перса 
Бошкова, Скопје. (1304) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигуруваше — Скопје, на име Шакир 
Елези, Скопје. (1305) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигуруваше —Скопје, на име Ибраим 
Џемајлов, Скопје. (1303) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигуруваше — Скопје, на име Петре 
Стевчев Павловски, с. Драчево — Скопско. (1307) 

Свидетелство за завршен V клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата ,Дветан Димов" — Скопје, 
на име Марко Радо-јчиќ, — Скопје. (1308) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигуруваше — Скопје на име, Сотир-
ка Глигор Димовска, Скопје. (1309) 

Здравствена легитимација на Стевче Блажев 
Бошковски, Скопје. (1310) 

Илинденска возна карта на повластено пату-
ваше, издадена од Одборот за илинденски пензии 
при Президиумот на Народното собрание на НРМ 
на име Стевче Блажев Бошковски, Скопје. (131Ј) 

Работна книшка бр. 4118, серија бр. 161258, из-
дадена од Бирото за посредуваше на трудот — Ка-
вадарци на име Костадин Коцев Самарџиев, с. Бег-
ниште — Кавадарци. (1312) 

Сообраќајна дозвола марка „Пионер" рег. бр. 
М 1075, број на моторот 2Д763, број на шасија 205С4 
на Градежното претпријатие „Бетон", Цен. погон, 
Скопје. (1313) 

Сообраќајна дозвола марка „Пионер" рег. бр. 
М. 1078, број на моторот 20768, број на шасија 20566 
на Градежното претпријатие „Бетон", Цен. погон 
Скопје. (1314) 
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Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, на име Мен-
сур Решат Ибраимов, Скопје. (1315) 

Здаврствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, на име Љубо-
мир Гиговски, Скопје. (1316) 

Школско свидетелства за завршена осмолетка 
бр. 219/59, издадено од Осмолетката „Браќа Ми-
ладинови", на име Стефка Цветаноска, ул. ,,Тризла' 
бр. 57, Прилеп. (1313) 

Здравствена легитимација бр. 24217, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп, на 
име ,Александар Милан Трпаноски, ул(. „Парти -
занска" бр. 2 — Прилеп. (1319) 

Здравствена легитимација на име Бега Д саро-
ска Рамческа, с. Пласница — Кичево. (1320) 

Здравствена легитимација бр. 11337, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Кавадарци на име Марија Миткова, пензионерка 
— Кавадарци. (1320 

Рботна книшка бр. 019246, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје, на име Донка 
Спасова, Скопје. (1322) 

Возачка дозвола бр. 4270, издадена од СВР — 
Скопје, на име Љубинка Димитрова, Скопје. (1323) 

Сообраќајна книшка бр. 2713, издадена од СВР 
— Скопје, на име Љубинка Димитрова, Скопје. 

(1321) 
Здравствена легитимација бр. 116029, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Скопје, на 
име Славко Јуван, Скопје. (1325) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, на име Себе-
дин Идриз Ајдини, Скопје. (1326) 

Свидетелство за завршен УШ клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Климент Охридски" през 
1943 година, на име Флорика Симончева, Охрид. 

(1327) 
Работна книшка бр. 7186, серија бр. 161912, из-

дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново, на име Александар Т. ѓорѓевиќ, с. Долно 
Којнаре - Куманово. (1328) 

Здравствена легитимација бр. 19204, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кичево, на 
име Јованка Стојановска, ул. „Ј. Михајлоски" бр. 
Г,О - Кичево. (1320) 

Работна книшка бр. 33232, издадена од Бирото 
с а посредување на трудот — Скопје, на име Нови-
ца Димитриевски, Скопје. (1330; 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Браќа Миладинови" - -
Скопје, на име Петранка Готева, Скопје, (1331) 

Здравствена легитимација бр. 618, издадена лд 
Заводот за социјалноо сигурување — Испостава -
Крушево, на име! Курета Думника, ул. „Нико Даго" 
бр. 15 а Крушево. (1332) 

Оружен лист бр. 128, издаден од СВР — Титов 
Велес на име Таневски Темелков Димитар, с. Мо-
крени, Титоввелешко. (1558) 

ЛИЧНИ КАРТИ ' 

Лична карта бр. 353425, серија бр. 336910, изда-
дена од ОВР — Белград на име Адамовиќ Милова^ 

Јордан, с. Жупањац, Колумбарски срез, НРС. 
(3052) 

мов 

Лкчна карта рег. бр. 18494, серија бр. 0159680, 
издадена од ОВР — Прилеп на име Ѓоре Даме Пе-
ливаноски, ул. „9-ти септември" бр. 46 — Прилеп 

(2462) 
Лична карта рег. бр .17000, серија бр. 0536145, 

издадена од СВР — Куманово на име Димко Арсов 
Алексовски, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. 

(2463) 
Лична карта рег. бр. 7429, сер-ија бр. 1970662, 

издадена од СВР — Бриње на име Јулика Мате 
(Сертиќ) Трајанова, ул. „Моша Пијаде" бр. 19 - -
Куманово. 2464) 

Лична карта рег. бр. 19346, серија бр. 111774',"?, 
издадена од СВР — Сараево на име Јосип Илија 
Трогранчиќ, ул. „Климент1 Охридски" бр. И — 
Куманово. (2465) 

Лкчна карта рег. бр. 9305, серија бр. 0042016, 
издадена од СВР — Струга на име Мемед М. Али-
ми, с. Д. Татеши — Струга. (2463) 

Лична карта рег. бр. 4592, серија бр. 022779!, 
издадена од СВР — Охрид на име Тефик Демира 
Салиоски, с. Горенци, Струга, Струга. (2467) 

Ли^ша карта рег. бр. 15740, серија бр. 0048451, 
издадена од, СВР — Струга на име Дика Невзат, с. 
Ливада - Струга. (2468) 

Лична карта рег. бр. 19345, серија бр. 0049830, 
издадена од ОВР — Охрид на име Дучи Ќамил 
Лутви, е. Велешта — Струга. (2469) 

Лична карта рег. бр. 10641, серија бр. 0043352, 
издадена од ОВР — Струга на име Гатан Абаз Џа-
моски, с. Октиси — Струга. (2470) 

Лична карта рег. бр. 7964, серија бр. 023197?, 
издадена од ОВР — Окрид на име Наум В. Дукле-
ски, с. Требеништа - Струга. (2471) 

Лична карта рег. бр. 3265, серија бр. 0067975, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Тонка Иван 
(Илко в а) Попкочева, с.. Нови Дојран — Гевгелија. 

(2472) 
Ли'ша карта рег. бр, 18083, серија бр. 0023616, 

издадена од СВР — Струга на име Идрис Куртиш 
Речи, с. Ливада — Струга. (2473) 

Лична карта рег. бр. 2894, серија бр. 017276, 
издадена од СВР — Скопје на име Сава Лазо Га-
ламаров, с. Јурумлери — Скопје, (2474) 

Лична карта рег. бр. 42681, серија бр. 0797917, 
издадена од СВР — Гостивар на име Златко Тодо-
сиов Огнаноски, ул. „Никола Парапулов" бр. 31, 
Гостивар. (2511) 

Лична карта рег. бр. 3406, серија бр. 0135259, 
издадена од ОВР — Титов Велес на име Јован Ко-
нев Јованов, с. Рожден — Кавадарци. (2510) 

Лична карта рег. бр. 21012, серија бр. 0537332, 
издадена од СВР — Куманово на име Авдил Арифа 
Демири, с. Глажња — Кумановско. (2509) 

Лична карта рег. бр. 18341, серија бр. 0091150, 
издадена од СВР — Битола на име Илинка Крсте 
Трајкоска, ул. „Ј. Јорданоски" бр. 145 — Прилеп, 

(2508) 
Лична карта рег. бр. 11386, издадена од СВР -

Прилеп на име Тренко Ѓорев Димоски, с. Рилево — 
Прилеп. (2507) 

Лична карта рег. бр. 9424, серија бр. 0012704, 
издадена од СВР — Битола на име Пандо Србино-
ски, с. Орехово — Битола. (2506) 
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Лична карта рег. бр. 4474, серија бр. 20667, (из-
дадена од СВР — Демир Хисар на име Нове Сра-
тев ски, с. Буково — Битолско. (2475) 

Лична карта рег. бр. 29,151, серија бр. 0094853, 
издадена од СБР — Битола на име Јован Димко 
Јовановски, ул. „Т. Димитрови" бр. 13 — Битола. 

(2476) 
Лична карта рег. бр. 7910, серија бр. 0007778, 

издадена од СВР — Битола на име Невена Ј о т е в -
ска, ул. „Дим. Туцовиќ" бр. 111 - Битола. (2477) 

Лична карта рег. бр. 9867, серија бр, 021507 Ј, 
издадена од ОВР — Охрид на име Сандре Спасов 
Китаноски, с. Лешани — Охридско. (2478) 

Лична карта рег. бр. 9897, серија бр. 0215101, 
издадена од СВР — Охрид на име Милош ѓорѓиев 
Милошевски, с. Лешани, — Охридско. (2479) 

Лична карта рег. бр. 9246, серија бр. 0333826, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Вера Ло-
зова Габерова, ул. „Љубен Весов" бр. 52 — Титов 
Велес. (2480) 

Л!ична карта рег. бр. 4089, серија бр. 0328599, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Трајко 
Петров Шаптев, ул. „Славјанска" бр. 15 — Титов 
Велес. . (2481) 

Лична карта рег. бр. 19885, серија бр. 0435281, 
издадена од СВР - Титов Велес на име Милица 
Боризова Витанова, Барово — Кавадарци. (2482) 

Лична карта рег. бр. 16223, серија бр. 0506183, 
издадена од СВР — Кавадарци, на име Ристо Јо-
ванов Трајков с. Џедимерци — Кавадарци. (2483) 

Лична карта рег. бр. 9142, серија бр. 0495708, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ангел Илов 
Делов, Барово - Кавадарци. (2484) 

Лична карта рег. бр. 2423, серија бр. 1020867. 
издадена од ОВР — Босанска Градинска на име 
Славко Ѓураѓ Димитровиќ, Маврови Ханови — Го-
стивар. (2485) 

Лична карта рег. бр. 2194, серија бр. 0115642, 
издадена од СВР — Битола на име Методија Спи-
ров Лушин овски, - с. Цапари — Битолско. (248'л) 

Лична карта рег. бр. 5218, серија бр. 0532149, 
издадена од СВР — Куманово на име Таска Пет-
ковска, ул. „Вера Циривири" бр. 6 — Куманово. 

(2487) 
Лкчна карта рег. бр. 24832, серија бр. 0561150, 

издадена од СВР — Куманово на име Бајрам 3. 
ЈБутвиов, ул. „Бајрам Шабан" бр. 8а — Куманово. 

(2488) 
Лична ка,рта рег. бр. 306, серија бр. 0277413, 

издадена од СВР - Ресен на име Билјана Љ. Ду-
ланова, ул. „Б. Кидрич" бр. 92 - Ресен. (2489) 

Лична карта рег. бр. 15477, серија бр. 0677432, 
издадена од СВР — Тетово на име Хамди Абдула 
Исмаили, с. Г. Седларце — Тетовско. (2490) 

Лична карта рег. бр. 8898, серија бр. 07913о0, 
издадена од СВР — Тетово на име Трпка Наум 
Кироска, с. Лавце — Тетовско. (2491) 

Лична карта рег ,бр. 4108, серија бр. 0310247, 
издадена од СВР — Штип на име Тоде Сандев Ар-
сов), с. Долно' Трогерци — Штипско. (2492) 

Лична карта рег. бр. 5244, серија бр. 0308868, 
издадена од СВР — Штип на име Илаз Ибраимов 
Османов, с. Пухче — Штипско. (2493) 

Лична карта рег. бр. 16465, серија бр. 0049176, 
издадена од ОВР — Струга на име Нафис Ашинов 

Исовски, ул. ,,Мице Козар" бр. 18 — Прилеп. (243.1) 
Лична карта рег. бр. 1131, издадена од СВР — 

Прилеп на име Петре Илиов Котески, с.. М. Рувци 
- Прилеп. -(2496) 

Лична карта рег. бр. 22542, серија бр. 0163114, 
на име Петко Спасов Шиковски, с. Полчиште - -
Прилеп. (24'Ј?) 

Лична карта рег. бр. 1343, серија бр. 0018440, 
издадена од СВР — Прилеп на име Стево Трајков 
Косевски, с. Полчиште — Прилеп. (2493) 

Лична карта рег. бр. 4488, серија бр. 0544773, 
издадена од СВР — Куманово на име Младен Ми-
лосна Пешиќ, с. Табановце — Кумановско. (2499) 

Лична карта рег. бр. 4539, серија бр. 0930584, 
издадена од СВР — Ресен на име Живко С. Јо-
тевски, с. Дрмени — Ресен. (2500) 

Лична карта рег. бр. 7738, серија бр. 0665654, 
издадена од СВР — Тетово на име Милко Петро 
Јованоски, с. Јегуновце — Тетовско1. (2501) 

Л!ична карта рег бр. 14503, серија бр. 0711013, 
издадена од СВР — Гостивар на име Бајрам Бекте-
шов Мустафи, е. Врањовце — Гостивар. (2502) 

Лична карта рег. бр, 12953, серија бр. 0389665, 
издадена од СВР — Кочани на име Ристо Пангов 
Иванов, с. Соколарци — Кочани. (2503) 

Лична карта рег. бр. 1620, серија бр. 0073831, 
издадена од СВР — Битола на име Блага Димова, 
ул. „Херцеговина" бр. 1 — Битола. (2504) 

Личка карта рег. бр. 17588, серија бр. 0734020, 
издадена од СВР — Кичево на име Руска Петреска, 
ул. „М. Тито" бр. 3 — Кичево. (2570) 

Лична карта рег. бр. 17550, серија бр. 0731982, 
издадена од СВР — Кичево на име Бранко Тасев 
Трпески, с. Бигор Доленци — Кичево. (2571) 

Лична ка,рта рег. бр. 10529, серија бр. 0499033, 
издадена од СВР — Кавадарци на име А лири за 
Асанов Саитов, с. Бистренци — Кавадарци. (2572) 

Лична карта рег. бр. 2083, серија бр. 0399093, 
издадена од СВР — Св. Николе на име Димитар 
Наумов Ефремов, с. Кадрифаково — Св. Николе. 

(2573) 
Лична карта рег. бр. 2566, серија бр. 0398576, 

издадена од ОВР — Св. Николе на име Стојче Зар-
ков Арсов, Св. Николе. (2574) 

Лична карта рег. бр. 9921, серија бр. 0063631, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Радие Ис-
маилова Амедова, Кр. Паланка. (2575) 

Лична карта рег. бр. 8023, серија бр. 0063733, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојанча 
Глигоров Ангеловски, с. Киселица, Кр. Паланка. 

(2576) 
Личка карта рег. бр. 14036, серија бр. 0089310, 

издадена од СВР — Битола на име Нове Петров, 
ул. „Стив Наумов" бр. 33 — Битола. (257?) 

Лична карта рег. бр. 22660, серија бр. 0121449, 
издадена од СВР — Битола на име Томе Велјан 
Костовски, ул. „Сигреја Нахмија" бр. 56 — Битола 

(2573) 
Лична карта рег. бр. 10910, издадена од СВР -

Прилеп на име Ѓорѓија Талев Соколовски, с. За-
полжани — Прилеп. (2579; 

Лична карта рег. бр. 4331, серија бр. 0564740, 
издадена од СВР Куманово на име Ружди Шата 
Асани, с. Отља - - Куманрвско. (2580) 
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Лична карта рег. бр. 3887, серија бр. 0636392. 
издадена од ОВР — Кр. Паланка на име Стојан Јо-
ван Алексовски, ул. „Србо Томиќ бр. 28 — Кума-
ново. (2381) 

Лична карта рег. бр. 6290, серија бр. 0531779, 
издадена од СВР — Куманово на име Борис Петрев 
Илиевски, ул. „Боро Менков" бр. 13 — Куманово. 

(2582) 
Лична катра рег. бр. 6984, серија бр. 0547597, 

издадена од СВР — Куманово на име Зарко Наско 
Стошиќ, ул. ,,Србо Томиќ" бр. 21 — Куманово. 

(2583) 
Лична карта рег. бр. 8010, серија бр. 0128616, 

издадена од СВР — Делчево на име Фатима Јан-
гел ова Хенгова, с. Ранковци — Кр. Паланка. (2584) 

Лична карта рег. бр. 13424, серија бр. 0758389, 
издадена од СВР — Кичево на име Раим Ибраими, 
с. Грешница — Кичево. (2585; 

Лична карта рег. бр. 4783, серија бр. 0749301, 
издадена од СВР — Кичево на име Шезо Јаоска, 
с. Колари — Кичево. (2586) 

Лична карта рег. бр. 42031, серија бр. 0797273, 
издадена од СВР — Тетово на име Достана Ецова 
Јаневска, ул. „Илинденска" бр. 132 — Тетово. 

(2588) 
Лична карта рег. бр. 2576, серија бр. 0662645, 

издадена од СВР — Тетово на име Драго Петров 
Димоски, с. Џепчиште — Тетовско. (2589) 

Лична карта рег. бр. 24681, серија бр. 0721491, 
издадена од СВР — Тетово на име Меваип Шукри 
Абдулаи, с. Ѓурѓевиште — Тетовско. (2590) 

Лична карта рег. бр. 177, серија бр. 0104887, 
издадена од СВР — Дебар на име Јован Павлев 
Јовановски, с. Рајчица — Дебар. (2591) 

' Лична карта рег. бр. 5567, серија бр. 0494720, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ќемал Ра-
симов Су л еј манов, Кавадарци. (2592) 

Лична карта рег. бр. 45700, серија бр. 0268940, 
издадена од СВР — Тетово на име Ефтимија Кра-
тевски, с. Волковија — Тетовско. (2593) 

Лична карта рег. бр. 5903, серија бр. 0668821, 
издадена од СВР — Тетово на име Емрли Ајети 
Ризвани, с. Боговино — Тетовско. (2594) 

Лична карта рег. бр. 39424, серија бр. 0694673, 
издадена од СВР — Тетово на име Емрула Илјазов 
Беќири, с. Србиново — Гостивар. (2595) 

Лична карта рег. бр. 4147, серија бр. 0399657, 
издадена од СВР — Св. Николе на име Мустафа 
Асанов Јусинов, с. Милино, Св. Николе. (25.96) 

Лична карта рег. бр. 4678, серија бр. 0400188, 
издадена од СВР — Св. Николе на име Бојан Сој-
ков Саздев, с. Стрисовци — Штипско. (2597) 

Лична карта рег. бр. 8789, серија бр. 0518899, 
издадена од СВР — Пеќ — Ѓураковац на име Азем 
Гаши, с. Каратманово — Св. Николе. (2598; 

Лична карта рег. бр. 8331, серија бр. 0154486, 
издадена од СВР — Прилеп на име Трајко Орданов 
Спиркоски, ул. „Ст. Апостолски" бр. 4 — Приле,п. 

(2599) 
Лична карта рег. бр. 22147, серија бр. 0164429, 

издадена од СВР — Битола на име Муарем Џемал 
Сул еј маноски, с. Канатларци — Битола. (2600) 

Лична карта рег. бр. 10085, серија бр. 0190595, 
издадена од СВР — Прилеп на име Ристе Спасел 
Николоски, с. Чумово — Прилеп. (2001) 
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Лична карта рег. бр. 1296, серија бр. 0245812. 
издадена од СВР — Крушево на име Благородна 
Крсте Мицковска, ул. „Томе Николев" бр. 22 -
Крушево. (2602) 

Лична карта рег. бр. 20757, серија бр. 0537177, 
издадена од СВР — Куманово на име Невзат Амита 
Асани, с. Глажња — Кума,новско. (2603) 

Лична карта рег. бр. 5086, серија бр. 0789062, 
издадена од СВР — Тетово на име Раиф Зекир 
Мерџани, с. Шипковица — Тетовско. (2604) 

Лична карта рег. бр. 37395, серија бр. 0692662, 
издадена од СВР — Тетово на име Бандил Зеќир 
Шерифи, с. Шипковица — Тетовско. (2605) 

Лична карта рег. бр. 36983, серија бр. 0769249, 
издадена од СВР — Тетово на име Вејсел Сулејман 
Шаини, с. Гермо — Тетовско. (12606) 

Лична карта рег. бр. 3714, серија бр. 0543824, 
издадена од СВР — Уоошевац на име Мусли Халил 
Лога, ул. „Преспанска" бр. 19 — Тетово. (2607) 

Лична карта рег. бр. 21608, серија бр. 0681806. 
издадена од СВР — Тетово на име Цветко Симјан 
Богоевски, е. Блаце — Тетовско. (2608) 

Лична карта рег. бр. 3191, серија бр. 2596301, 
издадена од СВР — Тутин на име Азиз Илјаза 
Реџовиќ, ул. „Саат Џамија" — Гостивар. (2600) 

Лична карта рег. бр. 47206, серија бр. 0042451, 
издадена од СВР — Марибор на име Ѓоко Ми,ло 
Мартинич, ул „Вера Циривири" бр. 6а/1 — Штип. 

(26 Ш) 
Лична карта рег. бр. 413, серија бр. 0062140, 

издадена од СВР — Кр. Паланка на име Момчило 
Насев Стаменковски, с. Трново — Кр. Паланка. 

(2611) 
Лична карта рег. бр. 18474, серија бр. 0091411, 

издадена од СВР — Битола на име Михајло Лука 
Туневски, Битола. (2612) 

Лична карта рег. бр. 36909, серија бр. 0106313, 
издадела од СВР — Битола на име Зоран Станислав 
ВелкоЕиќ, ул. „М. Тито" бр. 54 — Битола. (2613) 

Лична карта рег. бр. 1062, серија бр. 0245578, 
издадена од СВР — Крушево на име Она Никола 
(Зердо) Нича, ул. „М. Матак" бр. 53 — Крушево. 

(2614) 
Лична карта рег. бр. 3728, серија бр. 0564139, 

издадена од СВР — Куманово на име Стојан За-
фира Поповски, с. Пељинце — Кумановско. (2615) 

Лична карта рег. бр. 2547, серија бр. 054561.8, 
издадена од СВР — Куманово на име Драгутин 
Младенов Стојановски, с. Пелинце — Кумановско. 

(2616) 
Лична карта рег. бр. 17461, серија бр. 0714071, 

издадена од СВР — Гостивар на име Исен Рамиза 
Ибраими, с. Ломница — Тетовско. (2617) 

Лична карта рег. бр. 37622, серија бр. 0692883, 
издадена од СВР — Гостивар на име Митар Мла-
денов Јанакиевски, с. Галате — Гостивар. (2618) 

Лична карта рег. бр. 38153, серија бр. 0693413, 
издадена од СВР — Гостивар на име Шабан Џабир 
Мислими, с. Дол. Гоновица — Гостивар. (26П)) 

Лична карта рег. бр. 77945, серија бр. 0061130, 
издадена од СВР — Скопје на име Васил Павле Ди-
митров, село Нем ашици — Штипско. (3120) 

Лична карта рег. бр. 1086, серија бр. 0021306 
издадена од СВР — Охрид на име Стефана Сера-
фин (Костоска) Трајчевска, с. Конско — Охридско. 

(ШО) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Лична карта рег. бр. 140, серија 0208833, издадена 
од СВР — Охрид на име Воскресија Ставре (Вол-
канова) Боева, ул. „Петре Чауле" бр. 44 — Охрид. 

(2621) 
Лична карта рег. бр. 18071, серија бр. 0507451 

издадена од СВР — Кавадарци на име Илија Ри-
стов Сеизов, ул. ,илинденска" бр. 92 — Кавадарци. 

(2622) 
Лична карта рег. бр. 6226, серија бр. 0788650 

издадена од СВР — Тетово на име Јован Блаже Ге-
ров ски, ул. „Призренска" бр. 28 — Тетово. (2623) . 

Л!ична карта рег. бр. 7576, серија бр. 0311015 
издадена од СВР — Штип на име Страхил Коцза 
Карев, с. Стрисовци — Штипско. (2624) 

Лична карта рег. бр. 5775, серија бр. 0457883 
издадена од ОВР — Струмица на име Ќемал Мас-
ларов, с. Конче — Радовиш. (2625) 

Лична карта рег. бр. 6838, серија бр. 0266166 
издадена од СВР — Битола на име Милка Стојко-
ска, ул. „Мирче Ацев" бр. 63 — Битола. (2626) 

Лична карта рег. бр. 801, серија бр. 027622 из-
дадена од СВР — Битола на име Димитар Крстев 
Шангов, Селекциона сточарска станица — Битола. 

(2627) 
Лична карта рег. бр. 538, серија бр. 0341048 

издадена од ОВР — Титов Велес ш име Гашо Нај -
дов Камчев, Градско — Титоввелешко. (2628) 

ДЕична карта рег. бр, 1022, серија бр. 0453532 
издадена од ОВР — Струмица на име Петар Хри-
стов Видичев, ул. „Иво Рибар" бр. 1 - Струмица. 

(262:)) 
Лична карта рег. бр. 9139, серија бр. 0535480 

издадена од ОВР - Куманово на име Борис Божин 
Петковски, ул. „Бр. Миладинови"""Куманово'. (2630) 

Лична карта рег. бр, 1858, серија бр. 0542430 
издадена од СВР — Куманово на име Благоја' Ва-
сиљ Давчевски, с Мл. Нагоричане — Кумановско, 

(2631) 
Лична карта рег. бр. 7703, серија бр. 0526515 

издадена од СВР - Куманово на име Трајан Трајко 
Цветковски, ул. ,,Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 55 - Кума-
ново. (2632) 

Лична карта рег. бр. 24911, серија бр. 0684390 
издадена од СВР - Тетово на име Надије Шабан 
Бајрами, ул. „Горна Чаршија" бр. 51—Тетово. (2634) 

Лична карта рег. бр. 45335, серија бр. 0268567 
издадена од СВР — Тетово на име Елеонора Борис 
Галеска, ул. „Цветан Димов" бр. 17 — Тетово. (2635) 

Лична карта рег. бр. 605, серија бр. 0101315 
издадена од СВР — Гостивар на име Урош Петру-
нов Матески, с. Бродец — Гостивар. (2631?) 

Лична карта рег. бр. 2524, серија бр. 0308243 
издадена од СВР — Штип на име Димитар Асанов 
Исаинов, с. Новоселани — Кочани. (2637Ј 

Лична карта рег. бр. 2567, серија бр. 0107577 
издадена од СВР - Дебар на име Ќенан Имера 
Руси, ул. „Лиман Каба" бр. 25 - Дебар. (2638) 

Лкчиа карта рег. бр. 2364, серија бр. 0326974 
издадена од ОВР — Титов Велес на име Лилјана 
Борис (Чушкова) Миланова, ул. „Кожув Планина" 
бр. 23 - Титов Велес. (263ГП 

Лична карта рег. бр. 3570, серија бр. 0491942 
издадена од СВР — Кавадарци на име Сали Шери-
фов Шаќиров, ул. ,,Ѓоро Бру тонски" бр. 11 — Ка-
вадарци, (2640) 

Лична карта рег. бр. 6021, серија бр. 0294777 
издадена од СВР — Штип на име Ќамил Нуреди-
нов Демиров, ул. „Охридска" бр. 5 — Штип. (2641) 

Лична карта рег. бр. 9800, серија бр. 0311973 
издадена од СВР — Штип на име Трајан Манев Ја-
нев, ул. „Борко Талев" бр. 38 — Штип. (2642) 

ЈПична карта рег. бр. 7567, серија бр. 0567967 
издадена од СВР — Куманово ,на име Борислав Ми-
лорад Јовановиќ, с. Свидовица — Струмица. (2643) 

Лична карта рег. бр. 21469, серија бр. 0118950 
издадена од СВР — Битола на име Илија Петров 
Колим ачковски, с. Ѓавато — Битолско. (2644) 

Лична карта рег. бр. 12458, серија бр. 2484374 
издадена од СВР - Бујаковац на име Шабан Ра-
мадан Шабани, ул. „Бајрам Шабани" бр. 35 — Ку-
маново. (2645) 

Лична карта рег. бр. 4238, серија бр. 0452391 
издадена од СВР — Сува Река на име'Риза Даута 
Бериша, с. Кочилари — Титоввелешко. (26 

Лична карта рег. бр. 44683, серија бр. 0799817 
издадена од СВР — Тетово на име Сеадин Асип 
Сеадини, с. Гајре - Тетовско. (2647) 

ЛЗична карта рег. бр. 16071, серија бр. 0678452 
издадена од СВР - Тетово на име Бефо Рамиз 
Шеарпи, с. Бошале — Тетовско. (2648Ј 

Лична карта рег. бр. 4289, серија бр. 0786152 
издадена од СВР — Тетово на име Томо Авраш Пе-
роски, ул. „Питу Гули" бр. 21 - Тетово. (264?) 

Лична карта рег. бр. 6750, серија бр. 0703260 
издадена од СВР — Гостивар на име Катип Амета 
Фетин, с. Дебреште — Тетовско. (2650) 

Лична карта рег. бр. 3870, серија бр. 0409346 
издадена од СВР — Штип на име Сандо Миланов 
Апостолов, с. Брест — Штипско. (2651) 

Лична карта рег. бр. 3657, серија бр. 0400567 
издадена од ОВР - Св. Николе на име Митка Сто-
јан (Додева) Гогова, с. Мустафино—Штипско. (2652) 

Лична карта рег. бр. 20369, серија бр. 0560187 
издадена од СВР — Куманово на име Мира Уро-
шева Јордановска, ул. „Трст" бр. 12 - Штип. (2653) 

Лична карта рег. бр. 19255, серија бр. 0092302 
издадена од СВР — Битола на име Челик Исмаил 
Камила-, ул. „Срем" бр. 13 - Битола. (2654) 

Лична карта рег. бр. 1741, серија бр. 0146220 
издадена од СВР - Прилеп на име Илија А,нев Ри-
стовски, ул. „Цане Или јонски" бр. 40 — Прилеп. 

(2655) 
Лична карта рег. бр. 7047, серија бр. 0126814 

из,дадена од СВР - Делчево на име Даница Алек-
сандрова (Јованова) Николова, с. Богомила — Ти-
товвелешко'. (2650) 

Лична карта рег. бр. 12758, серија бр. 501674 
издадена од ОВР — Кавадарци на име Ѓурѓа Борис 
(Теме-лкова) Петрова, с. Рибарци—Кавадарци. (2657) 

Лична карта рег. бр. 7925, серија бр. 0296395 
издадена од СВР — Штип на име Ристо Јано Рис-
тов Бореа, с. Корешница — Кавадарци. (2658) 

Лична карта рег. бр. 4481, серија бр. 01357336 
издадена од СВР — Титов Велес на име Тодор П г . 
на јотов Мелов, с. Д. Бошава — Кавадарци. (2659) 

Лична карта рег. бр. 20, серија бр. 0270924 па 
име Веби Рамадан Зеќири, с. Долно Палчиште -
Тетовско. (2660) 

Лична карта рег. бр. 846, серија бр. 0108892 
издадена од СВР — Битола на име Митар Наумов 
Златевски, с. Горно Српци — Битолско. (2661) 
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Лична карта рег. бр. 3299, серија бр. 0247816 
издадена од ОВР — Битола на име Миле Здравев 
Колароски, с. Св. Митрани — Прилеп. (26152) 

Лична карта рег. бр. 15288, серија бр. 0196199 
издадена од СВР — Прилеп на име ѓорѓија Траја-
нов Ристевски, ул. „Б. Бешироски" бр. 16 — Прилеп. 

Лична карта рог. бр. 17322, серија бр. 0022853 
издадена од СВР — Струга на име Адем Бануши 
Балце, ул. „Муртеза Татар" бр. 35 — Струга. (2664) 

Лична карта рег. бр. 26024, серија бр. 0220208 
издадена од СВР — Охрид на име Џевит Сабитоа 
Бајрамоски, с Стрелци — Кичево. (2605) 

Лична карта рег. бр. 11006, серија бр. 2167110 
издадена од ОВР — Параќин на име Славе Михајло 
Сеи зовиќ, Станбена зграда бр. 2 — Тетово. (2666ј 

Лична карта рег. бр. 13613, серија бр. 0673650 
издадена од СВР — Тетово! на име Џемаил Сулеј-
м а н Арифи, с. Шипковица — Тетовско. (2667) 

ЈИична карта рег. бр. 1703, серија бр. 0790044 
издадена од СВР — Тетово на име Олга Ристо Ва-
соска, ул. ,,Балиндолска" бр. 12 — Гостивар. (2668) 

Лична карта рег. б-р. 274, се-рија бр. 027096 из-
дадена од СВР — Битола на име Трајан Вангелов 
Мацевски, ул. „Лерин" бр. 32 — Битола. (2669) 

Лична карта регч бр. 16854, серија бр. 0353372 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јордан 
Димчев Џунџев, ул. „9-ти ноември" бр. 18 — Титов 
Велес. (2670) 

Лична карта рег. бр. 361, серија бр. 024432 из-
дадена од СВР — Титов Велес на име Веле Гуџов, 
с Бабуна — Титоввелешко. (2671) 

ЈЕична карта рег. бр. 170304, серија бр. 0355722 
издадена од СВР — Титов Велес на име Слободан 
Велов Цветковски, с. Роковец — Титоввелешко. 

(2672) 
Лична карта рег. бр. 11033, серија бр. 2907151 

издадена од СВР — Сува Река на име Таире Гури 
Битиќ, с. Кочилари — Титоввелешко. (26^3) 

Лична карта рег. бр. 5679, серија бр. 0455016 
издадена од СВР — Сува Река на име Хаџија Ази-
за Битиќ, с. Кочилари — Титоввелешко. (2674) 

Лична карта рег. бр. 18628, серија бр. 0807283 
издадена од СВР — Кавадарци на име Илија Ки-
ров Апостолов, с. Глишиќ — Кавадарци. (2675) 

Лична карта рег. бр. 2021, серија бр. 0091121 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ѓорѓи Илов 
Трајков, с. Бахула - Кавадарци. (2676) 

Лична карта рег. бр. 2863, серија бр. 0795379 
издадена од СВР — Тетово на име Руфат Бајрам 
Ислами, с. Порој — Тетовско. (267?) 

Лична карта рег. бр. 7695, серија бр. 0789635 
издадена од СВР - Тетово на име Џемаил Шефки 
Несими, ул. „Скопјанска" бр. 59 - Тетово. (2678) 

Лична карта рег. бр. 42161, серија бр. 079440?, 
издадена од СВР - Гостивар на име Фаик Џабир 
Мислими, с. Дол. Ѓоновица — Гостивар. (2679) 

Лична карта рег. бр. 69055, серија бр. 0649288 
издадена од СВР - Кратово на име Ангел Кузев 
Митев, с. Горно Црнилиште — Штипско. (2680) 

Лична карта рег. бр. 36180, серија бр. 0692243 
издадена од СВР — Тетово на име Десанка Ми-
хаило (Поповиќ) Илиевска, ул. „Кумановска" бр. 18 
- Тетово. (2731) 

Лична карта рег. бр. 38872, серија бр. 0694130 
издадена од СВР — Тетово на име Бранко Мане 
Аврамоски, ул. ,,Љубљанска" бр. 4 — Тетово. (2732) 

Лична карта рег. бр. 8572, серија бр. 0082394 
издадена од СВР — Битола на име Спасиј (Трајко-
ва) Тасева, ул. „К. Абрашевиќ" бр. 5—Битола. (2733) 

Лична карта рег. бр. 5943, серија бр. 0059142 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Марика 
Јован Јованоска, с. Узем — Крива Паланка. (2734) 

Лична карта рег. бр. 10845, серија бр. 0061457 
издадена од СВР — Куманово на име Благоја Геров 
Стојановски, с. Градец — Крива Паланка. (2735) 

Лична карта рег. бр. 5596, серија бр. 0098306 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Јона 
Серафин Јанчева, с. Костур — Кр. Паланка. (2736) 

Лична карта рег. бр. 376, серија бр. 0093086 из-
дадена од СВР — Крива Паланка на име Ана Стој-
кова Стојчева — Крива Паланка. (2737,1 

Лична карта рег. бр. 22832, серија бр. 0120887 
издадена од СВР — Битола на име Кица Крушев-
ска, ул. „Сгреја Нахмијас" бр. 5 6 — Битола. (2738) 

Лична карта рег. бр. 4847, серија бр. 0007370 
издадена од СВР — Битола на име Петкана Јошев-
ска Жежовска, с. Тепавци — Битолско. (2739) 

Лична карта рег. бр. 15033, серија бр. 0014374 
издадена од СВР — Битола на име Трајан Ташков 
Жежовски, с. Тепавци — Битолско. (2740) 

Лична карта рег. бр. 1763, серија бр. 0109245 
издадена од СВР — Битола на име Александар То-
доров Бочваровски, с. Цапари — Битолско. (2741) 

Лична карта рег. бр. 23807, серија бр. 0283365 
издадена од СВР — Кичево на име Иван Цветанов-
ски, с. Видрани — Кичево. (2742) 

Лична карта рег. бр. 9735, серија бр. 0754256 
издадена од СВР — Кичево на име Антон Матески, 
с. Вра:непшица — Кичево. (2743) 

Лична карта рег. бр. 22080, серија бр. 0339082 
издадена од СГВР — Титов Велес на име Анѓел 
Стојков Димов, ул. „Киро Рогужар" бр. 39 - Ти-
тов Велес. (2744) 

ЈИична карта рег. бр. 34787, серија бр. 0691435 
издадена од СВР — Тетово на име Ајет Рамада,на 
Лимани,с. Жеровјане — Тетовско. (2745) 

Лична ка,рта рег. бр. 342/ш, серија бр. 0423354 
издадена од ОВР — Штип на име Елка Смилан 
(Стојанова) Стојанова, с. Таринци — Штипско. (2746) 

Лична карта рег. бр. 4351, серија бр. 0292915 
издадена од ОВР — Штип на име Васил Милев 
Радев, ул. „Митко Цуцов" бр. 9 - Штип. (2747) 

Лична карта рег. бр. 1383, серија бр. 0397 из-
дадена од СВР — Св. Николе на име Сарафим Ѓо-
шев Лазаревски, с. Делисинци — Св. Николе. (2748) 

Лична карта рег. бр. 1677, серија бр. 0398187 
издадена од СВР - Св. Николе на име Станојко 
Стојанов Дејанов, с. Амзабегово"Св. Николе. (2749) 

Личка карта рег. бр. 8328, серија бр. 0295712 
издадена од СВР - Штип на име Ванчо Конев 
Саздов, с. Ерџелија - Св. Николе. (2750) 

Лична карта рег. бр. 4347, серија бр. 0399857 
издадена од СВР - Св. Николе на име Стојан Слав-
ков Ангелов, с. Богословец — Св. Николе. (2751) 

Лична карт^ рег. бр. 25001, серија бр. 0179029 
издадена од СВР — Охрид на име Петко Гераси.м 
Шеќероски, с. Радожда - Струга. (2752) 

Ј11ична карта рег. бр, 12182, серија бр. 0044893 
издадена од СВР — Струга на име Мустафа Адем 
Мерко, с. Радолишта — Струга. (2753) 
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Лична карта рег. бр. 14696, серија бр. 3036806 
издадена од СВР — Љипљан на име Беќир Раим 
Ахмети, Скопје. (2512) 

Лична карта рег. бр. 34770, серија бр. 0026749 
издадена од СВР — Скопје на име Богданка Блаже 
Трајкова, Скопје. (2513) 

Лична карта рег. бр. 8820, серија бр. 0585330 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Спасо Не-
шиќ, Скопје. (2514) 

Лична карта рег. бр. 16280, серија бр. 0017924 
издадена од СВР — Скопје на име Мерсиј е Сефер 
(Сулејман) Џафер, Скопје. (2515) 

Лична карта рег. бр. 17938, серија бр. 0714548 
издадена од СВР — Гостивар на име Јовица Најдов 
Алексовски, Скопје. (2516) 

Лична карта рег. бр. 58856, серија бр. 0046013 
издадена од СВР — Скопје на име Али Хасан Ху-
сеин, Скопје. (2517) 

Лична карта рег. бр. 3404, серија бр. 0579346 
издадена од СВР — Скопје на име Рамиз Саит Ид-
ризи, Скопје. (2518) 

Лична карта рег. бр. 2870, серија бр. 0579191 
издадена од СВР — Скопје на име Сулејман Изеир 
Џаферов, Скопје. (2519) 

Личка карта рег. бр. 20844, серија бр, 0596965 
издадена од СВР — Скопје на име Веби Ебип Аса-
ни, Скопје. (2520) 

Лична карта рег. бр. 49468, серија бр. 0628221 
издадена од СВР — Скопје на име Хебип Шакир 
Шерифи, Скопје. (2521) 

Лична карта рег. бр. 89144, серија бр. 0603770 
издадена од СВР — Скопје на име Сабри Асан 
Имер, Скопје. (2522) 

Лична карта рег. бр. 16644, серија бр. 0017857 
издадена од СВР — Скопје на име ѓорѓи Глигор 
Тасевски, Скопје. (2523) 

Лична карта рег. бр. 1590, серија бр. 1408700 
издадена од СВР — Нови Пазар на име Ибрахим 
Мустафа Нумановиќ, Скопје. (2524) 

Лична карта рег. бр. 19564, серија бр. 0595685 
издадена од СВР — Скопје на име Павле Трпче 
Ланчевски, Скопје. (2525) 

Лична карта рег. бр. 34237, серија бр. 0029706 
издадена од ОВР — Скопје на име Милан Андон 
Стојанов, Скопје. (2526) 

Лкчна карта рег. бр. 11887, серија бр. 0013045 
издадена од СВР — Скопје ма име Васка Лазо (Ла-
зарова) Стојановска, Скопје. (2528) 

Лична карта рег. бр. 14047, се^Јија бр. 0581517 
издадена од ОВР — Скопје на име Диме Зафир Не-
новски, Скопје. (2528) 

Лична карта рег. бр. 2444, серија бр. 0356854 
издадена од СВР — Титов Велес на име Дане Ор-
дан Трајков, Скопје. (2529) 

Лична карта рег. бр. 6017, серија бр. 0986985 
издадена од ОВР — Сарајево на име Марија Карло 
(Баеер) Јордановска, Скопје. (2530) 

Лична карта рег. бр. 21433, серија бр. 0049470 
издадена од СВР — Скопје на име Драга Мане 
Вуичиќ, Шикман, Скопје. (2531) 

Лична карта рег. бр. 47546, серија бр. 0629220 
издадена од ОВР - Скопје на име Беџет Шериф 
Шерифи, Скопје. (2532) 

Лична карта рег. бр. 10685, серија бр. 0538795 
издадена од СВР — Гњилане на име Сребрица За-
рије Мициќ, Скопје. (2533; 

Лична карта рег. бр. 9715, серија бр. 0010893 
издадена од ОВР — Скопје на име Миле Трајко 
Илиевски, Скопје. (2534) 

Лична кара ,рег. бр. 3665, серија бр. 0783043, 
издадена од ОВР — Скопје на име Рамадан Мемед 
Иљази, Скопје. (2535) 

Лична карта рег. бр, 46960, серија бр. 0607624 
издадена од ОВР — Скопје на име Владо Ристо Не-
делковски, Скопје. (2536) 

Лична карта рег. б. 50560, серија бр. 0035886 
издадена од СВР — Скопје на име Најла Куртиш 
Алил Фета, Скопје. (2537) 

Лична карта рег. бр. 10655, серија бр. 0586665 
издадена од СВР — Скопје на име Васил Мане 
Трајков, Скопје. (2538) 

Лична карта рег. бр. 9044, серија бр. 0003654 
издадена од СВР — Бијело Поље на име Суљо Му-
рат Кијамет, Скопје. (2539) 

Личка карта рег. бр. 383939, серија бр. 36847? 
издадена од СВР — Белград на име Махмуд Адем 
Адеми, Скопје. (2540) 

Лична карта рег. бр. 92365, серија бр. 0607187 
издадена од СВР — Скопје на име Сулејман Реџеп 
Демиров, Скопје. (2541) 

Личка карта рег. бр. 127829, серија бр. 213563 
издадена од СВР — Белград на име Јордан Ди-
митри Атанасов, Скопје. (2542) 

Лична карта рег. бр. 39219, серија бр. 0694475 
подадена од ОВР — Тетово на име Марија Ѓура 
Јамин,ќар, Скопје. (2543) 

Лична карта рег. бр. 42761, серија бр. 0253185 
издадена од ОВР — Скопје на име Анка Стеван 
(Буковиќ) Јовановиќ, Скопје. (2544) 

Лична карта рег. бр. 51624, серија бр. 003634/ 
издадена од СВР — Скопје на име Абибе Шабан 
Мустафа Усеин, Скопје. (2545) 

Лична карта рег. бр. 3449, серија бр. 0559559 
издадена -од СВР — Гњилане на име Амит Сали Са -
лији, Скопје. (2546) 

Лична карта рег. бр. 11717, серија бр. 0013145 
издадена од СВР — Скопје на име Коста Тодор Ко-
стовски, Скопје. (2547) 

СОДРЖИНА 

126. Одлука за одредување денот во кој ќе 
почнат со работа Технолошкиот оддел и 
Електромашинскиот оддел на Техничкиот 
факултет и Стоматолошкиот оддел на 
Медици,нскиот факултет на Универзитетот 
во Скопје — — — — — — — — 441 

127. Препорака за усмерување на земјоделски-
те училишта — — — — — — — 441 

128. Препорака за усмерување на одредени па-
ралелки во економските училишта во 
Скопје и Битола — — — — — — 442 

Издавач; „Службен весник на НРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември-

бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-638 
ПРИ Народната банка - Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" II (4248) - Скопје. 


