
Смрт на фашизмот — слобода па народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

' СКОПЈЕ 
Сабота, 9 ноември 1957 

Број 30 Година ХШ 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 30 дин 
Чековна сметка број 802-Т-698 

156. 
На основа член 38 од Законот за аптеките 

(„Службен Бесниќ на НРМ" бр. 36/56 г.), Советот за 
народно здравје на Народна Република Македони-
ја донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО НА 

НА АПТЕКИТЕ 
ПЕРСОНАЛОТ 

1. — Лицата на работа во аптеките, за времето 
додека се наоѓаат на своите работни места носат 
работни облекла. 

2. — Работното облекло е: 
а)4 за фармацевти: бел мантил со фармацевт-

скиот знак чаша со змија; 
б) за фармацевтски помошници: бел мантил; 
в) за административниот и техничкиот персо-

нал: темно-син мантил. 
3. — Персоналот е должен пропишаното облек-

ло да го носи за сето време додека се наоѓаат на 
работа во аптеката. 

4. — Аптеките се должни да се сообразат со 
одредбите на ова Решение до крајот на 1957 год. 

5. — Одредбите на ова Решение сходно се при-
менуваат и за персоналот на аптекарските станици. 

6. — Ова Решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „Службен весник на На-

, родна Република Македонија". 

Бр. 2389 
7 октомври 1957 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот за народно здравје на НРМ, 

Даре Џамбаз, с. р. 

157. 
ѕ 

На основа член 39 од Законот за аптеките 
(„Службен весник на НРМ" бр. 36/56 г.), Советот 
за народно здравје на Народна Република Маке-
донија донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА АПТЕКИТЕ 

1. — Дневното работно време во аптеките трае 
како и работното време на државните службеници, 

2. — Дневното работно време во аптеките е дво-
кратно. 

3. — Распоредот на работното време во текот 
на денот го одредува Советот за народно здравје 
на народниот одбор на општината. 

4. — Во место со повеќе аптеки, како и во места 
со една аптека што има повеќе фармацевти се 
образува дежурна служба вон редовното работно 
време. Распоредот на дежурната служба во место 
со повеќе а,птеки, во рамките на времето на де-
журството одредено од Советот за народно здравје 
на народниот одбор на општината спогодбено го 
утврдуваат самите аптеки. Во случај да не се спо-
годат самите аптеки, распоредот на дежурната 
служба го одредува Советот за народно здравје на 
народниот одбор на општината. 

5. — Во текот на редовното работно време за-
должително е приеаството на фармацевт во апте-
ката. 

Во случај на спреченост на фармацевтот по бо-
лест, користење на годишен одмор или други слу-
чаи. аптеката е должна да обезбеди замена. 

6. — Доколку снабдување со лекови на насе-
лението вон од редовното работно време не е уре-
дено со дежурна служба, аптеката мора на видно 
место да истакне табла со натпис каде се наоѓа 
фармацевтот. 

Фармацевтот што ја врши оваа служба не смез 
да се оддалечува вон од населеното место, ако не е 
обезбедил соодветна замена. 

7. — Ова Упатство за работното време на ап-
теките сходно важи и за аптекаррките станици. 

8. — Ова Упатство влегува во сила со денот на 
неговото обтавувањ^ во ,.Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 2387 
7 октомври 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за народно здравје на НРМ, 
Даре Џамбаз, с. р^ 

158. ! 
На основа член 64 од Законот за аптеките, Со-

ветот за народно здравје на Народна Република 
Македонија донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БОЛНИЧКИТЕ 
АПТЕКИ ВРШАТ АПТЕКАРСКИ УСЛУГИ 

И ЗА ПОТРЕБИ ВОН ОД БОЛНИЦАТА 

1. — Болничките аптеки ја вршат аптекарската 
служба по правило за ^потребите на болницата. 
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2. — За потребите на лица што не ги лекува 
болницата, болничките аптеки вршат аптекарска 
служба: 

а) ако во местото каде се наоѓа болницата нема 
јавна аптека или аптекарска станица; 

б) ако во јавните аптеки не е возможно да се 
добие пропишаниот лек; 

в) ако изработка на пропишаниот лек е овоз-
можена само во болничката аптека. 

— За издавање лекови под б) точ. 2 од ова 
Упатство е потребна потврда на рецептот од јав-

.ната аптека или аптекарската станица дека оваа 
го нема бараниот лек. 

4. — Наплатата на издадениот лек од. болнич-
ката аптека спрема ова Упатство се врши по по-
стојните прописи што се во важност за јавните 
аптеки. 

5. — Ова Упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 2386 
7 октомври 1957 година 

СкоПј'е 
Претседател 

на Советот за народно здравје на НРМ, 
Даре Џамбаз, с. р. 

159. 
На основа чл. 37 од Законот за аптеките 

С,,Службен весник на НРМ" бр. 36/56 г.), Советот 
за народно здравје на Народна Република Маке-
донија донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ ПРЕГЛЕД НА ПЕРСОНА-

ЛОТ НА АПТЕКИТЕ 

1. — Лицата на работа во аптека се под по-
стојан здравствен надзор. Здравствениот надзор 
опфаќа: 1 

а) здравствен преглед пред засновање на ра-
ботен однос; 

б) здравствен преглед по преболувањето на бол-
ните од хронична заразна болест; 

в) здравствен преглед на лекувани од нарко-
манија или алкохолизам; 

г) повремен здравствен преглед во текот на 
траењето на работниот однос. 

2. — Здравствен преглед пред засновање на ра-
ботен однос и по прободување на болести во точка 
1 од ова Упатство се врши согласно Уредбата за 
задолжителен преглед на лицата што прв пат вле-
гуваат на работа ^,Службен весник на НРМ" бр. 
8/56), 

3. — Контролата за здравствената состојба на 
персоналот во аптеките и аптекареките станици во 
точ. 1 под г) од ова Упатство се врши во срокови: 

а) за здравствениот персонал — еднаш на 6 ме-
сеци; 

б) за административно-финанеовиот и технич-
киот персонал — еднаш годишно. 

4. — Аптеките и аптекарските станици се дол-
жни да устројат посебна картотека за евиденција 

на извршените медицински прегледи и да водат 
грижа за сроковите на прегледот. 

5. — Ако при прегледот на персоналот на ап-
теките и аптекарските станици се утврдат опасни 
облици на заболување од болестите во тон. 1 под. 
б) и в) на ова Упатство се врши медицински пре-
глед и на членовите на фамилијата што живеат 
во заедница со службеникот на аптеката. 

6. — Ова Упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре -
публика Македонија". 

Бр. 2388 
7 октомври 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за народно здравје на НРМ, 
Даре Џамбаз, с. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 21564 од 14 октомври: 1957 
година ја одобри промената на роденото име на ма-
лолетното дете Стој мановски Страхил, роден на 
21 јули 1952 год. во с. Винце, Кумановска околија, 
до татко Стојмановски Миле и мајка род. Манев-
ска Павка, така да во иднина роденото име ќ е му 
гласи Цветан. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (102) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 21565 од 14-Х-1957 год. Ја 
одобри промената на личното име на Трајковски 
Милан, роден на ден 4-1Х-1929 год. во град Скоп-
је, од татко Трајковски Стојан и мајка Стева, така 
да во иднина личното име ќ е му гласи Велковски 
Миле. 

Согласно член 21, став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (103) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ", со решение бр. 17039 од 15-Х-1957 год. ја 
одобри промената на фамилијарното име на Ба ј -
рамов Џемаил, роден на ден 12-УШ-1932 год. во 
село Огњанци, — Скопска околија, од татко Б а ј -
рамов Ајдар и мајка Мирија, така да во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Лиманов. 

Промената на фамилијарното име се протегну-
ва и на малолетните му деца: Бајрамова Амиде, ро-
дена на 26-У-1953 год. и Бајрами Арифе, родена 
на 30-1У-1957 год., обете родени во град Скопје. 

Согласно чл. 21, став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". С104) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ", со решение бр. 21563 од 14-Х-1957 год. 
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ј а одобри промената на роденото име на малолет-
ното дете Богдановски Љупчо, роден на ден 7-1-
1951 год. во град Скопје, од родители: татко Богда-
новски Александар и мајка Бобановска , род. Те-
мелкова Менка, така да во иднина роденото име 
ќе му гласи Киро. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на НРМ". 0106) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 21792 од 14-Х-1957 год. Ја 
одобри промената на фамилијарното име на Пеј ков-
ени Велко, роден на ден 2-1У-1931 год. во с. Гари 
— Дебар, од татко Лејковски Арсо и мајка Петра, 
така да во иднина фамилијарното име ќе му гла-
с и СОКОЛОВСКИ. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
ниве во „Службен весник на НРМ". (108) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 22211 од 31-Х-1957 год. ја 
одобри промената на роденото име на малолетното 
дете Скејо Зекије, родена на ден 30-1-1940 год. во 
град Скопје, од родители: татко Скејо Мустафа и: 
мајка Мак симили јана, така да во иднина роде-
ното име "ќе ^ гласи Снежана. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (НО) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Кадрије Ајдинова, по татко Ибраим, од с. Ме-
џитлија — Битолско, поднесе до овој суд тужба 
за развод на бракот против Ајдинов Салим, од с. 
Меџитлија, а сега во неизвесност. Бидејќи туже-
ниот Салим е во неизвесност и со непозната адре-
са, се повикува во срок од 30 дена од чувањето 
на овој оглас во „Службен весник на НРМ", да се 
јави или одреди свој застапник. Во противен слу-
чај ќ е му биде одреден старател по званична дол-
жност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 401/57. 
(107) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Сабедин Рустемов Даутов, од с. Горобинци, под-
несе до овој суд тужба за развод на бракот про-
тив Расиме Шаќирова Ибраимова, од с. Пенуш, а 
сега во неизвесност. 

Како адресата и местожителството на тужената 
Расиме се непознати, се повикува во срок од еден 
месец од" објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ", да се јави или одреди свој застап-
ник. Во противно судот по службена должност ќе 
ќ го одреди за застапник Александар Ѓузелков, ад-
вокат од Штип, и делото ќе се разгледа во нејзино 
отсуство. 

Од Окружниот суд; во Штип, Г. бр. 81/57. 
Г . . (105) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-11-1957 год. под рег. бр. 498, на страна 1408 е за-
пишан под фирма: Шивачки дуќан со паушална 
пресметка „Вкус", со седиште во Скопје. Предмет 
на работењето на дуќанот е: ги врши сите услуги 
од шивачката дејност. 

Дуќанот е основан со решението на НО на оп-
штината „Кале" — Скопје, бр. 23702 од 28-ХП-
1956 година. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Вла-
стимир Томевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 120/57. (264) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1956 год. под рег. бр. 302, на страна 895 е за-
пишан под фирма: Трговец ; дуќ^ч „Брест", со се-
диште в' Титов В е л е \ Предмет на работењето на 
дуќанот е: трговија со огревен и градежен мате-
ријал. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
градската општина — Титов Велес, бр. 7693 од 29-
У1-1954 година. 

Дуќанот ќе го потпишуваат раководителот 
Илија Алексов и магазионерот Лазо Цицаров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1528/56. (265) 

I 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1-1957 год. под рег. бр. 301, на страна 891 е за-
пишано под фирма: Трговско претпријатие на мало 
и големо за откуп на селскостопански производи и 
продажба, набавка на прехранбени индустриски 
стоки како и градежен материјал и огревно дрво 
„Михај лово", со седиште во с. Конопница — Ти-
товвелешко. Предмет на работењето на претприја-
тието е: врши откуп на селскостопански производи 
и продажба, набавува прехранбени и индустриски 
стоки, како и градежен материјал и огревно дрво, 
откупува земјоделски производи, крупен и ситен 
добиток, кожи и волна, градежен материјал и 
огревно дрво, набавува индустриски стоки, колони-
јални стоки и прехранбени стоки (брашна). Прет-
пријатието ќе има касапница и зарзаватчилница за 
кои ќе треба да прибави потребно одобрение од на-
родниот одбор. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината — Конопиште — Титоввелешко, бр. 
3779 од 30-ХП-1956 год. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Јордан Милошев, Здраве Лазаров и Леонид Јанчев, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 69/57. (266) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-УН-1957 год. под рег. бр. 6, на страна 13 е за-
пишана под фирма; Трговско претпријатие на го-
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демо за емши, зарзават, варива и сточна хранд , 
„Јагода", Скопје — Откупна станица, со седиште ' 
во с. Бањани — Скопско. Предмет на школувањето ј 
на станицата е: откуп на кромид, лук, арпаџик, Ј 
ориз и грозје. 

Станицата е основана од работничкиот совет на 
Трговското претпријатие „Јагода" — Скопје со, за -
писник од 19-1У-1952 год. а согласно одобрението 
на НО на Скопска околија, бр. 4244/1 од 29-У-1952 г 

Станицата ќе ја потпишува раководителот Пан-
ко Киров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1100/55. (269) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-ХП-1956 год. под рег. бр. 212, на страна 590 е 
запишано под фирма: Претпријатие за промет со 
селскостопански производи „Малина", со седиште 
во Тетово. Предмет на работењето на претпријатие-
то е: трговија со селско-стопански производи и тоа: 
зарзават, овоштие и овопггни преработки, млечни 
производи, семенски стоки, алкохолни и безалко-
холни пијалоци. т 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината — Тетово ,бр. 23370 од 29-Х-1956 год. 

Претпријатието ќ е го потпишуваат в. д. дирек-
торот Божин Спировски, и комерцијалистот Борис 
Симовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2523/56. (260) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-ХП-1956 год. под рег. бр. 215, на страна 603 е 
запишан под фирма: Занаетчиски дуќан — Мел-
ница „Шар", со седиште во с. Теарце — Тетовско. 
Предмет на работењето на дуќанот е: вршена услу-
ги во мелење на житарици. 

Дуќанот е основан со решението на НО на оп-
штината - Теарце, бр. 12957 од 28-Х1-1956 год. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Ди-
митар Сотиров. 

Од - Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2498/56. (271) 

/ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
20-Х-1956 год. под рег. бр. 169, на страна 449 е за-
пишан под фирма: Градежно претпријатие „Мав-
рово" — Гостивар Угостителски дуќан — ресто-
ран, со седиште во Гостивар. Предмет на работе-
њето на угостителскиот дуќан е: точење на алко-
холни и безалкохолни пијалоци, приготвување и 
издавање на храна и други хранителни продукти. 

Угостителскиот дуќан е основан од работнич-
киот совет на Градежното претпријатие „Маврово" 
— Гостивар, со одлука бр. 5406 од 2-Х-1956 год., а 
согласно одобрението на НО на општината — Гос-
тивар, бр. 10047 од 4-УШ-1956 година. 
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Угостителскиот дуќан ќе го потпишува рако-
водителот Методија Давидовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2431/56. (294) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-11-1957 год. под рег. бр. 86, на страна 309 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Костадин Костадинов" со седиште во Де-
мир Капија — Кавадарци. Предмет на работењето 
на задругата е: а) производство, откуп и продажба 
на селско-стопански производи, отворање на своја 
економија на која ќе се произведуваат разни зем-
јоделски производи за снабдување на задругарите 
и незадругарите; б) набавка и продажба преку за-
дружни продавници разни машини, алати, вештач-
ки ѓубрива и разни препарати за заштита на ра-
стенијата, земјоделски материјал и др., откуп и 
продажба на сите видови селскостопански произ-
води и откуп и продажба на секаков вид добиток, 
трговија со отворање на продавници за продажба 
на колонијални и индустриски стоки во сите села 
каде членуваат задругари и Демир Капија, врше-
ње услуги на задругарите и незадрутарите со за-
дружни машини во обработка на земјата и разни 
превози, отворање на разни погони за преработка 
на земјоделски производи, вршење на угостителски 
услуги со продажба на јадења, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци како и хотелски услуги, гра-
дежништво, бран,е на дрва и преработка на дрва, 
како и бичење на даски-и греди од разни димен-
зии. За отпочнување работата под точка б) потреб-
но е претходно одобрение од народниот одбор. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината - Демир Капија, бр. 7144 од 19-
ХП-1956 год. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Спасо Нојков, Лазо Каранфилов, Благоја Геор-
гиев, Мито Георгиев, Јосиф Петров, Арлако Коста-
динов, Петре Гелев, Мито Јованов, Ефрем Петров, 
Борис Трипков и Јордан Георгиев. Задругата ќе ја 
потпишуваат и застапуваат управителот Нојков 
Спасо и книговодителот Стојановски Јово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 119/57. (273) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-11-1957 год. под рег. бр. 191, на страна 555 е за-
пишана под фирма: Фабрика за чевли „Пролетер", 
Белград — Продавница во Куманово. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на 
чевли на производителот оснивач и чевли од други 
производители поради дополнување на асортима-
нот, како и продажба на артикли сврзани со основ-
ната дејност, како има лин, лажици за чевли и ка-
лапи за чевли. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Фабриката со заклучок бр. 2036 од 1-Х1-
1956 година, а согласно одобрението на НО на оп-
штината - Куманово, бр. 25221 од 25-ХЦ-1956 год. 
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Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
К арасто ј анов ски Момчило. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 130/57. (296) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-ХП-1956 год. под рег. бр. 54̂  на страна 213 е за-
пишана задругата под назив: Земјоделска задру-
га „Влазним", со седиште во с. Бојане — Скопско. 
Предмет на работењето на задругата е: а) работи 
на унапредувањето на земјоделството со формира-
ње на земјоделски станици (припусни семечистачни 
и др.), економии со разни акции усмерени за по-
добрување на земјоделското производство и пома-
гање на земјоделските производители, организира 
заедничка продажба на производите на земјодел-
ските производители, организира преработка на 
земјоделски производи, работи на стручното', кул-
турното, просветеното и економското издигање на 
земјоделските производители, организира штедно 
кредитна служба согласно постоеќите ЗАКОНСКИ 

прописи; б) организира заедничка набавка на сред-
ства за земјоделското производство и широка по-
трошувачка. За отпочнување на работата по точка 
б) потребно е претходно одобрение од народниот 
одбор. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО наѓ општината Ѓорче Петров, бр. 5158-1 од 5-
УП-1956 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Рамадан Ја ји , Асан Рушид, Афет Сејди, Милаим 

. Сакип, Асан Нури, Азем Ајдин и Исмаил Асан. За-
другата ќе ја потпишуваат и застапуваат Селим 
Меџити и Исмаил Асан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2496/56. (275) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Берово, бр. 400/57 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 34, рег. бр. 636, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Андреја П. Ма-
рашчиски, со седиште во с. Смоимирово. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андрејг 
П. Марашчиски. (117) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината - Берово, бр. 416/57 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 34, рег. бр. 637 занаетчиски-
от дуќан под фирма: Воденичар Трновски Алелсан-
дров Душан, со седиште во с. Смојмирово. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трнов-
ски Александров Душан. (118) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Берово, бр. 7746 од 23-Х-

1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 33, рег. бр. 630 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Молер ѓорѓи Г. Дуп-
корски, со седиште во Берово. Предмет1 на работата 
на дуќанот е: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорги 
Г. Дупкорски. " (119/ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Берово, бр. 317/57 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 33, рег. бр. 631, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Волновлачар Јован Пантов 
Печовски, со седиште во Берово. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: волновлачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува 'сопственикот Јован 
Пантов Печовски. 0120) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Берово, бр. 8056/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилничи на страна 34, рег. - бр. 632, занаетчи-
скиот дуќан под фирма' Слаткар Илија Јованов 
Мустачки, со седиште во с. Митрашинци. Предмет 
на работата на дуќанот е: изработка и продажба на 
слатки. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Илија 
Јованов Мустачки. (121) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Берово, бр. 8551/57 год. е 
запишаново регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници - на страна 34, рег. бр. 633, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Волновлачар Герасим Да-
витков Златановски, со седиште во с. Митрашинци 
Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Герасим 
Давитков Златановски. (122) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Берово, бр. 1250/57 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 34, рег. бр. 634 занаетчис-
киот дуќан под фирма: Воденичар Јован Гаврилов 
Митовски, со седиште во с. Ратево. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Гаврилов Митовски. (123) 

Ј 
На основа дозволата од Советот за стопанство 

на НО на општината — Берово, бр. 691/57 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 34, рег. бр. 635 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Пано Јованов Босков-
ски, со седиште во с. Владимирово. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пано 
Јованов Босковски. (124) 

На основа дозв,олата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Брод, бр. 4401 од 19-Ш-1957 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 12, рег. бр. 12, зана-
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етчискиот дуќан под фирма: Ориентал-слаткар За-
ф и р Стојанов Димоски, со седиште, во Брод Маке-
донски. Предмет на работата на дуќанот е: изработ-
ка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот З а ф и р 
Стојанов Димовски. (125) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Тетовска околија, бр. 3556 од З-ХП-1946 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 101, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Србин И. Ѓуроски, со се-
диште во с. Беловиште. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Србин 
И. Ѓуроски. 0126) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината Теарце, бр, 615/57 година е за -
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 1, рег. бр. 13 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Фетиши И. Куртиш, 
со седиште во с. Доброште. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Фегист 
И. Куртиш. (127)1 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината Теарце, бр. 1986/57 год. е за -
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 15 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Слаткар Сервет Е. Емурлаи, со 
седиште во с. Слатина — Тетовско. Предмет на ра -
ботата на дуќанот е: изработка и продажба на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сервет 
Е. Емурлаи. (128) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината Крушево, бр. 2092 од 27-Ш-
1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 8 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Абдул-
фета Насуф Куртиш, со седиште во Крушево, ул. 
„Илинденска". Предмет на работата на дуќанот е: 
печење и продажба на леблебија, костење, семки, 
пуканки и кикирики. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Абдул-
фета Н а с у ф Куртиш. (130) 

На основа дозволата од Советот з а стопанство 
на НО на општината Струга, бр. 3874 од 28-Ш-1957 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ка и работилници нас трана 166, рег. бр. 166, з а -
наетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Јонуз 
Таири Адем, со седиште во с. Р а д о л и ш т а Предмет 
на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Јонуз 
Таири Адем. (131) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината Битола, бр. 24565/54 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 

работилници на страна 814, рег. бр. 41, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Свеќар Ставре Лазаров Ива-
нов со седиште во Батола, ул. „Далматински" бр. 
38. Предмет на работата на дуќанот е : . правење и 
продавање на свеќи. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Ставре 
Лазаров Иванов. (132) 

На основа дозволата од Советот з а стопанство 
на Н О на општината — Битола, бр. 7773 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници н а страна 815, рег. бр. 42, занаетчискиот дуќац 
под фирма: Налбат Димитар Трајанов Спасов, со 
седиште во Битола, ул. „Овчи Пазар" бр. 7. Пред-
мет на работата на дуќанот е: налбатски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Димитар 
Трајанов Спасов. (133) 

На основа дозволата од Советот з а стопанство 
на НО н а општината — Битола, бр. 5919/57 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 813, рег. бр. 40 занаетчис-
киот дуќан под фргрма: Наланџија Ќенан Умер 
Алимовски, со седиште во Битола, ул. „Трговска" 
бр. 58. Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
и продажба на налани. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Ќенан 
Умер Алимовски. (134) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 562 од 5-П-
1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 191, рег. бр. 191, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџиски ду-
ќ а н „Напредок" на Ѓерасим Јаникиев Велков, со 
седиште во Кавадарци, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 61. 
Предмет на работата на дуќанот е : кондураџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Герасим 
Јаникиев Велков, (135) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Врапчишта, бр. 1494/57 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници н а страна 4, рег. бр. 31 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ориент слаткар Ј а -
куп Медџита Салиевиќ, со седиште во с. Врапчиш-
те — Гостивар. Предмет на работата на дуќанот е: 
правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Јакуп 
Медџита Салиевиќ. (136) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — „Идадија" — Скопје, бр. 
25571 од 15-ХП-1956 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани работилници под рег. бр. 
11 занаетчискиот дуќан под фирма : Т а ш њ а р Алек-
сандар Томов Мојсоски, со седиште во Скопје, ул. 
„286" бр. 12 — Скопје. Предмет на работата на ду-
ќанот е : изработка на ташни. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Алек-
сандар Томов Мојсоски. (Ј138) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Ресен, бр. 3267 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 332, рег. бр. 332, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Ж и в к о Бучковски, со се-
диште во Ресен, ул. „11 октомври". Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ж и в к о 
Бучковски. (139) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Ресен, бр. 3303 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 331, рег. бр. 331, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кондураџија Крсте Бучковски, со 
седиште во Ресен, ул. „И октомври". Предмет на 
работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата, ќ е ја потпишува сопственикот Крсте 
Бучковски. (140) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината - ' Ресен, бр. 3320 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 333, рег. бр. 333 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кондураџија Христо П. Пројковски, со 
седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот 
е: кондур аџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Христо 
П. Пројковски. (141) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Ресен, бр. 3319 е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 334, рег. бр. 334, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Казанџија Драган Васи-
левски, со седиште во Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган 
Василевски. (142) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Ресен, бр. 1426 е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 331, рег. бр. 331, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Варџија Ж и в к о К. Ристев-
ски, со седиште во с. Лескоец — Ресен. Предмет 
на работата на дуќанот е: правење и продавање 
на вар. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ж и в -
ко К. Ристевски. (143 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 13992 од 
8-Х1-1956 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 186, 
рег. бр. 186, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Младен Настасов Видановиќ, со седиште во 
Кавадарци, ул. „7 септември" бр. 73. Предмет на 
работата на дуќанот е: столарски изработки и ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мла-
ден Настасов Видановиќ. (144) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината - Берово, бр. 599/57 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 34, рег. бр. 638 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Павле Николов Па-
чарзов, со седиште во с. Будинарци. Предмет на 
работата на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле 
Николов Пачарзов. (145) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината Дебар, бр. 5092 од 31-УШ-1956 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 336, рег. бр. 188 
занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Иван Пеј-
даноски, со седиште во Дебар. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Пејданоски, (146) 

- 4 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр. 10472 од 8-1У-57 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 25, рег. бр. 25 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Крум 
Сандев Јанев, со седиште во Кочани. Предмет на 
работата на дуќанот е: фурнаџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Крум 
Сандев Јанев. (147) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Дебар, бр. 8822 од 6-Х-1954 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 39, рег. бр. 20 з а н а -
етчискиот дуќан под фирма: Електро-механичар 
Вејсел Чутра, со седиште во Дебар. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: електро-механичарски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Вејсел 
Чутра. (148) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината Куманово, бр. 14639 од 26-УШ-
-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 4 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Петар 
Митров Петковиќ, со седиште во с. Старо Нагори-
чане. Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Петар 
Митров Петковиќ. ((150) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на' НО на општината — Кратово, бр. 135 од 22-1У-57 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 2, рег. бр. 1 занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Драган Петрев 
Калев, со седиште во с. Шлегово. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган 
Петрев Колев. (151) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Тетово, бр. 22516/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 460, рег. бр. 460 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кондураџија Ѓоко Костов 
Трпески, со седиште во Тетово, ул. „Илинденска" 
бр. 22. Предмет на работата на ,дуќанот е: кон дура-
н с к и изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓоко 
Костов Трпески. (162) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Тетово, бр. 10122/54 год. е. 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 464, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач Јусуфи Ештреф Булент, со се-
диште во Тетово, ул. „Ленин" бр. 65. Предмет на 
работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуфи 
Ештреф Булент. (163) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ . 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на општината „Идадија" — Скопје, бр. 3241 
од 30-111-1957 година е избришан од регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Тапетарска работел ица на 
Саво Чукиќ, со се-диште во Скопје, ул. „72" бр. 10, 
бидејќи престана со својата работа. (137) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на општината „Идадија" — Скопје, бр. 23698 
од 4-Х-1956 година е избришан од регистарот на' 
занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар Илија Христов Стојанов-
ски, со седиште ов Скопје, ул. „106" бр. 39, бидејќи 
престана со својата работа. (27) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на општината „Идадија" — Скопје, бр. 28097 
од 9-11-1957 година е избришан од регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Велосипедчиски дуќан на Дими-
триевски Ристо, со седиште во Ско-пје, ул. „218" 
бр. 11, бидејќи престана со својата работа. (106) 

На основа решението на Одделението за стопан-
ство при Народниот одбор на општината — Кочани, 
бр. 1641 од 20-П-1956 год. е избришан оД регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 
218 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Никола 
Стоилов Стоименов, с. Подлог — Кочани, бидејќи 
престана со својата работа. (125)56 

На основа одобрението од Отсекот за стопанство 
и комунални работи на НО на општината — Врап-
чиште, е избришан од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници од рег. бр. 373, страна 53, 
занаетчискиот дуќан Под фирма: Слаткар Ибраим 
Руфата Риза, од с. Добридол — Тетовска околија, 
бидејќи престана со својата работа. (128)53 

На основа решението од Советот за стопанство 
на НО на општината — Виница е избришан од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
од рег. бр. 7729, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Сулиман Ибраим Тршче, с. Виница, би-
дејќи престана со својата работа. (228)56 

На основа решението на Советот за стопанство 
на ЦО на општината — Кочани, бр. 7879 е избришан 
од регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници од рег. бр. 227/П, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Шивач Киро Мишев Захариев, Кочани, би-
дејќи престана со својата работа. (265) 56 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината — Неготино — Титоввеленжо бр. 10166 
1-ХП-1956 год. е избришан од регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници од рег. бр. 347, за -
наетчискиот дуќан под фирма: Ориент — Слаткар 
Салив Јусуфов Бербери, од Неготино, бидејќи пре-
стана со својата работа. (338)56 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на о-пштината — „Идадија" — Скопје, бр. 
21560 од 1-1Х-1956 год, е избришан од регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 
167 — П занаетчискиот дуќан под фирма: Машино 
браварска работилница на Петар Кузманов Гаиќ, 
на ул. „Крсте Мисирков" бр. 23 — Скопје, бидејќи 
престана со својата работа. (268)56 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 14401, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Јордан Димитар Бајковски, ул. „Фетка Наскова" 
бр. 9 — Куманово. (1117) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Белград на Васил 
Јанкудонски, Скопј е. (1118) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Тихомир 
Софре Чишбановски, Скопје. (1119) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето „Кирил Пејчиновиќ" во Скоп-
је през 1954 год-, на Стеван Велковски, Скопје. 

(1120) 
Работна книшка бр, 60, издадена од Бирото за 

посредување на трудот - Скопје на Рамадан С. 
Алиевски, Скопје. (1121) 
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Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Мичо Бо-
жинов, Скопје. (1122) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Киро Три-
фунов, Скопје. (1123) 

Здравствена легитимација бр. 1689, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ди-
митрие Стојковски, с. Петровац — Скопско. (1124) 

Индекс бр. 1788, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на Станча Здравковиќ, Скопје. 

(11125) 
Здравствена легитимација бр. 87848, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ди-
митар Н. Петров, Скопје. (1126) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Ордана 
Мешкова, Скопје. (1127) 

Здравствена легитимација бр. 9654, издадена од 
Заводот за социјално осигурувани — Кавадарци на 
Боро Ристов Делов, ул. „Ѓоро Брушански" бр. 4 -
Кавадарци. (1128) 

Здравствена легитимација бр. 3062, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Дебар на Лил-
јана Крлиу, Дебар. (1129) 

Инвалидска книшка бр. 007028 од ЗО-УН-1957 
год. издадена од Секретаријатот за народно здравје 
и соц. грижи на НО на Теговска околија на Ша-
бани Шерафет, с. Врапчиште - Гостивар. (ИЗО) 

Здравствен картон бр. 111 од 18-Х1-1955 год. 
издаден од В. П. 2116 - Скопје на Зорица Ражна-
товиќ, Скопје. (1131) 

Индекс бр. 2042, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на Алија Мупггановиќ, Скопје. 

(1132) 
Здравствена легитимација издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје На Веџи Аки 
Касам, Скопје. (1133) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Кон-
стантин Николов Ангелков, Скопје. -(1134) 

Здравствена легитимација бр. 34814, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ми-
ле Здравковски, е. Драчево - Скопје. (1135) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Бранко В. 
Ѓорѓиевски, Скопје. (1137) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Осмолетката Гоце Делчев" — Скопје на Мирослав 
Панов, Скопје. (1138) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Светислав 
Топчиевски, Скопје. ' (1139) 

Здравствена легитимација бр. 50286, издадена 
од Заводот за социјално осигурување Скопје на 
Мунир Џавид Емини, с. Арнакија, Скопско. (1140) 

Работна книшка бр. 2312, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Драгољуб 
Василевски, Скопје. (1141) 

Позволително за обавување на опинчарски за-
нает под бр. 6125 од 4-У-1946 год. под рег. бр. 558, 
издадено од НО на општината — Куманово на 
Цветко Александров Ивановски, ул. „Ср. Пужаљ-
ка" бр. 13 - Куманово. (1142) 

Здравствена легитимација бр. 15282, на Трајче 
Д. Илиев, Неготино. ' (1143) 

Работна книшка бр. 7336, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Титов Велес на Киро 
Павловски, ул. „Скопска" бр. 6 — Т. Велес. (1144) 

Сообраќајна дозвола бр. 440, издадена од СВР 
— Куманово на Блажо Максима Трајковски, с. Б а ј -
ловце — Куманово. (1145) 

Шоферска книшка бр. 213, издадена од Сообра-
ќајната милиција — Скопје на Васе Тошевски, 
Скопје. (1146) 

Сообраќајна дозвола бр. 339, под рег. бр. 439, 
издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на 
Центар за вештачко осеменување — Скопје. (1147) 

Свидетелство бр. 208 за завршен IV клас гимна-
зија, издадено од Осмолетката „Иво Рибар Лола" 
— Скопје на Милутин Булатовиќ, — Скопје. (1148) 

Свидетелство за завршен V I I ' клас гимназија, 
издадено од Машката гимназија „Цветан Димов" — 
Скопје на Милорад Паневски, Скопје. (1149) 

Диплома за завршен учителски испит през 1947 
год. и свидетелство за положен стручен учмтелски 
испит през 1951 год,, издадени од Учителската шко-
ла „Никола Карев", Скопје, на Божин Трпев Ѓор-
ѓевски, с. Модрич — Охридско. (1150) 

Здравствена легитимација бр. 71429, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Бранко Перчинков, Скопје. (1151) 

Свидетелство бр. 195 од 22^1-1957 год. за за-
вршено V одделение, издадено од Основното осум-
годишно училиште „Кочо Рацин" — Куманово на 
Снежана Стојанова Трај кова, ул. „Питу Гули" бр. 
9 - Куманово. (1152) 

Здравствена легитимација бр. 10088, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кичево на 
Димитрија Т. Нанчевски, е. Мидинци — Кичево. 

(1153) 
Здравствена легитимација бр. 136207, (издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Лепосава Видој кокиќ, Скопје. (1154) 

Здравствена легитимација бр. 20545, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Вангел М. Бисовски, Скопје. (1156) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Љубе Бо-
цевски, Скопј е, (1157) 

Работна книшка бр. 18168, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Васка То-
дорова, Скопје. (1158) 

Милиционери а службена легитимација серија 
„А" рег. бр. 51404/53, издадена од ДСВР - Скопје 
на Дујевски Павлов ѓорѓи, Скопје, ул. „320" бр. 4. 

Работна книшка бр. 49756/57 год., издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на Дра-
гомир Кукуновски, с. Глуво — Скопско. (1160) 

Здравствена легитимација бр. 620, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на Ј а -
нева Тодорка, ул. „Хр. Карпош" бр. 44 — Штип. 

Здравствена легитимација бр. 621, издадена од 
Заводот за социјално осигуруваше — Штип на Ла-
зар Јанев, ул. „Хр. Карпош" бр. 44 — Штип. 

Возачка исправа за приколица, бр. 4148 изда-
дена од СВР — Битола на Селанската работна за-
друга „Пелистероко Езеро", с. Дихово и Ж е ж е По-
л е - Битолско. (1497) 
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Работна книшка бр, 6392, серија бр. 060474, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на Тевиде Шаин (Јусуфова) Раимовска, ул. 
„Саво Ковачевиќ" бр. 18 — Куманово. (1163) 

Здравствена легитимација бр. 6077, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Дезар на Љут-
ви ја Маурема Љиндјана, учител — Дебар. (1164) 

Здравствена легитимација бр. 3237, издадена од 
Заводот за социјално осигурување' — Струга на 
Нури Коџаџик, Струга. 01165) 

Здравствена легитимација бр. 9897 на Атанас 
Костадинов Каев с. Бистренци — Кавадарци. (1166) 

Работна книшка бр. 9161/52, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на Мус-
тафа А. Абдулов, с. Д. Нерези - Скопско. (1167) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Велко 
С. Белкоски, е. Кучково — Ѓ. Петров. (11168) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Милица 
Аскалиева, Скопје. 01169) 

Здравствена легитимација бр. 77739, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Августин Гулевски, Скопје. (1170) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Велико Орашје — НР Србија на Исеин И. В о и -
новски, с. Лештар — Ги л ани. (1171) 

Здравствена легитимација бр. 8526г издадена. од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Исеин И. Богдовски , Скопје. (1172) 

Диплома за положен калфински испит, изда-
дена од Школата „Орце Николов" — Скопје през 
1952 год. на Тодор Г. Ивановски, Скопје. (Ј1173) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Бајрамша 
Б. Јунузова, Скопје. (11174) 

Здравствена легитимација бр. 9409, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на 
Трпко С. Спасовски, с. Јанчиште — Тетовско. (1175) 

Свидетелство за завршена I година учителска 
школа, издадено ,од Учителската школа во Скопје 
на Драгослав М. Перковиќ, Скопје. (1177) 

Работна книшка бр. 22335/54 год. издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на Зе-
кир Бајрам Мемедов, Скопје. (Ј1178) 

Окружен лист бр. 1266, издаден од Секретарија-
тот за внатрешни работи — Скопје на Трајан Ан-
говски, с. Ново Село — Скопско. (1179) 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот во Скопје на Баки Абдула Веј-
сел, с. Сарај — Ѓ. Петров. (1180) 

Свидетелство бр. 57 за завршена III година сто-
панско училиште издадено од Нижето метално 
училиште „Лазар Колишевски" — Скопје на Ан-
гел Прачков, Скопје. (1.81) 

Здравствена легитимација бр. 48808, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ѓорѓи Стаматов, Скопје. 01182) 

Диплома за положен матурски испит, издадена 
од Штипската гимназија н? Божидар Марков, 
Скопје. ( (11831 

Здравствена легитимација бр. 146163, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Благица Петрушер^ка, Скопје. (1184) 

Здравствена легитимација бр. 163092, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Димитар Манчевски, Скопје. (1185) 

Здравствена легитимација издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Неат 
Сали Рамиз, Скопје. (1186) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Битола на Мара 
Бандевска, с. Градешница — Битолско. (1187) 

Здравствена легитимација бр. 8467, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Струмица на 
Живанка Ристова Тодоровска, ул. „Светозар Мар-
ковиќ бр. 8 — Струмица. (1188) 

Здравствена легитимација бр. 3321, издадена од 
Филијалата за социјално осигурување во Пробиш-
тип на Васе Петровски, с. Добрево — Кочани. (1189) 

Здравствена легитимација бр. 26329, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Куманово на 
Перса С. Алексовска, ул. „Фридрих Енгелс" бр.. 1 
— Куманово. - 01190) 

Работна книшка бр. 2185, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Рамиз Муа-
рем Сали, Скопје. (1191) 

Здравствена легитимација бр. 19577, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Раде Новаковиќ, Скопје. (1192) 

Индекс бр. 260, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на Груневски Матев Сергеј, 
Скопје. (1193) 

Здравствена легитимација бр. 78845, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Раде Ј . Петрушевски, с. Ранковци — Кр. Паланка. 

01194) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на Сефер С. 
Исламов, Скопје. (1195) 

Работна книшка бр. 1808, серија бр. 128738, Би-
ро за посредување на трудот — Кр. Паланка на 
Мите Стојанов Крстев, с. Берово — Кр. Паланка. 

Здравствена легитимација на Вера Цаудевска, 
ул. „Крсто Трајчев" бр. 18 — Ресен. (1197) 

Здравствена легитимација бр. 18233, на Зорка 
Костова Андоновска, с. Богомила — Титоввелешко. 

01199) 
Здравствена легитимација бр. 13118, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Кавад,ар-
ци на Ордана Најдова Делова, Демир Капија — 
Кавадарци. (1200) 

Работна книшка бр. 1081, серија бр. 108188, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Кр. 
Паланка на Раде Тимчов Станковски, с. Мождив-
њак — Кр. Паланка. (1201) 

Здравствена легитимација бр. 12675 на Добрица 
Дејанова, ул. „Киро Рогужаров" бр. 32 — Титов 
Велес. (1202) 

Возачка дозвола бр. 233/53, издадена од СВР -
Штип на Даут Јашаров Арифов, Берово — Штип-
ско. 012ОЗ) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Трајанка 
М а р и н о в с к а , с, Катланово — Скопско. (1204) 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на Изаир К. Османов-
ски, Скопје. (1205) 
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Здравствена легитимација бр. 144070, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Хахија Гализовиќ, Скопје. (1206) 

Здравствена легитимација бр. 14184, издадена од 
Заводот за социјално осигуруваше — Скопје на 
Миле Петровски, Скопје. 012О7) 

Здравствена легитимација бр. 21442, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
Богдан Длександров Петрески, ул. „Пиринска" бр. 
51 - Прилеп. (1208) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето „Димко Момлец" с. Клепач на 
Киро Орданов Макески, ул. „Караорман" бр. 40 — 
Прилеп. (1209) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето во с. Големо Коњари на Јор-
дан Манески, с. Мало Коњари — Прилеп. (1210) 

Милиционерска службена легитимација бр. 
50471 серија „А", издадена од ДСВР на НРМ -
Скопје на Димитар Атанасов Милошевски, с. Груп-
чин — Тетовско. (1211) 

Возачка дозвола бр. 1949, од трактор на Свето-
зар Најданоски, Скопје. (1213) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување - Скопје на Сакина 
Асанова Куртиш, Скопје. (1214) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Богдан Сто-
јановски, Скопје. (1215) 

Работна книшка бр. Ч7105, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Гого Д. Џо-
џу Скопје. (1216) 

Работна книшка бр. 5136, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Шукри Са-
дик Реџеп, Скопје. (1217) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Миле С. 
Ѓуревски, Скопје. (1218) 

Здравствена легитимација бр. 6047, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на Гли-
горија Саздовски, Скопје. (Ј1219) 

Здравствена легитимација бр. 12284, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
Васил Јованов Христов, ул. „Ловчанска корија" бр. 
21 - Битола. (1220) 

Возачка дозвола бр. 416/56 год. издадена од 
СВР — Охрид на Ефтим К. Шутороски, с. Требе-
ништа - Охрид. (1221) 

Работна книшка бр. 1228, серија бр. 13849, из-
дадена од СВР - Титов Велес на Трајче Стојанов 
Темелков, ул. ,,Шарева" бр. 19 — Титов Велес. 

Свидетелство за завршен III клас под бр. 151, 
издадено од Осумгодишното училиште „Даме Гру-
ев" с. Старавина на Стојче Крстев Петковски, с. 
Градешница — Битолско. (1228) 

Работна книшка бр. 247222/343, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Сј еница на 
Пашо Кардира Вишниќ, с. Г. Оризари — Титовве-
лешко. (1229) 

Здравствена легитимација бр. 16314, издадена 
о д Заводот за социјално осигурување — Штип на 
Трајан Стојчевски, с. Ерџелија — Св. Николе. (1230) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од основното училиште с. Камењане на Рамиз 
Јусуфи, с. Камењане — Тетовско. (1231) 

Работна книшка бр. 8945/54 год. издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на Ни-
кола Ивановски, Скопје. (1232) 

Здравствени легитимации издадени од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Селман 
Ајет Кичини и Џемиле Селман Кичини, Скопје. 

Шоферска дозвола бр. 1869, издадена од Отсе-
кот за сообраќај — Скопје на Александар Цветко 
Велковски, с. Драчево — Скопје. (1235) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Алек-
сандар Цветко Белкоски, с. Драчево — Скопје. 

(1236) 
Сообраќајна дозвола бр. 687, издадена од Соо-

браќајната милиција — Скопје на Трговското прет-
пријатие „Сеча" — Скопје. (1237) 

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 
211/54 год. издадена од СВР — Кр. Паланка на 
Арсов С. Стеван, с. Длабочица — Кр. Паланка. 

Пасош бр. 115714, издаден од ДСВР — Скопје на 
Ангеле Стефановски, с. Белушино — Б и т о л а о. 

0519) 
Здравствена легитимација, издадена од Заво-

дот За социјално осигурување — Скопје на Џемиле 
Ваш Ибиши, Скопје. (1239) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Лилја-
на Марковиќ, Скопје. (1240) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Бајрам 
Ибраим, Скопје. (1241) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Димитрие 
Шкодрејану, Скопје. (1242) 

Здравствена легитимација бр. 134842, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Воислав Атанасов Томановски, Скопје. (1243) 

Колска книшка за камион марка „Форд" бр. 
835, издадена од Сообраќајната милиција — Скоп-
је на Претпријатието „Отпад" — Скопје. 01244) 

Свидетелство за завршено IV одделение бр. 102 
од 3^1-1954 год. на Павлина Трајкова Милеска 
ул. „Браќа Талески" бр. 186 - Прилеп. (1213) 

Работна книшка бр. 6177, серија 143511, изда-
дена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на Кајмета Амет (Таирова) Османова, ул. 
„Тоне ѓорѓиев" бр. 24 - Куманово. (1246) 

Здравствена легитимација бр. 15458, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Љуба В. Стојанова, ул. „25 февруари" бр. 16 — 
Куманово. (1247) 

Здравствена легитимација бр. 9075, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на 
Душан Савевски, ул. „Гоце Делчев" бр. 190 — Те-
тово. (1248) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување' — Скопје на Георги 
Г. Константинов, Скопје. (1249) 

Здравствена легитимација бр. 11268, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
'Љубинка П. Мафкова, Скопје. (1250) 
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Здравствена легитимација бр. 136996, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Божидар Ристиќ, Скопје. (1251) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Миљаим 
Јонуз Али, с. Студеничани — Скопско. (1252) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 6571, серија бр. 0216196, 
издадена од ОВР — Охрид на Петре Јаким Трај -
коски, ул. „Беќир Али Риза" бр. 20 — Охрид. 

(2882) 
Лична карта рег. бр. 4669, серија бр. 0228126, 

издадена од СВР — Охрид на Славе Наум Ми-
тески, с. Свиништа — Охридско. (2883) 

Лична карта рег. бр, 7853, серија бр. 0231861, 
издадена од СВР — Охрид на Сандре Живков Ко-
тески, с. Отрула - Охридско. (12884) 

Лична карта рег. бр. 1964, серија бр. 0634474, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Стамен Дон-
чев Антовски, с. Герман — Кр. Паланка. (2885) 

Лична карта рег. бр. 9985, серија бр. 0063697, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Раде Антев 
Ангеловски, с. Луке — Кр. Паланка. (2886) 

Лична карта рег. бр. 245, серија бр. 0479816, 
,издадена од СВР — Струмица на Ристо Тушов 
Христов, с. Едрениково — Штипско. (2881) 

Лична карта рег. бр. 1506, серија бр. 0022526, 
издадена од ОВР — Охрид на Танас Јончев Пув-
јтовски, с. Пештани — Охрид. (2885) 

Лична карта рег. бр. 243, серија бр. 0020963, 
издадена од СВР - Охрид на Јонче ѓорѓи Пув-
товски, с. Пештани — Охридско. (2886) 

Лична карта рег. бр. 4969, серија бр. 0495076, 
издадена од СВР — Титов Велес на Илија Андонов 
Димитров, ул. „Киро Спанцев" бр. 73 — Кава-
дарци. (2888) 

Лична карта рег. бр. 6947, серија бр. 0703457, 
издадена од СВР — Гостивар на Арслан Абдулов 
Јонузи, с. Врањевци — Гостивар. (2889) 

Лична карта рег. бр. 13380, серија бр. 0553642, 
издадена од СВР — Куманово на Стојан П. Ан-
геловски, с. Стрезовце — Куманово. (2890) 

Лична карта рег. бр. 3858, серија бр. 0380368, 
издадена од СВР - Кочани на Ќани Сакип Муа-
ремов, с. Градец — Кочани. (2891) 

Лична карта рег. бр. 10639, серија бр. 0061251, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Соња Венцова 
Цековска, ул. „Г. Темпо" бр. 16 — Кр. Паланка. 

(2906) 
Лична карта рег. бр. 5981, серија бр. 0614775, 

издадена од СВР — Ѓорче Петров на Зумра Сали 
Сакипи, ул. „Преспанска" бр. 24 - Тетово. (2907) 

Лична карта рег. бр. 4198, серија бр. 0667417, 
издадена од СВР — Тетово на Таип Џемаил Бис-
лими, с. Гајре - Тетовско. (2903) 

Лична карта рег. бр. 3255, серија бр, 0107967, 
издадена од СВР - Дебар на Исеин Сејадина Ај -
дини, с. Велебрдо - Гостивар. (2909) 

Лична карта рег. бр. 8437, серија бр. 0701447, 
издадена од СВР — Гостивар на Јусуф Лимана 
Јусуфи, с. Сенце — Гостивар. (2910) 

Лична карта рег. бр. 7674, серија бр. 2714637, 
издадена од СВР - Сј еница на Рамис Алиев Џан-
ковиќ, с. Виничани — Титоввелешко. (2911) 

Лична карта рег. бр. 2558, серија бр. 0647065, 
издадена од СВР Куманово на Васил А. Ѓорѓиев-
ски, с. Одрено — Кумановско. (12912) 

Лична карта рег. бр. 23314, серија бр. 0539132, 
издадена од ОВР — Куманово на Радивој Ј . Ла-
заревски, с. Бајловце — Кумановско. (2913) 

Лична карта рег. бр. 9091, серија бр. 0062801, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на ѓорѓи С. Ата-
насовски, с. Градец — Куманово. (2914) 

Лична карта рег. бр. 11703, серија бр. 0552215, 
издадена од СВР — Куманово на Фадиљ. Е. Са-
кипи, с. . Ваксинце — Куманово: (2915) 

Лична карта рег. бр. 28078, серија бр. 0094301^ 
издадена од СВР — Битола на Методија Н. Боглев-
ски, ул. „ѓорѓи ѓорѓиев" бр. 19 — Битола. (2916) 

Лична карта рег. бр. 1129, серија бр. 091389, 
издадена од СВР — Битола на Симеон Попов, ул. 
„Д. Радослављевиќ" бр. 16 — Битола. (2917) 

Лична карта рег. бр. 9519, серија бр. 0550745, 
издадена од СВР — Куманово на Стојан Спасо Си-
моновски, с. Мл. Нагоричане — Куманово. (2919) 

Лична карта рег. бр. , 2418, серија бр. 0342928, 
издадена од СВР — Титов Велес на Тоде Стојанов 
Малезановск-и, с. Војница — Титоввелешко. (2920) 

Лична карта р^т. бр. 4244, серија бр. 0786111, 
издадена од СВР — Тетово на Реџеп Имер Ба јра -
ми, ул. „Караорман" бр. 18 — Тетово. (2921) 

Лична карта рег, бр. 24023, серија бр. 0770вЗЗ, 
издадена од СВР — Гостивар на Томислав Иванов 
Стојкоски, с. Волковија — Гостивар. (2922) 

Лична карта рег. бр. 24979, серија бр. 0721789, 
издадена од СВР — Гостивар на Адем Мерсела Би-
лали, с. Чегране — Гостивар.. (2923) 

Лична карта рег. бр. 9892, серија бр. 1865308, 
издадена од СВР — Огулин — Н Р Хрватска на 
Милка Трајкоска, службеник при Окружниот суд 
- Тетово. (2924) 

Лична карта рег. бр. 5477, серија бр. 0268059, 
издадена од СВР — Демир Хисар на Мито Славев 
Ѓуровски, с. Мренога — Битола. (0925) 

Лична карта рег. бр. 16852, серија бр. 0087280, 
издадена од СВР — Битола на Вера ѓорѓи Соти-
рова, ул. „Стив Наумов" бр. 11 - Битола. (2926) 

Лична карта рег. бр. 2391, издадена од СВР -
Прилеп на Никола Лазаров Рулески, е. Обрашани 
- Прилеп. (2927) 

Лична карта рег. бр. 26554, серија бр. 0883498, 
издадена од СВР — Тетово на Санко Зако Јовчев-
ски, с. Вратница - Тетовско. (2928) 

Лична карта рег. бр. 37166, серија бр. 0769432, 
издадена од СВР - Тетово на Тодор Диме Ристов-
ски, с. Лавце — Тетовско. (2929) 

Лична карта рег. бр. 5209, серија бр. 0667567, 
издадена од СВР — Тетово на Ристо Андро Спа-
соски, с. Лешок — Тетовско. (2930) 

Лична карта рег. бр. 4590, серија бр. 416539, 
издадена од СВР — Радовиш на Зујица Васил 
(Џартова) Стојанова, Радовиш. (2931) 

Лична карта рег. бр. 11175, серија бр. 0081135, 
издадена од СВР — Битола на Христо Илиев Пет-
ровски, ул. „Раштани" бр. 17 - Битола. (2932) 
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Лична карта рег. бр. 16831, серија бр. 0090158, 
издадена од СВР — Битола на Владо Наумов Џе-
ладинов, ул. „Даме Груев" бр. 22 — Битола. (2933) 

Лична карта рег. бр. 11078, серија бр. 0387688, 
издадена од СВР — Кочани на Сандо Митев Ста-
менков, с. Калиманци — Кочани. (2934) 

Лична Карта рег. бр. 7117, серија бр. 0232140, 
издадена од СВР — Охрид на Ѓоре Новев Мироски, 
с. Требениште — Струга. (2935) 

Лична карта рег. бр. 8578, серија бр. 0041289, 
издадена од СВР — Струга на Рамадан Д. Максу-
тоски, ул. „П. Рафтов" бр. 41 — Струга. (2936) 

Лична карта - рег. бр. 8739, серија бр. 0444849, 
рода дена од СВР — Подујево на Селим Мемет 
Шатрали, с. Г. Караслари — Титоввелешко. (2937) 

Лична карта рег. бр. 17785, серија бр. 0506415, 
издадена од СВР — Кавадарци на Живко Ладов 
Тимов, Неготино — Кавадарци. (2931) 

'Лична карта рег. бр. 1284, серија бр. 0697794, 
издадена од ОВР — Гостивар на Амиде Абедина 
(Алиеска) Сулаи, ул. „Страхил Симонски" бр. 31 
— Гостивар. (2939) 

Лична карта рег. бр. 1366, серија бр. 0697876, 
издадена од СВР — Гостивар на Реџеп Амита Су-
лаи, ул. „Страхил Симонски" бр. 31 — Гостивар. 
! (2940) 

Лична карта рег. бр. 5516, издадена од СВ? — 
Битола на Трајанка Тодор Пановска, с. Д. Егри — 
Битола. (2941) 

Лична карта рег. бр. 15789, издадена од СВР 
— Прилеп на Благоја Велев Ристески, с. Браилово 
— Прилеп. (2942) 

Лична карта рег. бр. 5790, серија бр. 0112133, 
издадена од СВР — Прилеп на Митре Ристев ѓор-
ѓиевски, с. Маково — Битола. (2943) 

Лична карта рег. бр. 3586, серија бр. 0785015, 
издадена од ОВР — Тетово на Сретко Новак Ко-
чевски, ул. „ЈНА" бр. 10 — Тетово. (2944) 

Лична карта рег. бр. 9656, серија бр. 0793718, 
издадена од СВР — Тетово на Рада Павле Коческа, 
ул. „ЈНА" бр. 10 - Тетово. (2945) 

Лична карта рег. бр. 11300, серија бр. 0571198, 
издадена од СВР — Тетово на Зендели Гани Абду-
лазим с. Непроштено — Тетовско. (2946; 

Лична карта рег. бр. 7901, серија бр. 0704Ш, 
издадена од СВР — Го-стивар на Добре Серафимо-
ски, с. Ново Село, Гостивар. (2947) 

Лична карта рег. бр. 1792, . серија бр. 0121809, 
издадена од СВР — Де,лчево на Павле Стоилов Ге-
оргиевски, с. Драмче — Штипско. (2948) 

Лична карта рег. бр. 9485, серија бр. 0311823, 
издадена од СВР — Штип на Петар Стојчев Тодо-
ров, ул. „Иван Рибар", Штип. (2949) -

Лична карта рег. бр. 1681, серија бр. 0278277, 
издадена од СВР — Ресен на Енвер Абди Бекиров-

'ски, ул. „Гоце Делчев" бр. 317 — Ресен, (2950) 
Лична карта рег. бр. 6054, серија бр. 0283578, 

(издадена од СВР — Ресен на Мела хот Бекирова, 
ул: „Гоце Делчев" бр. 317 - Ресен. (2951) 

Лична карта рег. бр. 13310, издадена од СВР — 
Прилеп на Славе Трајков Тодоровски, ул. „Цане 
Коњарец" бр. 83 - Прилец. (2952) 

Лична карта рег. бр. 797, серија бр. 0614030, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Махмут С. Су-
лејмановски, циглаана „Вардар" — Куманово. (2953) 

Лична карта рег. бр. 19477, серија бр. 0559295, 
издадена од СВР — Куманово на Стојчо Т. Тошев-
ски, с. Жељувина - Куманово. (2954) 

Лична карта рег. бр. 1993, серија бр. 0641404, 
издадена од С В Р — Куманово на Глигор А. Јаки- ( 

мовски, с. Псача — Куманово. (2955) 
Лична карта рег. бр. 8107, серија бр. 0639617, 

издадена од СВР — Крива Паланка на Ѓорѓи Си-
монов Михајловски, с. Опила — Кр. Паланка. (2956) 

Лична карта рег. бр. 588, серија бр. 0093298, из-
дадена. од СВР — Крива Паланка на Веселин Ри-
стов Алексовски, с. Кошари — Кр. Паланка. (2957) 

Лична карта рег. бр. 1512, серија бр. 0092422, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Павле Ми-
тев Стојановски, с. Мартинци — Кр. Паланка. (2958) 

Лична карта рег. бр. 978, серија бр. 0093688, из-
дадена од СВР — Крива Паланка на Стоилко Ко-
лев ѓорѓиевски, е. Конопница — Кр. Паланка. (2959) 

Лична карта рег. бр. 18703, серија бр. 0024238, 
издадена од СВР - Охрид на Зорка Србина На-
умовска, ул. „Кленовец" бр. 107 — Битола. (2960) 

Лична карта рег. бр. 4191, серија бр. 0213647, 
издадена од СВР — Охрид на Казим Мирко Ка-
моски, ул. „Гоце Делчев" бр. 40 — Охрид. (2961) 

Лична карта рег. бр, 4543, серија бр. 0749061, 
издадена од СВР — Кичево на Стојко Трпев Бог-
даноски, с. Пополжани — Кичево. (2962) 

Лична карта рег. бр. 9641, серија бр. 0371479, 
издадена од СВР - Тетово на Абди Неим Рамада-
ни, с. Вешале — Тетово. (2963) 

Лична карта рет. бр. 18976, серија бр. 0679824, 
издадена од СВР - Тетово на Алит М. Абди, с. Ра-
ковец — Тетово. (2964) 

Лична карта рег. бр. 10391, серија бр. 0233596, 
издадена од СВР — Охрид на Виолета Тома Тун-
тева, ул. „Гоце Делчев" бр. 108 - Охрид. (2966) 

Лична карта рег. бр. 379, серија бр. 0021079, из-
дадена од СВР - Охрид на Митре Зафир Стојчев-
ски, с. Пештани — Охрид. (2937) 

Лична карта рег. бр. 9072, серија бр. 0213587, 
издадена од СВР — Охрид на Наумче Сандре Ми-
лески, с. Пештани — Охрид. (2968) 

Лична карта рег. бр. 12433, серија бр. 0010С91, 
издадена од СВР — Битола на Насуф Ибраим Лу-
мановски, с. Кременица — Битола. (2969) 

Лична карта рег. бр. 31858, серија бр, 0101449, 
издадена од СВР — Битола на Алексо Стојанов Ко-
чоски, с. Лисолај - Битола. (2970) 

Лична карта рег. бр. 4384, серија бр. 0263620, 
издадена од ПВР — Демир Хисар на Насте ѓорѓиев 
Јаневски, с, Базерник — Битола. (2971) 

Лична карта рег. бр. 3486, серија бр. 0543849, 
издадена од СВР — Куманово на Муртез А. Џа-
фери, с. Липково — Куманово. (2972) 

Лична карта рег. бр. 9346, серија бр. 0311772, 
издадена од СВР — Штип на Младен Илија Весе-
линов, с. Софилари — Штипско. (2973) 

Лична карта рег. бр. 1116, серија бр. 0306278, 
издадена од СВР — Штип на Борка Тоде Ристоза, 

Крупиште - : ШТиц, ^2974) ' 
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Лична карта рег. бр. 3344, серија бр. 0068054, 
издадена од ОВР — Гевгелија на Вера Александар 
Кочева, с. Негорци — Гевгелија. (2975) 

Лична карта рег. бр. 3100, серија бр. 0490152, 
издадена од ОВР — Кавадарци на Петар Панов Ри-
дов, Кавадарци. (2976) 

Лична карта рег. бр. 10412, серија бр. 0115122, 
издадена од ОВР — Дебар на Благоја Талески, с. 
Ростуша — Тетовско. (2977) 

Лична карта рег. бр. 5756, серија бр. 0058447, 
издадена од ОВР — Берово на Ж и к о Герасимов 
Цикарски, с. Ратево — Штипско. (12978) 

Лична карта рег. бр. 887, серија бр. 0640298, 
издадена од ОВР — Куманово на Сали Демо Меме-
д и , ул. „Д. Божинов" бр. 58 - Куманово. (2979) 

Лична карта рег. бр. 20275, серија бр. 0434671, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Јордан Марков 
Митревски, с. Сопот — Титоввелешко. (2981) 

Лична карта рег. бр. 15725, серија бр. 0197309, 
издадена од СВР - Прилеп на Мустафа Исламов 
Арифоски, с. Канатларци Прилеп. (2982) 

Лична карта рег. бр. 15231, серија бр. 0086639, 
издадена од СВР - Битола на Кочо Н. Павловски, 
ул. „Св. Наум" бр. 34 - Битола. (2983) 

Лична карта рег. бр. 966,' серија бр. 0377476, 
издадена од СВР — Кочани на Спасо Стојов Пет-
ров, с. Јастребник - Штипско. (2984) 

Лична карта рет. бр. 1119, серија бр. 0101829, 
издадена од СВР - Тетово на Љубе Велко Ивано-
ски, с. Битуше — Тетово. (2985) 

Лична карта рег. бр. 14528, серија бр. 0711038, 
издадена од СВР — Гостивар на Таип Идриза Фе-
рати, с. Врањовци — Гостивар. (2986) 

Лична карта рег. бр. 9003, серија бр. 0113803, 
издадена од СВР - Дебар на Елес Малиќ Идризи, 
с. Врбјане — Гостивар. (2987) 

Лична карта рег. бр. 12001, серија бр. 0708511, 
издадена од СВР — Гостивар на Амет Мемета Име-
ри, с. Добридол — Гостивар. (2988) 

Лична карта рег. бр. 3419, серија бр. 0700029, 
издадена од ОВР - Гостивар на Халим Јакупа Ј а -
купи, с. Добридол - Гостивар. (2989) 

Лична карта рег. бр. 9498, серија бр. 0706008, 
издадена од СВР — Гостивар на Ферат Куртиша 
Адеми, с. Калиште — Гостивар. (2990) 

Лична карта рег. бр. 7223, серија бр. 1407425, 
издадена од СВР - Нови Пазар на Ла јаш Шаму, 
работ. во Електричното претпријатие „Вруток" — 
Гостивар. (2991) 

Лична карта рег. бр. 5364, серија бр. 0381974, 
издадена од ОВР — Кочани на Атанас Петрушев 
Серафимов, ул. „Гоце Делчев" бр 60 - Кочани. 

(2992) 
Лична карта рег. бр. 843, серија бр. 0397353, из -

дадена од СВР - Св. Николе на Сибин М. Трај -
ковски, ул. „Ш македонска бригада" бр. 33 — Ку-. 
маново. (2993) 

Лична карта рег. бр. 4190, серија бр. 0564598, 
издадена од СВР — Куманово на Костадинка В. 
Спасова, ул. „ЈНА" бр. 76 - Куманово. (2994) 

Лична карта рег. бр. 0502, серија бр. 0478138, 
издадена од СВР — Струмица на Паца Бридева 
делиновска, д. Втјтојѕжцтѕ - ^2995) 
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Лична карта рег. бр. 40882, серија бр. 0696125, 
на Ајредин Авдил Зибери, ул. „Штипска" бр. 46 
- Тетово. (2996) 

Лична карта рег. бр. 10007, серија бр. 0074760, 
издадена од СВР — Гевгелија на Ленче Јованова 
Димова, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 3 — Штип. 

(2997) 
Лична карта рег. бр. 12272, серија бр. 0235273, 

издадена од СВР — Охрид на Томислав Милчин, 
ул. „Мирче Ацев" бр. 3 — Охрид. 02998) 

Лична карта рег. бр. 8607, серија бр. 0041318, 
издадена од СВР — Охрид на Имер Салиев Ази-
зовски, ул. „Даме Груев" бр. 93 — Охрид. (2999) 

Лична карта рег. бр. 14820, серија бр. 0391464, 
издадена од ОВР — Кочани н а Димитар Петрушев 
Лазаров, с. Теранци — Штипско. (3000) 

Лична карта рег. бр. 399, серија бр. 0051109, ЗЈЗК 
дадена од СВР — Кочани на Стоичко Гошев То-
шев, с. Оризари — Кочани. (3001) 

Лична карта рег. бр. 2810, серија бр. 0398820, 
издадена од СВР — Св. Николе на Ванка Митева 
Малинова, ул. „Кочо Рацинк бр. 41 — Кочани. 63002) 

Лична карта рег. бр. 7155, серија бр. 0232173, 
издадена од СВР - Охрид на Тане Андонов Та-
нески, с. Ново Село — Охрид. (3003) 

Лична карта рег. бр. 2551, издадена од СВР — 
Прилеп на Ицко Андонов Ристески, с. Плетвар 
— Прилеп. (3004) 

Лична карта рег. бр. 7100, серија бр. 0079065, 
издадена од СВР — Битола на Коца Толе Геор-
гиева, ул. „7-ма бригада" бр. 24 — Битола. (3005) 

Лична карта рег. бр. 7599, серија бр. 0040310, 
издадена од СВР — Охрид на Етем Ракип Мевме-
довски, ул. „Даме Груев" бр. 107 — Охрид. (13006) 

Лична карта рег. бр. 12434, серија бр. 0352944, 
издадена од СВР — Титов Велес на Аќем Абазов 
Адилов, с. Г. Јаболчиште — Титоввелешко. (3007) 

Лична карта рег. бр. 5395, серија бр. 0345905, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Дестан Салиов 
Абдуловски, с. Д. Јаболчиште — Титоввелешко. 

V (3008) 
Лична карта рег. бр. 3631, серија бр. 0380141, 

издадела од ОВР - Кочани на Симеон Петруш Ко-
стадинов, с. Г. Подлог — Штипско. (3009) 

Лична карта рег. бр. 21422, серија бр. 0338424, 
издадена од СВР — Титов Велес на Борис Ванов 
Мургов, ул. „Илинденска" бр. 111а — Кавадарци. 

(13010) 
Лична карта рег. бр. 12371, серија бр 0502220, 

издадена од СВР — Кавадарци на Љубица Лаза-
рова Темелкова, Кавадарци. (3011) 

Лична карта рег. бр. 10063, серија бр. 0672055, 
издадена од ОВР — Тетово на Ирфан Али Сали, 
с. Џепчиште — Тетовско. (3012) 

Лична карта рег. бр. 2210, серија бр. 0781299, 
издадена од СВР — Тетово на Касам Адем Арифи, 
ул. „Иво Рибар - Лола" бр. 184 - Тетово. (301^) 

Лична карта рег. бр. 9340, серија бр. 0792902, 
издадена од СВР — Тетово на Џафер Мемед Џа-
фери, ул. „Белградска" бр. 34 — Тетово. С3013) 

Лична карта рег. бр. 6826, серија бр. 0668050, 
издадена од ОВР — Тетово на Атанас Ѓоко Зафи-
ровска с. Непроштено - Тетовско. 00Ј 4) 
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Лична карта рег. бр. 24649, серија бр. 0633998, 
издадена од ОВР — Тетово на Нафи Ве5и Шаба-
новски, с. Доброште — Тетово. (3015) 

Лична карта рег. бр. 12636, серија бр. 0671960, 
издадена од СВР — Тетово на Ристо Гаврил Тодо-
ровски, с. ,Вратница — Тетовско. (3016) 

Лична карта рег. бр. 6905, серија бр. 0666287, 
издадена од ОВР - г Тетово на Хазби Ќазим Иб-
раими, с. Слатино — Тетовско. (3017) 

Лична карта рег. бр. 29269, серија бр. 0687219, 
издадена од ОВР — Тетово на Петре Јована Маг-
деновски, с. Брезно - Тетовско. (3018) 

Лична карта рег. бр. 24119,. серија бр. 0720929, 
издадена од СВР — Гостивар на Кадри Раманов 
Мифтари, с. Чегране — Гостивар. (3019) 

Лична карта рег. бр. 19256, серија бр. 0049789, 
Издадена од СВР — Охрид на Ѓуладин Османов 
Мавмудовски, с. Боровец — Струга. (3020) 

Лична карта рег. бр. 16752, серија бр. 0049463, 
издадена од ОВР — Струга на Перо Велковски, с. 
Вевчани - Струга. (13021) 

Лична карта рег. бр. 24940, серија бр. 0122704, 
издадена од СВР — Битола на Драгица В аси л а 
(Паспалова) Димитриева, ул. „Лерин" бр. 4 — Би-
тола. 4 (3022) 

Лична карта рег. бр. 2804, серија бр. 0280479, 
издадена од СВР - Ресен на Царева Бавчава 
(Иловска) Крстевска, ул. „М. Богоев" — Ресен. (13023) 

Лична карта рег. бр. 20195, серија бр. 0434591, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Драгослав Ми-
ка Пејковиќ, с. Смоквица — Титоввелешко. (3024) 

Лична карта рег. бр. 366, серија бр. 0051066, из-
дадена од СВР — Кочани на Младен Василев Буч-
ков, с. Цера — Кочани. - (3025) 

Лична карта рег. бр. 2129, серија бр. 0489984, 
издадена од СВР — Титов Велес на Спасо Ставрев 
Тасев, Д. Капија — Титоввелешко. (3026) 

Лична карта рег. бр. 12395, серија бр! 389005, 
издадена од СВР - Кочани на Лазар Атанасов Та-
шов, с. Виничка Кршла — Штип. (3028) 

Лична карта рег. бр. 14836, серија бр. 0013807, 
издадена од СВР — Скопје на на Методија Мила-
нов Илиевски, Ресен. (3081) 

Лична карта рег. бр. 8769, серија бр. 0791058, 
издадена од СВР — Тетово на Руфат Арслани Ам-
заи, ул; „Призренска" бр. 56 — Тетово. (3082) 

Лична карта рег. бр. 12643, серија бр. 0673560, 
издадена од СВР — Тетово на Стојан Насто Ди-
моски, с. Глоѓи — Тетовско. (3083) 

Лична карта рег. бр. 37683, серија бр. 0692949, 
издадена од СВР — Тетово на Расим Неим Емини, 
с. Доброште — Тетово. (3084) 

Лична карта рег. бр. 24264, серија бр. 0721074, 
издадена од СВР — Гостивар на Божидар Дамјанов 
Јосифовски, с. Тумчевиште — Гостивар. (3085) 

Лична карта рег. бр. 18361, серија бр. 2946981, 
на Олга Б. Стефановиќ, с. Ѓавато — Битолско. (3092) 

Лична карта рег. бр. 17076, издадена од СВР — 
Прилеп на Борис Јорданов Бришкоски, с. Весел-
чане — Прилеп. (13093) 

Лична карта рег. бр. 6911, серија бр. 0649274, 
издадена од СВР — Кратово на ,Стојан Костов Да-
вцткор, с. Иванковци — Титовведешко. (3094) 

Лична карга рег. бр. 2554, серија бр. 2152688, 
издадена од СВР — Нови Пазар на Асифа Наид 
Каришик, с. Сливница — Титоввелешко. (3095) 

Лична карта рет. бр. 3504, серија бр. 0328014, 
издадена од СВР — Титов Велес на Цвета Петре 
Игнова Кимова — Титов Велес. (3095) 

Лична карта рег. бр. 5822, серија бр. 0783037, 
издадена од СВР — Тетово на Салај дин Мамут Ре-
цепи, ул. „Браќа Миладинови" бр. 76—Тетово. (3098' 

Лична карта рег. бр. 2501, издадена од СВР — 
Струмица на Спасен Костадинов Атанасов, с.̂  Бар- . 
барово — Штипско. (3099) 

Лична карта рег. бр. 8683, серија бр. 0544514, 
издадена од СВР — Куманово на Богдан Јован 
Оганојковски, с. Младо Нагоричане — Куманово. 

Лична карта рег. бр. 24891Г серија бр. 0219075, 
издадена од СВР — Охрид на Цветан Божинов 
Спасеноски, ул. „Кузман Јосифовски" бр. 6 — Ки-
чево. (3101) 

Лична карта рег. бр. 6560, серија бр. 0582602, 
издадена од СВР — Скопје на Мустафа Џаферов 
Алиевски, с. Крушје — Титоввелешко. (3102) 

Лична карта рег. бр. 9010, серија бр. 0333558, 
издадена од СВР — Титов Велес на Благој Тодо-
ров Тоцинав, ул. „Кирил и Методи" бр. 43а — Т. 
Велес. (3103) 

Лична карта рег. бр. 16803, серија бр. 342311, 
издадена од СВР — Лаковец на Фрањо Живчец, 
работник во IV градилиште „Маврово" — Гостивар. 

Лична карта рег. бр. 14246, серија бр. 0675632, 
издадена од СВР — Тетово на Владо Петруш Трп-
чевски, с. Сиричино — Тетовско1. (3108) 

Лична карта рег. бр. 8610, серија бр. 0667685, 
издадена од СВР — Тетово на Шабан Таип Беќири, 
с. Ларце — Тетовско. (3109) 

Лична карта рег. бр. 14137, серија бр. 0555734, 
издадена од СВР — Куманово на Бојко Крсто Ди-
митриевски, с. Мургаш — Куманово. (3110) 

Лична карта рег. бр. 2750, серија бр. 0106760, 
издадена од СВР - Дебар на Ајдин Арслан Кур-
тиш, ул. „8 септември" бр. 39 — Дебар. (3111) 

Лична карта рег. бр. 33400, серија бр. 0689451, 
издадена од ОВР — Тетово на А лири за Бајрам 
Алији, с.. Боговиње — Тетовско. (3114) 

Лична карта рег. бр. 21790, серија бр. 0718400, 
издадена од СВР — Гостивар на Сулејман Зенун 
Даути, с. Форино — Гостивар; (3115) 

Лична карта рег. бр. 19329, серија бр. 0715939, 
издадена од СВР — Гостивар на Мара Илиева Вел-
јаноска, с. Железна Река — Гостивар. (3116) 

Лична карта рег. бр. 3064, серија бр. 0408551, 
издадена од ОВР - Штип на Тоде Миланов Ми-
хаилов, с. Шашаварлија — Штипско. (3117) 

Лична карта рег. бр. 10763, серија бр. 0387373, 
издадена од СВР — Кочани на Јордан Нисев Мит-
ков, с. Соколарци — Кочани. (3118) 

Лична карта рег. бр. 1272, серија бр. 0277727, 
издадена од СВР — Ресен на Шефки ја Алиез Трпи 
говски, ул. „Наум Божиновски" бр. 45 — Ресен. 

Лична карта рег. бр. 124 М серија бр. 070^945, 
издадена од СВР — Гостивар на А^ем Азиса Зен-
дели, с. Ф а р и ш - Гостивар. (3027) 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" ЗА 1958 
Г О Д И Н А И З Н Е С У В А 1,000 
Д И Н А Р И З А Е Д Е Н П Р И М Е Р О К 

ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА ЦЕЛА 
ГОДИНА ПО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА УПЛАТНИ-
ЦА ВО ОВОЈ БРОЈ НА „СЛУЖБЕН^ВЕСНИК НА НРМ" 
ИЛИ НА НАШАТА ТЕКУШТА С-КАЈЗР. 802-Т-698 ,КАЈ 
НАРОДНАТА БАНКА - СКОПЈЕ. 

V 

Р 
ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА" ТРЕБА НА 
ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТНИЦАТА 
СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГРБОТ НА УПЛАТ-
НИЦАТА ДА СЕ Н А П И Ш Е ЧИТЛИВА И 'ТОЧНА 
АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАЌА 
В Е С Н И К О Т ; З А К О Л К У ПРИМЕРЦИ СЕ ВРШИ 
ПРЕТПЛАТАТА: СТАРИТЕ: ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ 
ОВА ДА ГО НАВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ ПОД 
КОЈ Е ПРИМАН, ВЕСНИКОТ ВО 1957 ГОДИНА. 

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1958 ГОДИНА ТРЕБА ДА ,СЕ ОБ-
НОВИ ДО КРАЈОТ НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО 

: У ОВОЈ СРОК НА СЕКОЈ ШТО НЕ ЌЕ ЈА ОБНОВИ 
ПРЕТПЛАТАТА ИСПРАЌАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ЌЕ 
СЕ ОБУСТАВИ.. 

БИДЕЈЌИ ИЗВЕСЕН^ БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1957 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИРИЛЕ 
ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА (ЗА ИДНАТА ГОДИНА ЕДНОВРЕМЕНО 
ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1957 ГОДИНА. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Поштенски фах 51 

1 

СОДРЖИНА 
! Страна 

156. Решение за работното облекло на персо-
налот на аптеките — — — — — — 525 

157. Упатство за работното време на аптеките 525 

158. Упатство за- условите под кои болнич-
ките аптеки вршат аптекарски услуги к 
за потреби вон од болницата — — -— 525 

159. Упатство за здравствениот преглед на 
персоналот на аптеките — — — — — 526 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

црн Народната О^рка - Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев" П (4829^ - Скопје, 


