
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 6 март 1961 
С к о п ј е 

Број 6 Год. XVII 

Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698. 

22. 
На основа член 13 став 1 од Законот за орга-

низацијата на Југословенските железници, Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРАНСПОРТНО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ - СКОПЈЕ 

1. Се основа Железничко транспортно прет-
пријатие Скопје, со седиште во Скопје. 

Фирмата' на претпријатието е: „Железничко 
транспортно претпријатие — Скопје". 

Скратен назив на фирмата е: „ЖТП— Скопје". 
2. Железничкото транспортно претпријатие — 

Скопје врши превоз на патници и стоки во јавниог 
сообраќај на југословенските железници на сите 
пруги во нормален колосек на територијата на НР 
Македонија, како и со средствата во друмскиот 
сообраќај. 

ЖТП — Скопје врши споредни дејности инве-
стиционо одржување на средствата и инвестициона 
изградба на поодделни објекти за потребите на 
железницата. 

3. На ЖТП — Скопје му се даваат на кори-
стење основните средства кои служат за обаву-
вање на дејностите од претходната точка чија вред-
ност изнесува 50.589.881.410.— дин. 

Постојните обртни средс. изнесуваат 346,000.000 
динари. 

Средствата од претходните ставови ЖТП — 
Скопје ги превзема од досегашното ЖТП — Скопје. 

4. За директор на ЖТП — Скопје, до неговото 
конституирање, се назначува инженер Никола То-
зи ја. 

Директорот на ЖТП — Скопје ги има овласту-
вањата одредени со одредбите на Законот за орга-
низацијата на Југословенските железници и по-
стојните прописи. 

5. До конституирањето на претпријатието по-
стојните органи ќе ги вршат сите права што за 
таквите органи се предвидени со Законот за орга-
низацијата на Југословенските железници. 

6. Плаќањето на работниците и службениците 
на ЖТП — Скопје ќе се врши според одредбите 
на чл. НО став 1 од Законот за организацијата на 
Југословенските железници. 

7. Конституирањето на претпријатието ќе се 
изврши до 31 март 1961 година. 

Бр. 09-2762/2-1960 
11 јануари 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

23. 
На основа член 13 став 1 од Законот за орга-

низацијата на Југословенските железници, Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРАНСПОРТНО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ - ГОСТИВАР 

1. Се основа Железничко транспортно претпри-
јатие — Гостивар со седиште во Гостивар. 

Фирмата на Претпријатието е: Железничко 
транспортно претпријатие — Гостивар. 

Скратен назив на фирмата е: ,,ЖТП — Го-
стивар". 

2. Железничкото транспортно претпријатие — 
Гостивар врши превоз на патници и стоки во јав-
ниот сообраќај на Југословенските железници на 
пругата 060 на територијата на НР Македонија, како 
и споредна дејност инвестициони оправки на же-
лезнички коли. 

3. На ЖТП Гостивар му се даваат на користе-
ње основните средства кои служат за обавување 
на дејностите од претходната точка чија вредност 
изнесува 1.821,859.000 динари. 

Постојните обртни средства на ЖТП Гостивар 
изнесуваат 33,000.000 динари. 

Основните и постојните обртни средства ЖТП 
Гостивар ги презема од досегашното ЖТП — Скопје 

4. За директор на ЖТП Гостивар, до неговото 
конституирање се назначува Миле Вељановски. 

Директорот на ЖТП Гостивар ги има овласту-
вањата одредени со одредбите на член 20 од Уред-
бата за основање на претпријатија и дуќани, како 
и со одредбите на Законот за организацијата на 
Југословенските железници. 

5. Надзор над работата на директорот врши 
Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет. 

6. Плаќањето на работниците и службениците 
на ЖТП Гостивар ќе се врши според одредбите од 
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член НО став 1 од Законот за организацијата на 
Југословенските железници. 

7. Конституирањето на Претпријатието ќе се 
изврши до 31 март 1961 година. 

Број 09-2762/2-1960 
11 јануари 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р 

24. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СО-
БОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, 

ОДРЖАНИ НА 12 ФЕВРУАРИ 1961 ГОДИНА 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
— Републички собор — 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија ги прими из-
борните акти од дополнителните избори за избор 
народен пратеник на Републичкиот собор на На-
родното собрание на Народна Република Македо-
нија, одржани во Изборната околија Саат Кула III 
во Скопје, та. во смисла на член 139 во врска со 
член 187 од Законот за правата и должностите, из-
борот и отповикувањето на народните пратеници 
на Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
1. Дополнителните избори за избор народен 

пратеник на Републичкиот собор на Народното со-
брание на Народна Република Македонија во Из-
борната околија Саат Кула III во Скопје, одреде-
ни со Одлуката на Републичкиот собор бр. 95 од 
25. XI. 1960 година, се одржани на 12 февруари 1961 
година. 

2. Со спроведувањето на изборите под надзор 
на Републичката изборна комисија непосредно ра-
ководеше Општинската изборна комисија имену-
вана со Решението на Републичката изборна ко-
мисија бр. 2 од 3 јануари 1958 година. 

3. Гласањето е извршено за кандидатот Став-
рев Теодосиев Драгољуб — Љупчо, од Скопје чија 
кандидатура беше потврдена од Општинската из-
борна комисија и објавена од Републичката избор-
на комисија на 27 јануари 1961 година во „Служ-
бен весник на НРМ" бр. 2 од 31 јануари 1961 год. 

4. Општинската изборна комисија го утврди 
резултатот на изборите на начинот предвиден во 
член 132—137 од Законот за правата и должно-
стите, изборот и отповикувањето на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија. 

Резултатот на изборите р следен: % 
Запишани избирачи 5141 — 
Гласале 4275 83,1 

6 март 1961 

За кандидатот Ставрев 
Теодосиев Драгољуб 
- Љупчо % 4242 99,2 

Неважни гласачки ливчиња 35 0,8 
Врз основа на ова, Општинската изборна ко-

мисија Саат Кула — Скопје, го прогласи за наро-
ден пратеник на1 Републичкиот собор на Народното 
собрание на Народна Република Македонија СТАВ 
РЕВ ТЕОДОСИЕВ ДРАГОЉУБ - ЉУПЧО, од 
Скопје. 

Број 9 
14 февруари 1961 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Заменик секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Асен Групче, с. р. 

25. 
На основа член 7 од Уредбата за постоја-

ните судски преводачи („Службен весник на НРМ" 
бр. 20/50 година), Државниот секретаријат за пра-
восудна управа на НРМ објавува 

С П И С О К 
НА ПОСТОЈАНИТЕ СУДСКИ ПРЕВОДАЧИ 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА 

На територијата на Народна Република Маке-
донија постојани судски преводачи има во след-
ниве судови: 

1. При Околискиот суд Скопје I: 
а) за турски и француски јазик — Ариф 

Старова, од Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 48; 
б) за англиски јазик — Нестор Џиков, од 

Скопје, ул. „Илинденска" бр. 59. 
2. При Околискиот суд Скопје И: 

за француски јазик — Радмила Липковска, 
од Скопје, ул. „Народен фронт" бр. 88а/1. 

3. При Околискиот суд во Битола: 
а) за англиски јазик — Александар Костов, 

од Битола, ул. „Девејани"" бр. 14; 
б) за француски и грчки јазик — Диоген 

Хаџи Коста, од Битола, ул. „Славко Лумбарко" 
бр. 6; 

в) за полски и грчки јазик — Коста Кирков, 
судија на Околискиот суд во Битола. 

4. При Околискиот суд во Кичево: 
за италијански јазик — Бенедето Асизи, од 

Кичево, ул. „Рудничка" бр. 10. 
Со овој список се исправуваат и дополнуваат 

списоците на постојаните судски преводачи обја-
вени во „Службен весник на НРМ" бр. 7/52 и 7/56 
година. 

Државен секретаријат за правосудна управа 
на НРМ, бр. 04-328/2 од 11.11.1961 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ - . 1— 
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О/лосен дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-16968 од 27 октомври 
1960 година, ја одобри промената на роденото име 
на Митков Марјан, роден на ден 24 мај 1953 година 
во село Ваташа, околија Титоввелешка, од татко 
Митков Лазо и мајка Мара, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Костадин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". ' (36) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-16968 од 27 октомври 
1960 година, ја одобри промената на роденото име 
на Миткова Марјанка, родена на 24 мај 1953 година 
во село Ваташа, околија Титоввелешка, од татко 
Митков Лазо и мајка Мара, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Костадинка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (37) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 2055/1 од 18 јануари 
1961 година, ја одобри промената на роденото имо 
на Манџиковска Љуба, родена на 5 август 1943 го- 4 
дина во село Мирковци, Скопска околија, од татко 
Манџуковски Борис и мајка Милица, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Нада. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (38̂  

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-19154/2-1960 од 17 ја-
нуари 1961 година, ја одобри променат? на роде-
ното име на Велковски Алујзис, роден на 4 јули 
1953 година во Скопје, од мајка Угринова Анге-
лина, а усвоено од Велковски Славко и Цвета, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Војче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (39) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-491 од 2 февруари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Стојановски Младен, роден на 10 декември 1933 
година во с. Лера, Битолска околија, од татко Сто-
јановски Христо и мајка Стојановска," род. Дурта-
нова Трена, така што во иднина роденото име ќе 
му гласи Владе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (41) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1212 од 1 февруари 
1961 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Крстевски Душан, роден на 10 февру-
ари 1940 година, во село Арачиново, Скопска око-

лија, од татко Крстевски Томе и мајка Стоја, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Николовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (42) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1211/1961 од 4 фе-
вруари 1961 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Крстевска Борка, родена на 
25 септември 1935 година во с. Радишани, Скопска 
околија, од татко Стојанов Стоилко и мајка Јор-
данка, а омажена за Крстевски Душан, така што 
во иднина фамилијарното име ќе и гласи Нико-
ловска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (43) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-427/1 од 2 февруари 
1961 година, ја одобри промената на личното име 
на Лазаревски Сотир, роден на 3 мај 1924 година 
во с. Железнец, Битолска околија, од татко Лаза-
ревски Тодор и мајка Стојна, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Силјановски Тирчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (4^) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-20203/60 од 6 јануари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Љуман Ајредин, роден на 8-11-1950 година во 
гр. Охрид, Охридска околија, од татко Љуман 
Шаип и мајка Љуман Ѓулизар, род. Мурат, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Џавид. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (47) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-443/1 од 1 февруари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Стојанова Стојка, родена на 14 декември 1953 
година во град Штип, од татко Стојанов Алексан-
дар и мајка Стојанова, род. Крстева Велика, така 
што во иднина роденото име ќе и гласи Снежана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (48) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-20432/60 од 5 јануари 
1961 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име Мухтари Хусни, родеа на 20 септември 
1933 година во село Радолишта, Охридска околија, 
од татко Мухтари Зулфи и мајка Мухтари, род. 
Асани Натиџе, така што во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Хоџа. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (49) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-20205/60 од 5 јануари 
1961 година, ја. одобри промената на роденото име 
на Ивановски Раде, роден на 28 јануари 1960 го-
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дина во гр. Кичево, Охридска околија, од татко 
Ивановски Трајко и мајка Ивановска Темјана, род. 
Николовска, така што во иднина роденото име ќе 
му гласи Наум. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (50) 

ИСПРАВКА 
Во „Службен весник на НРМ" број 3 од 11 фе-

вруари 1961 година, на страна 41, под огласен бр. 6, 
во огласот за промена на личното име на Веловски 
Миодраг, промената место, „Витковски" треба да 
гласи „Живковски". 

Од Редакцијата 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пандора Нена да Дурмиќ, од Скопје, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 36, подаде тужба за развод на бракот 
против Ненад (порано Мехмед) Османа Дурмиќ, 
сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Ненад (Мехмед) Османа 
Дурмиќ, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да ја соопшти во судот својата точна адреса 
или да се јави лично. Во противен случај ќе му 
биде одреден старател кој ќе го застапува пред 
судот на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 123/61. (45) 

Младеновски Јован Петар, од Ѓорче Петров, 
ул. „Мирче Ацев" бр. 8, подаде тужба за развод на 
бракот против Младеновска Петра Нада, сега во 
неизвесност. 

Се повикува тужената' Младеновска Петра 
Нада, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да ја соопшти на судот својата точна адреса 
или да се јави лично. Во противен случај' ќе и биде 
одреден старател кој ќе ја застапува пред судот на 
нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 71/61. (46; 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 

Мите Штерјов Бодев, земјоделец од село Ќо-
селари, Штипско, поднесе туж5а за исполнение на 
договор за купопродажба на недвижим имот про-
тив Џафер Асанов Максудов, од с. Коселари. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот се непознати, се поканува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ" да се јави и определи застапник. 
Во противен случај судот ќе му го определи за за-
стапник Демирали Велиов, службеник од с. Џумај-
лија, кој ќе ги штити неговите интереси. 

Од Околискиот суд во Св. Николе, Р ^р. 15/61. 
(40) 
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ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите на 21-Х-1959 го-
дина на страна 24 под реден број 2 е запишано 
следното: Општата земјоделска задруга „Гради-
ште", с. Ратовица, Штипско, е ставена во редовна 
ликвидација. Ликвидацијата е одобрена со реше-
нието на Народниот одбор на општината Проби-
штип бр. 01-2630/1 од 11-УИ-1959 година. 

За ликвидатор на Задругата е назначен Трајко 
Коцев Анастасов, кој ќе ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи 
бр. 247/59. (729) 

Со решението бр. 04-1197 од 18-УП-1960 год. на 
Народниот одбор на општината, с. Новаци, Би-
толско, Земјоделската задруга „11 октомври", с. 
Балдовенци, е ставена во редовна ликвидација. 

Се молат сите должници и поверители да ги 
измират своите долгови, односно да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот. По изминатиот рок нема да се 
признаваат никакви долгови, а за исправна ќе се 
земе книговодствената состојба на задругата. 

Од Ликвидационата комисија. (1449) 

КОНКУРСИ 
На основа чл. 309 од Законот за јавните служ-

беници („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 53/57), Конкурсна-
та комисија при Народниот одбор на Кумановска 
околија, Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување упразнето работно место УПРА-
ВИТЕЛ на Специјалната болница за белодробна 

туберкулоза во град Кратово 

УСЛОВИ: 
Завршен медицински факултет — специјалист 

по физиологија. 
Основна плата спрема Законот за јавните 

службеници, а положај на спрема Одлуката за нај-
високи положај ни плати за положаите на управ-
ниците (директори) на одделни видови здравствени 
установи во НРМ и посебен додаток спрема Пра-
вилникот за плати и надоместоци на службени-
ците во Специјалната болница за белодробна ту-
беркулоза — Кратово. 

Молбите таксирани со 50 динари се поднесу-
ваат до конкурсната комисија. 

Кандидатите покрај молбите треба да прило-
жат биографија и документи по чл. 31 од Законот 
за ј,авните службеници. 

Стан обезбеден. 
Молбите ќе се примаат до пополнување на ра-

ботното место. (288) 
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КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 

НА НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следното упразнето работно место: 
1. Управител на Управата за изградба и рекон-

струкција на патишта во гр. Куманово. 
УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да имаат завршено виша 

стручна спрема. 
Молбите со кратка биограф л ја, како и доку-

менти по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
да се доставуваат до конкурсната комисија на НО на 
општината Куманово. 

Овој конкурс има важност од 25-11-1961 година 
и трае до пополнување на работното место. 

Настап на работа по доставување на сите до-
кументи. (327) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГЕОДЕТ-
СКАТА УПРАВА НА НРМ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием во служба 2 агрономи 

Услови: кандидатите да имаат завршено земјо-
делски факултет и тригодишна практика во сво-
јата струка. 

Основна и положајна плата по Законот за јав-
ните службеници. 

Кон молбата кандидатот треба да приложи и 
документи предвидени по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Настап на работа од 20-111-1961 год. 
Конкурсот важи до пополнување на работните 

места. (321) 

На основа член 21 и 33 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/57), 
Комисијата за службенички работи на Народниот 
одбор на општината Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување најработното место: 

- РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНА ПОМОШ во На-
родниот одбор на општината Кр. Паланка 

У с л о в и : завршен правен факултет и нај-
малку 3 години пракса на соодветни работи. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положајна по Одлуката за положајните 
плати на службениците на Народниот одбор на 
Општината. 

Молбите со сите потребни документи . пропи-
шани со членот 31 од ЗЈС, како и документи за 
школската спрема, се доставуваат до Народниот 
одбор на општината Крива Паланка, со ознака 
„Комисија за службенички работи", во рок од 
15 дена од објавувањето на обласната табла на 
НО или во „Службен весник на НРМ". (293) 

Бр. 6 - Стр. 93 

ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ - БЕРОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 

1. еден ПОМ. СМЕТКОВОДИТЕЛ 

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено 
средна економска стручна спрема или нижа струч-
на спрема со 5 години практика на соодветно ра-
ботно место. 

Основна плата по Законот за јавните служ-
беници, а положајна по Правилникот на Домот. 

Молбите со потребните документи по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници, се доставуваат до 
Домот за народно здравје вб Берово. Рок за при-
јавување е 15 дена од објавувањето на конкурсот. 

Настап на работа веднаш. (291) 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ - БЕРОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 

РЕЖИСЕР - ЕКОНОМ 

УСЛОВИ: средно образование или непотполно 
средно образование со три години пракса. 

Молбите со сите пропишани документи по чл. 
31 од ЗЈС, се доставуваат до Советот на Заводот 
за запослување на работниците — Берово до 15. Ш. 
1961 година, а во колку работното место не се по-
полни до одредениот рок конкурсот останува от-
ворен се до пополнувањето. (292) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3-1У-1959 год. под рег. бр. 5/59 е запишано под 
фирма: Претпријатие за производство, откуп и 
промет со месо, риба, сувомесни и млечни произ-
води на големо и мало „Охридска пастрмка", -со се-
диште во Охрид. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: производство, откуп и̂  промет со 
риба, откуп и промет со месо, сувомесни и млечни 
производи. 

Претпријатието е основано со припојувањето 
на Рибарското стопанство „Охридска пастрмка" — 
Охрид со Претпријатието „Снабдител" — Охрид, 
кое спојување е одобрено со решението на НО на 
општината Охрид бр. 04-1054/1 од 4-Ш-1959 год. 

Претпријатието ќе го потпишува в. д. дирек-
торот Пере Рупе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 185/59. (739) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на цретприј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 129, страна 355 е запишано под фирма: 
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Претпријатие-угостителски -дуќан „Одмор" - Скопје 
— Ќебапчилница во Скопје. Предмет на работењето 
на кебапчилницата е: угостителски услуги (скара 
и безалкохолни пијалоци;. 

Кебапчилницата е основана од Прегориј атието^-
угостителски дуќан „Одмор" — Скопје, а согласно 
со одобрението на Народниот одбор на општината 
„Идадија" - Скопје бр. 8448/1 од 6-У1-1959 година. 

Раководител на кебапчилницата е Славе Ду-
ковски. 

Кебапчилницата ќе ја претставува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 528/59. (1364) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 111, 
страва 549 е запишан под фирма: Републички де-
ловен сојуз за пол одел ство и механизација „Агро-
Македонија", со седиште во Скопје. Предмет на 
работењето на сојузот е: ќе работи на унапреду-
вање на полоделското производство и развивање 
социјалистички односи во селото. Сојузот особено 
ќе работи на унапредување производството на жи-
тариците, фуражните култури, шеќерната репка, 
афионот, слончогледот, компирот и на лековитите 
растенија. 

За остварување на ова унапредување во зем-
јоделството сојузот особено: 

1) ги проучува производните проблеми во поле-
делството од техничка, технолошка и економско-
но литичка гледна точка; ' 

2) изработува и организира изработување на 
соодветните производни планови и програми за уна 
предавање на по л оде леќите култури; 

3) организира и изведува соодветни производ-
ни акции; 

4) ги проучува и шири искуствата од најра-
ционална организација на производството во зем-
јоделските организации. 

За успешно извршување на плановите и ак-
циите Сојузот изработува и се грижи за извршу-
вање на програми за производство, снабдување и 
правилно искористување на средствата за произ-
водство во полоделството, земјоделската механиза-
ција, вештачките ѓубрива, семе препарати и друг 
потребен репродукционен материјал и опрема. 

Изработува. програми и се грижи за изграду-
вање на кадри потребни во поледелството. 

Сојузот е основан од Извршниот совет на НРМ 
Скопје, со решение бр. 1060/1 од 6-У1-1959 година. 

Членови на управниот одбор на сојузот се: инж. 
ѓорѓи Илиевски, -инж. Драгутин Спасовски, Наце 
Златевски, Драган Трпезаноски, Лазо Гочев, инж. 
Гога Петковски, инж. Јсоо Петковиќ, Новко Спасов, 
Живко Брајковски, инж. ѓорѓи Андасарски, инж. 
Тихомир Анчев, инж. Александар Мишев, инж. 
Благоја Николов, агроном Илија Оровчанец, Моне 
Анастасов, Младен Саздовски, Никола Димитров-
ски, Ане Арсов, Ванчо Фончев, Милан Дучевски, 
инж. Мире Заковски, инж. Ристо Петановски, Коле 
Петров и Васил Пеевски. Сојузот ќе го потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на 
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овластувањето Драги Трајановски, управник на со-
јузот, и Ѓорги Георгиевски, шеф на сметководството! 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
-бр. 556/59. (1365) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека оо регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 56, страна 127 е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на мало со огревен и гра-
дежен материјал „Дрвар" — Тетово — Продавница, 
со седиште во Тетово. Предмет на работењето на 
продавницата е: 

1. продажба на железарија и метални стоки, 
велосипеди, машини за шиење и прибор; 

'2. електротехнички материјали; 
3. музички инструменти, радио-апарати и при-

бор; 
4. нафтени деривати, мазива, уља и масти; 
5. бои, лекови, хемикалии и прибор. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие на мало за огревен и градежен матери-
јал „Дрвар" — Тетово, а согласно со одобрението 
на Народниот одбор к а општината Тетово бр. 26532 
од 26-ХП-1957 година. 

Раководител на продавницата е Спасо Гавроски. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува по границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 537/59. (1390) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160, страна 417 е запишано под фирма: 
Фабрика за масло „Велес" — Титов Велес — Прет-
ставништво во Куманово. Предмет на ра5отењето 
на претставништвото е: давање директна помош на 
земјоделските задруги и индивидуалните произво-
дители на подрачјето на општината Куманово за 
унапредување ПРОИЗВОДСТВОТО на индустриските 
маслодајни растенија. 

Претставништвото е основано од Фабриката за 
масло ,,Велес" — Титов Велес, а согласно со одо-
брението на Народниот одбор на општината Кума-
ново би. 7683 од 19-У-1959 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето То-
дор ѓорѓиев раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 172/59. (13:97) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 109, 
страна 532 е запишана задругата под назив: Стан-
бено-штедна задруга „Банкар", со седиште во 
Скопје. Предмет на работењето на задругата е: да 
гради станбени згради за потребите на своите чле-
нови; да ги помага членовите при изведбата на 
станбените згради, како на пример: пронаоѓање и 
издејствување на локации, набавување на нацрти 
на зградите, набавка на сите потребни градежни 
материјали; да организира погони за потребите на 
станбената задруга, преку кои би се овозможила 
поефтина градба хуа станови на споите членови. За-
другата се грижи за индивидуалните долгорочни 
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кредити спрема прописите за употребата кои ги 
предвидува единствениот градски фонд за изградба 
на станови. Исто така, задругата ќе ги обавува 
сите други работи околу земјишно-книжните пре-
носи на корисникот-членот на задругата. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината „Идадија" — 
Скопје бр. 6636 од 12-У-1959 година со кое се по-
тврдуваат правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Киро Митон, Нада Витанова/ Марика Малинова, 
Милка Петрова, Александар Василев, Рајче Пејчев 
и Мојсо Мојсов. Задругата ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето Киро Митов, претседател, Марика Ма-
линова, секретар, Александар Василев, потпретсе-
дател, и Милка Петрова, член. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 484/59. (1409) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13 јуни 1959 година под рег. бр. 1 е запишан под 
фирма: Производно услужно занаетчиско претпри-
јатие „Единство" — Струга — Занаетчиски бербер-
ско-фризерски дуќан, со седиште во Струга. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: укажување услу-
ги од берберско-фризерскиот занает. 

Дуќанот е основан од Производното услужно 
занаетчиско претпријатие „Единство" — Струга, а 
со одобрението на НО на општината Струга бр. 
07-13684/1 од 18-ХП-1958 година. 

Раководител на дуќанот е: Фикри Таири. 
Дуќанот ќе го потпишува лицето што е овла-

стено да го потпишува претпријатието што го осно-
вало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 15/59. (1419) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-У1Ј-1959 година под рег. бр. 9/59 е запишана за-
другата под назив: Градежно-фасадерска задруга 
„Пелистер", с. Дихово, Битолско. Предмет на рабо-
тењето на задругата е: Ѕидаро-фаеадерска, гипсар-
ска терацерско-мозаичарска, ксиролид подови, ке-
рамичарски работа, шукомермеррки работи, молеро-
фарбарски работи, печаро-лимарски работи и на 
занаети кои се дополнуваат, како и набавка на по-
требен материјал за изведување на овие работи на 
територијата на цела ФНРЈ. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Дихово бр. 01-1543/1 од 12-У1Т-
1959 година. Задругата ќе ја потпишуваат Лејков-
ски Петре, управник, Русевски Јаким, претседател 
на управниот одбор на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 321/59. . (1483) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
З-УИ-1959 год. под рег. бр. 10 е запишано претпри-
јатието под фирма: Угостителско, млекарско и слат 
карско претпријатие' „Струшко Поле", со седиште 
во Струга. Предмет на работењето на прегори ја-
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тието е: угостителство (гостилница), со право на 
точење безалкохолни и алкохолни пијалоци, про-
изводство и продажба на сите видови слатки-ко-
лачи и продажба на млеко и млечни производи, 
леб и печиво. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Струга бр. 7976 од 25-У1-1959 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Митре Петковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 311/59. , (1486) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-УП-1959 година под рег. бр. 6 е запишана про-
давницата под фирма: Продавница за деликатеси 
производи, со седиште во Струга, на Земјоделската 
задруга „Напредок", од село Лажани, Охридска 
околија. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на сите видови деликатесни производи. 

Продавницата е основана од 33 „Напредок", с. 
Ложани, а со одобрението на НО на општината 
Струга бр. 07-3005/1 од 10-ГУ-1959 година. 

Раководител на продавницата е: Ѓурко Несто-
ровски. 

Продавницата ќе ја потпишуваат лицата што 
се овластени за потпишување задругата што ја 
основала. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 308/59. (1487) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дек^ во оегистарот на стопанските организации на 
23-УН-1959 година под рег. бр. 11 е запишана под 
филма: Комбинат за гуми и чевли „Вулкан", Ниш 
— Продавница, со седиште во Струга. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на чевли 
и производи од гума, каучук и пластична ма^а. 

Продавницата е основана од Комбинатот за 
гуми и чевли ,,Вулкан", Ниш, а- со одобрението на 
НО на општината Струга бр. 07-8464/1 од 6-УН-
1959 година. 

Поодавницата ќе ја потпишува раководителот 
Матовски Никола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фч 
бр. 325/59. (1488) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 115, 
страна 489 е запишана задругата под назив: Зем-
јоделска задруга „Пролетер", со седиште во с. Ши-
вец, Кавадарци. Предмет на работењето на задру-
гата е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како 
и други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство во своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 
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5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6.'преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

стопанската активност на задругата. 
Задругата е основана согласно со одобрението 

на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 
02-4372/1 од 30-1У-4959 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Никола Лазов, Дончо Коцев, Боро Ганчев, Гиго 
Петров, Цандо Ефремов, Цандо Гичев и Љубо Ата-
насов. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето 
Никола Лазов, управник, Глигор Петров, член на 
управниот одбор, и Дончо Коцев, член на управ-
ниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 506/59. (1506) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на Задругите под рег. бр., 114, 
страна 567 е запишана задругата под назив: Земјо-
делска задруга „Александар Урдаревски", со седи-
ште во с. Горњане, Скопско. Предмет на работењето 
на задругата е: 

1. земјоделско производ ство на општонародна 
земја земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видеви кооперации; 

Зг. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како 
и други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

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

5. снабдување на земјоделските производите ли 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. преработка на вар; 

10. откуп на земјоделски производи и градежен 
материјал; 

11. продажба на земјоделски производи на мало; 
12. откуп и продажба на земјоделски производи 

на големо во ФНРЈ; 
13. продажба и набавка на колонијални стоки; 
14. сточа,рство (тов); 
15. откуп на млечни производи. 
Задругата е основана согласно со одобрението 

на Народниот одбор на општината Бутељ број 
02-2033/1 од 9-У1-1959 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Брљарчевоки Драган, претседател, Мартиновиќ 
СТОИЛКО, Миленковски Никче, Спасиќ Душан, 
МАЧКОВСКИ Славко, Златановиќ Стојко, Кириќ Пап 

ко, Шаговиќ Милан и Пешевски Душан. Задругата 
ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат 
во границите на овластувањето Пешевски Душан 
и Маринковиќ Стоилко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 559/59. I (1509) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 14035 на име Сла 
впил Стојковска, ул. ,.Народна револуција" бр. 106 
— Куманово. (2461) 

Здравствена легитимација бр. 302, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Станка 
Наковска, ул. „Илинденска", Пробиштип — Ко-
чани. (2462) 

Возачка дозвола бр. 150, издадена од СВР -
Тетово на име Спасо К., Димовски, с. Жилче — Те-
товско. (2463) 

Здравствена легитимација бр. 10797, издадена 
од ЗСО — Штип на име Трајко Иванов Пргов, ул. 
„Сутјеска" бр. 3 - Штип. (2464^ 

Здравствена легитимација бр. 6421, издадена 
од ЗСО — Битола на име Флора Васил Мечкарова, 
ул. „Бихаќ" бр. 14 — Битола. (2465) 

Здравствена легитимација бр. 13364, издадена 
од ЗСО — Охрид на име Цвета 3. Митреска, Охрид. 

(2466) 
Сообраќајна книшка на моторно возило марка 

„Ланд Ровер" рег. бр. 5028, издадена од СВР — 
Титов Велес ла Општинскиот здравствен дом — 
Кавадарци. - (2467) 

Возачка дозвола бр. 1840 за трактор со прико-
лица, издадена од СВР — Битола на име Душан Ј. 
Стојаноски, ул. „Стеван Базерко" бр. 8 — Прилеп. 

(2468^ 
Работна книшка, издадена од Бирото за посре-

дување на трудот — Куманово на име Веби Ќази-
ма Емини, с. Слупчане — Кумановско. (2469) 

Здравствена легитимација бр. 5168, издадена 
од ЗСО — Филијала — Гевгелија на име Марика 
Мишкарова, ул. л1-ви мај" бр. 20 - Гевгелија. (2470) 

Здравствена легитимација бр. 1468, издадена од 
ЗСО — Штип на име Рада Тренева, ул. „Гоце Дел-
чев" бр. 36 - Штип. (2471) 

Здравствена легитимација бр. 6896, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Драган 
Павлов, с. Злетово — Кочани. (2472) 

Здравствена легитимација бр. 2937, издадена 
од ЗСО'— Филијала — Берово на име Фима Ј. 
Бровска, с. Владимирово — Берово. (2473) 

Здравствена легитимација бр. 7569, издадена од 
ЗСО — Нови Травник на име Максим Д. Балоски, 
с. Луково — Струга. (2474) 

Здравствена легитимација бр. 25225, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Незмије Хоџа, ул. „,Иво 
Лола — Рибар" бр. 25 — Гостивар. (2475) 
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Здравствена легитимација бр. 943, издадена од 
ЗСО — Штип на име Страхил Наунов, ул. „Хри-
стијан Карпуш". бр. 24 — Штип. (2476) 

Сообраќ-ајна дозвола бр. 3538, издадена од Соо-
браќајниот отсек во Скопје на име Иван Ангелов-
ски, Скопје. (2477) 

Диплома за завршен III клас гимназија и сви-
детелство за завршено VII одделение, издадени од 
Гимназијата „Климент Охридски" — Охрид на име 
Михајло Софкаровски, Хируршка клиника, Скопје. 

(2478) 
Работна книшка бр. 56667, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Скопје на име Џеват 
Халит, Скопје. (2480) 

Воена книшка издадена од 41 дивизија — Ку-
маново на име Славе Др. Николов, ул. „Костурска" 
бр. 16 - Титов Велес. (2481) 

Работна книшка бр. 571/58, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Бла-
гоја Димитриевски, Скопје. (2482) 

Колска книшка бр. 1471, издадена од Сообра-
ќајниот отсек во Скопје на име Ангелко Атанасов-
ски, Скопје. (2483) 

Работна книшка бр. 5391, издадена од Бирото' 
за посредување на трудот — Охрид на име Крсте 
Митревски, ул. „Маршал Тито" — Берово. (2484) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубомир Тодоровски, с. Белимбе-
гово — Скопско. ^485) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Милица Здравкова, Скопје. (2486) 

Индекс бр. 1,67, издаден од Виша стопанска 
школа — Скопје на име Мирко Чорак, Скопје. (2487) 

Свидетелство бр. 30 за завршен I клас, изда-
дено од Земјоделското училиште во Битола през 
1950/51 година на име Павле Петрушов Силимчев-
ски, с. Дуње — Битолско. (2488) 

Воена книшка на име Меџит Нуредина' Мак-
сути, с. Радиовце — Тетовско. (2489) 

Воена буквица на име Трајчо Гошев Евремов, 
с. Пеширово — Св. Николе. (2490) 

Здравствена легитимација бр. 56268 на име Фа-
ница Василева, ул. ,.Преспа" бр. 32 — Битола. (2491) 

Работна книшка бр. 463056, рег. бр. 278 на име 
Меваит В. Асани, с. Жеровјане — Тетовско. (2492) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Златко Кнежевиќ, Скопје. (2494) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Славевски, Скопје. (2595) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Загреб на име Златко Кнежевиќ, Скопје. (2596) 

Работна книшка бр. 8968, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Скопје на име Стеван А. 
Смилевски, с. Раштак — Скопско. (2479) 

Здравствена легитимација бр. 78, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Васа Нацева Митева, с. Гор-
ни Подлог — Кочани. (2493) 

Воена книшка издадена од ВП 4641 — Чанак на 
име Џафер Азбија Јонузи, с. Теарце — Тетовско. 

(2497) 
Сообраќајна дозвола за камион марка „Чепел" 

рег. бр. 1658, издадена од Сообраќајниот отсек — 
Скопје на Градежното претпријатие „Бетон" — 
Скопје. (2493) 

Здравствена легитимација бр. 81, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Газмен Шасивари, Скопје. 

(2499) 
Диплома за прва генерација за завршено сред-

но техничко училиште во Скопје на име Иван Дол-
газански, населба „Карпош", зграда 2, стан 7 — 
Струмица. - (2500) 

Сообраќајна дозвола за камион марка „ТАМ", 
рег. бр. 1181 бр. М-1481, издадена од Сообраќајниот 
отсек — Скопје на Фабриката „,Карпош" — Ѓорче 
Петров. (2501) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Имер Т. Ра-
мановски, Скопје. (2502) 

Здравствена легитимација бр. 72735, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Драгица Јанушева, 
Скопје. (2503) 

Школско свидетелство бр. 37/53 год. издадено 
од Основното училиште „Димитар Влахов", с. Ско-
чивар — Битолско, на име Флоринка Ѓелева Та-
левска, с. Скочивир — Битолско. (2505) 

Здравствена легитимација бр. 12400, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Мара Јанеска, ул. „Ни-
кола Парапулов" бр. 36 — Гостивар. (2506) 

Воена книшка издадена од ВП 6504 — Велика 
Кикинда на име Алекса Димитриев Христов, с. 
Борисово — Струмица. (2507) 

Здравствена легитимација бр. 25022, издадена 
од ЗСО — Филијала — Струмица на име Славица 
Ристова Апостолова, населба „Карпош" — Стру-
мица. (2508) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во 
Гевгелија на име ?аде Јован Пауновиќ,, с. Јоси-
фово — Гостивар. (2509) 

Здравствена легитимација бр. 2084 на име Ни-
кола Д. Наумов, Титов Велес. (2510) 

Здравствена легитимација бр. 31315 на име Бо-
рис Илиоски, ул. „Мирче Ацев" бр. 108 — Прилеп. 

(2511) 
Здравствена легитимација бр. 4865, издадена од 

ЗСО — Филијала — Ресен на име) Крсте Рабаџиев-
ски, с. Штрбово — Ресен. (2513) 

Здравствена легитимација бр. 6369 на име Пе-
тар Поп Арсов, службеник ПТТ - - Титов Велес. 

' (2514) 
Здравствена легитимација на име Јашар С. Ба ј -

рамов, ул. ,.,Вл. Стојанов" бр. 11 — Титов Велес. 
Здравствена легитимација бр. 2475 на име Или-

ја Андовски, Титов Велес. (2516) 
Здравствена легитимација бр. 4717 издадена од 

ЗСО — Кочани на име Андон Димитров Хордалов, 
ул. „29 ноември" бр. 38 — Кочани. (2517) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО 
— Скопје на име Стојка Крстева, с. Оризари — 
Ѓорче Петров. ( 2518) 

Здравствена легитимација бр. 048312 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Сузан Амет, Скопје. (2519-

Диплома за завршено средно техничко учили-
ште — рударски оддел издадено од Средното тех-
ничко училиште во Скопје на име Иван Спасов-
ски, с. Радуша - - Скопско. (2520) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек во 
Дрилеп на име Тоде Дејчин Кузмановски, с. Ново 
Легово, Прилеп. (292) 
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Работна книшка бр 1487, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Митре 
Мешковски, Скопје. (2521) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово на име Ангел Мицевски, Скопје. (2522) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Афријанов, Скопје. (2523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Иван Станковски, Скопје. (2524) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Демир Хисар на име Максим Јосифовски, Скопје. 

(2525) 
Здравствена легитимација бр. 3792, издадена од 

ЗСО — Скопје на име Олга Спировска, Скопје. 
Диплома за завршено средно техничко учи-

лиште — рударски оддел, издадена од Средно тех-
ничкото училиште во Скопје на име Трајан Илјов-
ски, ул. „К. Јосифоски" Прилеп. (2527) 

Здравствена легитимација бр. 49757, издадена оц 
ЗСО — Битола на име Дано Велковски, ул. „Илин- . 
ден" бр. 142 - Битола. (2528) 

Здравствена легитимација бр. 20231, издадена 
од ЗСО — Битола на име Емин С. Рашидов, ул. 
„Трговска" бр. 26 — Битола. (2529) 

Дозвола за држење и носење на оружје рег. 
бр. 1302, издадена од ОВР — Битола на име Димко 
Јорданов Јосифовски, ул. ,,В. Лопач" бр. 12, с. Ва-
рош — Прилеп. (2530) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Вера Которка" во с. 
Клечевце през 1947/48 год. на име Мирко Атанасов 
Георгиевски, с. Клечевце — Кумановско. (2531) 

Здравствена легитимација бр. 24995, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Ташиќ Шандо, ул. Ѓорче 
Стојчески" бр. 62а — Тетово. (2532) 

Воена книшка, издадена од ВП 4219 — Шабац 
на име Абдураман Камила Јусуфи, с. Корито — 
Гостивар. (2533) 

Работна книшка бр. 6930 на име Тодор Зарев 
Герасимоски, Гостивар. (2534) 

Свидетелство бр. 23 за завршено УШ одделе-
ние, издадено од Осмолетката „Ванчо Прке" — Дел-
чево на име Илија Милков Стоименов, с. Град, 
Делчево. (2535) 

Здравствена легитимација бр. 6856, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Верка 
Цветковска, с. Дубровница — Кочани. (2536) 

Свидетелство за завршен семинар за учители 
през 1910 година на име Саит Јашарор Зулали, с. 
Радолиште — Струга. ' (2537) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Битола на име Сребра Вангела Митевска, с. По-
јешево — Битолско. (2538) 

Здравствена легитимација бр. 1037 на име Тра-
јан Мирчев Илиоски, ул. „Марксова" бр. 43 — 
Прилеп. (2539) 

Здравствена легитимација бр. 71279, на име 
Драгољуб Ранѓел Марковиќ, с. Долно Којнаре — 
Кумановско. ј(2540) 

Здравствена легитимација бр. 40144, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Назип Асан Адемоски, 
с. Тресанче — Тетовско. (2541) 

Здравствена легитимација бр. 22076, издадена 
од ЗСО — Филијала — Струмица на име Боро 
Ристов Коцев, с. Попчево — Струмица. (2542) 

Здравствена легитимација бр. 3853, издадена од 
ЗСО — Битола на име Нада Чакулеска, ул. „Стив 
Наумов" бр. 40 — Битола. (2543; 

Здравствена легитимација бр. 3854, издадена од 
ЗСО — Битола на име Лилјана Чаку леска, ул. 
,пСтив Наумов" бр. 40 — Битола. (2544) 

Здравствена легитимација бр. 3855, издадена од 
ЗСО — Битола на име Владо Чакулески, ул. „Стив. 
Наумов" бр. 40 - Битола. (2545) 

Свидетелство бр. 60 од 23-У1-1957 год. за за-
вршено IV одделение на име Иван Љубев Трај-
ковски, с. Шоп Рудари, Кумановско. (2546) 

Оружен лист бр. 693/60, издаден од СВР — 
Охрид на име Гани Далип Купа, с. Спас — Дебар. 

(2547) 
Здравствена легитимација бр. 3088, издадена од 

ЗСО — Кавадарци на име Марица Даскалова, ул, 
„7 септември" бр. 50 — Кавадарци. (2548) 

Здравствена легитимација бр. 11716, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Александар Момчи-
лов Митровски, ул. „Илинденска" — Кавадарци. 

(2549) 
Здравствена легитимација бр. 4385 на име Вита 

Д. Штипкова, Титов Велес. (2550) 
Здравствена легитимација бр. 27322, издадена 

од ЗСО — Тетово на име Етем Ибиши, с. Шипкоо 
вица — Тетовско. (2551^ 

Здравствена легитимација бр. 46114, издадеа 
од ЗСО — Тетово на име Илјаз Етем Ибиши, с. 
Шипковица Тетовско. (2552) 

Здравствена легитимација бр. 7312, издадена од 
ЗСО — Штип на име Сенка Поптрајкова, ул. „Стра-
шо Пинџур" бр. 54/6 - Штип. (2553) 

Здравствена легитимација бр. 2973, издадена од 
ЗСО — Филијала — Кочани на име Љубен Ристов 
Живков, ул. ^Страшо Ербапски" бр. 33 — Кочани. 

(2554) 
Здравствена легитимација бр. 13003, издадена 

од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Рајна 
Младеновска, с. Метежево, Кумановско. (2555) 

Здравствена легитимација бр. 19208, издадена 
од ЗСО — Нови Варош, НР Србија на име Беча 
Хајриз, Рудник Радуша — Ѓорче Петров. (2556) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Белгизара Куртиши, Скопје. (2557) 

Работна книшка бр. 27284 издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Ленка 

ч Милановска, Скопје. (2558) 
Работна книшка бр. 26089, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Скопје на име Мара 
Маркушкоска, Скопје. - (2559) 

Работна книшка бр. 26676, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Митана 
Тодорова, Скопје. (2560) 

Инвалидска исплатна книшка бр. 000031 изда-
дена од НО на Скопска околија на име Стаменка 
Карановиќ, ул. „Град. расадник" бр. 2 — Скопје. 
, (2561) 
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Легитимација за резервни офицер, издадена од 
Воениот отсек во Бихаќ на име Милан Н. Кне-
жевиќ, железничка станица, с. Зелениково — 
Скопско. (2562) 

Здравствена легитимација бр. 114455 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Меџаит С. Нухи, Радуша, 
Ѓорче Петров. (2563) 

Здравствена легитимација бр. 588, издадена од 
ЗСО — Испостава — Крушево на име Костадинка 
Димитар Здравкова, ул. „Питу Гули" бр. 22 — 
Крушево. ' (2564) 

Работна книшка бр. 4160, серија бр. 227785 из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Лепосава Данаил Арсовска, ул. „То-
де Мендол" бр. 17 — Крушево. (2565) 

Свидетелство за завршена Ш година раденичка 
школа во Струга на име Цвета Бицеска, ул. „Про-
летерска бригада" бр. 5 — Струга. (2566) 

Свидетелство бр. 95 од полуматурски испит, из-
дадено од Осмолетката во село Србица на име Ба-
лежи Сеферов Пајазит, с. Србица - Кичево. (2567) 

Здравствена легитимација бр. 126, издадена од 
ЗСО — Берово на име Борис Глигоров Равачски, 
с. Владимирово — Берово. (2568) 

Здравствена легитимација бр. 21711, издадена 
од ЗСО — Филијала — Струмица на име Јосиф 
Јованов, с. Баница — Штипско. (2569) 

Здравствена легитимација бр. 5759 издадена од 
ЗСО — Испостава — Кратово на име Амди Не-
џипов Јумепов, Кратово. (2570) 

Здравствена легитимации а бр. 44252 издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Божана Милосав Јаков-
левска. Сенце — Гостивар. (2571) 

Свидетрлотво за ЗРвшиено' УЈП О Д Д Е Л И М Е , из-
дадено од Осумгочишчото училиште, с. Крани, на 
име "Неим Феим Фејзулаи, с. Грнчари — Св. Ни-
коле. (2572) 

Свидетелство за завпшен Ш клас женско до-
м^ќ^ско ^ч^лт^ш^е во Гтпуга-през година на 
име Мапр ѓинекоска— Начо, ул. „Иво Рибар Л^-1" 
бр. 1 - Струга. (2573) 

Работна книшка бр. 7078, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Титов Велес на "ме 
Т р а н к а А. Пешева, Скоте. (2574) 

Здравствена легитимаци1а издадена од ЗСО — 
Скот е на име Јово Крстевски, Скопје. (2575) 

Работна книшка бр. 19153, издадена од Б И Р О Т О 

за повредување на трудот — Скопје на име С е -
сија Христова, Скопје. (2576) 

Лекарско уверение издадено за ТРИ години при-
времено неспособен, издадено од Военото опорлви-
лиште „Авала" — Белград на име Живко М. Јова-
новски, с. Герман — Кумановско. (2577) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Белград на име Тодор Нуцевски, Скопје. (2578) 

Здравствена легитимација бр. 5481, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Невниар Османи, ул. „Скоп-
ј а н к а " бр. 83 - Тетово. (2579) 

Здравствена легитимација бр. 41087, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Спасе Димовски, с. Ча-
ниште — Прилеп. (2580) 

Здравствена легитимација бр. 16671, издадена 
од ЗСО — Охрид на име Екрем Имер Азизоски, ул. 
„Даме Груев" бр. 93 - Охрид. (2581) 

Свидетелство издадено од турските школски 
власти през 1911 год. на име Шех Арифа Немаљ, 
ул. „ЈНА" - Струга. (2582) 

Здравствена легитимација бр. 23617 издадена од 
ЗСО — Кичево на име Дола Николовска, с. Извор 
- Кичево. (2583) 

Сообраќајна колска книшка рег. бр. М-3044, 
.марка „Застава" број на моторот 023852 издадена од 
СВР — Охрид на Народниот одбор на општината 
Македонски Брод. (2584) 

Здравствена легитимација бр. 1280, издадена од 
ЗСО — Филијала — Берово на име Никола Коста-
динова, ул. .,М. Тито" бр. 116 — Берово. (2585) 

Здравствена легитимација бр. 8243, издадена од 
ЗСО — Филијала — Радовиш на име Душка Лев-
терова Миовска, ул. „Пилана" — Радовиш. (2586) 

Студентски индекс бр. 1076, издаден од Земјо-
делско-шумарскиот факултет — Скопје на име 
Софроние Стојче Буневски, ул. „Кленовец" бр. 57 — 
Битола. (2587) 

Здравствена легитимација бр. 146036, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Илија Велески, ул. „Кр. 
Волнароски" бр. 14 — Прилеп. (2588) 

Работна книшка бр. 2037, серија бр. 102813 из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Младен Стојан Јовановски, ул. ,Лес-
ново Трло" — Куманово. (2589) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек — 
Куманово на име Зорко Станој КОБ Станковиќ, с. 
Алгуље — Кумановско. (2590) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО -
Тетово на име Рефадин Камили, ул. „Илинденска" 
бр. 76 - Тетово. (2591) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ирина Галмарова, с. Трубарево — 
Скопско. (2592) 

Работна книшка рег. бр. 5490, серија бр. 153766 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на име Благоја Н. ѓорѓиевски, с. Белимбе-
гово — Скопско. (2593) 

Здравствена легитимација бр. 38693 на име 
Наумка Белокозовска, с. Црнобуки — Битолско. 

(2595) 
Работна книшка бр. 4918, серија бр. 427162 из-

дадена од Бирото за посредување на трудот -
Ниш' на име Димитар Ристов Стојков, ул. „Д. Вла-
хов" бр. 15 — Гевгелија. (2596) 

Здравствена легитимација бр. 9588 на име Али-
ја Ибраим Амедовски, ул. „Крали Марко" бр. 84 т-
Титов Велес. (2597) 

Инвалидска здравствена книшка бр. 98752 из-
дадена од НО на општината Жеровјане на име 
Шефки Иса Адеми, с. Долно Палчиште — Тетов-
ско. (2598) 

Здравствена легитимација бр. 28255 издадена 
од ЗСО — Штип на име Иван Митев, ул. „Паруца" 
- Штип. (2599) 

Здравствена легитимација бр. 24074, издадена 
од ЗСО — Филијала — Кичево на име Бајрам Ос-
манов Бајрамоски, ул. „Прилепска" бр. 89 — Ки-
чево. (2600) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Китан Стојаноски, ул. „Киро Пај-
макоски" бр. 46 — Прилеп. (2601) 
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Работна книшка бр. 127, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Тетово през 1953 год. на 
име Костадин Божинов Павлоски, с. Милетино — 
Тетовско. (2602) 

Работна книшка бр. 11705, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Тетово на име Азир 
Лезам Адили, с. Шипковица — Тетовско. (2603) 

Здравствена легитимација бр. 24222, издадена 
од ЗСО — Штип на име Коце Петков, ул. „Паруца" 
— Штип. (2604) 

Здравствена легитимација бр. 25703, издадена 
од ЗСО — Штип на име Стојадин Петков, ул. „Па-
руца" - Штип. (2605) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шукри Куртиши, Скопје. (2606) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димче Т. Јанев, Скопје. (2607) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот Скопје на име Руфат А. Фа-
злиевски, Скопје. (2608) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Алит Р. Јусуф, с. Студеничани — 
Скопско. (6209) 

Работна книшка бр. 029733 издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Стоилко-
в, Трајановски, Скопје. (2610) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 4240, серија бр. 0546650 
издадена од СВР — Куманово на име Стојчо П. 
Илиевски, ул. „Љубе Гачо" бр. ,25 — Куманово. 

(3937) 
Лична карта рег. бр. 21293, серија бр. 0216743 

издадена од СВР — Охрид на име Адем Рифат 
Демов, ул. „Јане Сандански" бр. 25 — Охрид. (3938) 

Лична карта рег. бр. 22452, серија бр. 0134481 
издадена од СВР — Охрид на име Цицо Хасим 
Зуди, Струга. (3939) 

Лична карта рег. бр. 11024, серија бр. 0755559 
издадена од СВР — Кичево на име Мишо. Ш. Бо-
жиноски, с. Челопеци — Кичево. (3940) 

Лична карта рег. бр. 19358, серија бр. 0733291 
издадена од ОВР — Кичево на име Абдија Б. Са-
дулоски, с. Лешница — Кичево. (3941) 

Лична карта рег. бр. 61, серија бр. 024181 изда-
дена од СВР — Титов Велес на име Ристо Томов 
Мирчев, ул. „Орде Орданов" бр. 10а - Титов Велес. 

(3942) 
Лична карта рег. бр. 17436, серија бр. 0676203 

издадена од СВР - Тетово на име Славе Вецов 
Стаменковски, с. Ратаје — Тетовско. (3943) 

Лична карта рег. бр. 11200/ш, серија бр. 0300673 
издадена од СВР — Штип на име Осман Зумеров 
Хасанов, с. Дорфулија — Св. Николе. (3944) 

Лична карта рег. бр. 6535, серија бр. 0295154 
издадена од СВР — Штип на име Киро Василов 
Петров, с. Амзабегово — Св. Николе. (3945) 

Лична карта рег. бр. 11054, серија бр. 0387664 
издадена од СВР — Кочани на име Стојко Јакимов 
Младенов, с. Теранци — Кочани. (3946) 

Лична карта рег. бр. 153, серија бр. 0315664 на 
име Станко Стојанов Станков, с. Петралинци — 
Струмица. (3947) 

Лична карта рег. бр. 4527, серија бр. 0079923 
издадена од СВР — Струмица на име Максуд Де-
миров Абдијев, с. Иловица — Струмица. (3948) 

Лична карта рег. бр. 2158, серија бр. 0698668 
издадена од СВР — Гостивар на име Раим Даут 
Шабани, с. Добридол — Гостивар. (3949) 

Лична карта рег. бр. 9774, издадена од СВР — 
Битола на име Анѓеле Орданов Вртески, с. Кри-
вогаштани — Прилеп. (3950) 

Лична карта рег. бр. 3442, серија бр. 0036153 
издадена од СВР — Струга на име Зини Лутви 
Алуши, с. Калиште — Струга. (3951) 

Лична карта рег. бр. 605, серија бр. 1706673 из-
дадена од СВР — Ријека на име Иван Леополд 
Корет, ул. „Борис Кидрич" бр. 98 — Гостивар. (3952) 

Лична карта рег. бр. 14618, серија бр. 0711128 
издадена од СВР — Гостивар на име Имерли Сали 
Фаризи, с. Дебреште — Гостивар. (3953) 

Лична карта рег. бр. 19406, серија бр. 0092199 
издадена од СВР — Битола на име Флора Иванова 
Димова, ул. „Прилепска" бр. 50 — Битола. (3954) 

Лична карта рег. бр. 1331, серија бр. 0261951 
издадена од СВР — Битола на име Фејзи Бесим 
Феизуловски, ул. „Абд. Ќар. Паша" бр. 19 — Би-
тола. (3955) 

Лична карта рег. бр. 3270, серија бр. 0247788 
издадена од СВР —, Битола на име Лубе Спасе 
Тошевски, ул. ^Караорман" бр. 36 — Битола. (3956) 

Лична карта рег. бр. 32609, серија бр. 0101100 
издадена од СВР — Битола на име Илија Јованов 
Мрмачовски, с. Могила — Битолско. (3957) 

Лична карта рег. бр. 22601, серија бр. 0163173 
издадена од СВР — Битола на име Миле Тофило 
Мицковски, ул. „Кленовец" бр. 16 — Битола. (3958) 

Лична карта рег. бр. 9954, серија бр. 0074707 
издадена од СВР — Гевгелија на име Драгутин 
Ристов Талев,'с. Грчиште — Гевгелија. (3959) 

Лична карта рег. бр. 19268, серија бр. 0507870 
издадена од СВР — Гевгелија на име Јордан Рис-
тов Бошков, ул. „Гоце Делчев" бр. 29 — Валандово 
- Гевгелија. (3960) 

Лична карта рег. бр. 990, серија бр. 0089753 
издадена од СВР — Кавадарци на име Христо Ата-
насов Христов, с. Клиново — Кавадарци. (3961) 

Лична карта рег. бр. 1717, серија бр. 025848 из-
дадена од СВР — Титов Велес на име Стојанка 
Илиева (Костадинова) Тилева, с. Долна Ергела — 
Кавадарци. (3962) 

Лична карта рег. бр. 9035, серија бр. 0705445 
издадена од СВР — Гостивар на име Феим Алита 
Бакиу, с. Чегране — Гостивар. ^ (3963) 

Лична карта рег. бр. 160, серија бр. 0147871 на 
име Милева Максима (Андриј атевиќ) Паскова, с. 
Дражево — Струмица. (3964) 

Лична карта рег. бр. 1614/ш, серија бр. 0132521 
издадена од СВР — Штип на име Спиро Василев 
Китанов, с. Дражево — Струмица. (3965) 

Лична карта рег. бр. 3511, серија бр. 0076467 
издадена од СВР — Битола Не. име Донка Алексо 
(Илиева) Белева, ул. „Ловченска корија" бр. 36 — 
Битола. (3966) 
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Лична карта рег. бр. 14845, серија бр. 0159281 
на име Васко Џороски, ул. „Сот. ѓорѓиоски" бр. 95 
— Прилеп. (3967) 

Лична карта рег. бр. 2109, серија бр. 0246626 
издадена од СВР — Битола на име Ристо Стоја-
нов Трајковски, с. Подвис — Прилеп. (3969) 

Лична карта рег. бр. 26041, серија бр. 0561859 
издадена од СВР — Куманово на име Манасија 
Петров Димитриевски, с. Дренак — Куманово. 

(3969) 
Лична карта рег. бр. 5423, серија бр. 0730447 

издадена од СВР — Македонски Брод на име ѓор-
ѓија Мицков Штерјоски, с. Г. Крушје, Македонски 
Брод. (3970) 

Лична карта рег. бр. 745, серија бр. 0370755 
издадена од СВР — Неготино на име Ангел Кам-
чев Јошев, с. Криволак — Кавадарци. (3971) 

Лична карта рег. бр. 528, серија бр. 0145296 
издадена од СВР — Берово на име Димитар Благоев 
Шоповски, с. Будимирци — Берово. (3972) 

Лична карта рег. бр. 14246, серија бр. 0390956 
издадена од СВР - Кочани на име Александар 
Атанасов Христов, с. Мојанци — Кочани. (3973) 

Лична карта рег. бр. 42, серија бр. 0320948 из-
дадена од СВР — Виница на име Стефан Стојанов 
ѓорѓиев, с. Истибани — Кочани. (3974) 

Лична карта рег. бр. 628, серија бр. 0377138 из-
дадена од СВР — Кочани на име Мирко Трајчев 
Ефремов, с. Пеклани — Кочани. (3975) 

Лична карта рег. бр. 6989, серија бр. 0282549 
издадена од СВР — Ресен на име Мухдрем Мех. 
Хусеиновски, ул. ,,М. Думов" бр. 6 — Ресен. (3976) 

Лична карта рег. бр. 97793, серија бр. 0120103 
издадена од СВР — Гостивар на име Иса Раиф 
Јахјаи, с. Гор. Бањица — Гостивар. (3977) 

Лична карта рег. бр. 6, серија бр. 0366016, на 
име Гена Блажо Димова, с. Градско — Титоввеле-
шко. (3978) 

Лична карта рег. бр. 28044, серија бр. 0685991 
издадена од СВР — Тетово на име Имер Ганија 
Вејсели, ул. „К. Ј. Питу" бр. 92 — Тетово. (3979) 

Лична карта рег. бр. 26892, серија бр. 0685254 
издадена од СВР - Тетово на име Ебип Рахим 
Емини, с. Селце — Тетовско. (3980) 

Лична карта рег. бр. 18906, серија бр. 0715516 
издадена од СВР — Гостивар на име Зулбеар Амет 
Имери, с. Градец — Гостивар. (3981) 

Лична карта рег. бр. 45223, серија бр. 0800456 
издадена од СВР — Тетово на име Таир Скендер 
Билибани, ул. „Кавкаска" бр. 6 — Тетово. (3982) 

Лична карта рег. бр. 31235, серија бр. 0792190 
издадена од СВР — Тетово на име Сафет Муарем 
Сулејмани, с. Бозовце — Тетовско. (3983) 

Лична карта рег. бр. 24340, серија бр. 0721150 
издадена од СВР — Гостивар на име Таир Халим 
Таири, с. Пирок — Тетовско. (3984) 

Лична карта рег. бр. 3635, серија бр. 0184145 
издадена од СВР — Битола на име Миле Стојанов 
Котески, с. Обршани — Прилеп. (3985) 

'Лична карта рег. бр. 18848, серија бр. 0161335 
издадена од СВР — Прилеп на име Ѓорѓија Дим-
ков Христовски, Зоолошка градина — Прилеп. 3986 

Лична карта рег. бр. 9865, серија бр. 0549628 
издадена од СВР — Куманово на име Ване Димков 
Спасовски, с. Бајловце — Кумановско. (3987) 

Лична карта рег. бр. 9166, серија бр. 0550238 
издадена од СВР — Куманово на име Димко Ан-
гелов Михајловски, с. Канарево — Кумановско. 

(3988) 
Лична карта рег. бр. 1908, серија бр. 0552166 

издадена од СВР — Куманово на име Милан Ва-
сила Стојановски, с. Бајловце — Кумановско. (3989) 

Лична карта рег. бр. 18678, серија бр. 0651292 
издадена од СВР — Куманово на име Стојче Љу-
бев Анашевски, с. Кокошиње — Кумановско. 3990 

Лична карта 'рег. бр. 3734, серија бр. 0108444 
издадена од СВР — Дебац на име Ферит Ќазим 
Упалени, ул. „Т. Мартиноски" бр. 10 — Дебар. (3991) 

Лична карта рег. бр. 4415, серија бр. 0748933 
издадена од СВР — Кичево на име Бељан Мита-
носки, с. Цер — Кичево. (3992^ 

Лична карта рег. бр. 30580, серија бр. 0236780 
издадена од СВР — Охрид на име Ружди Беадин 
Незири, с. Бериково — Кичево. (3993) 

Лична карта рег. бр. 1165, серија бр. 025286 из-
дадена од СВР — Титов Велес на име Јован Та-
шев Думов, с. Ораовец — Титоввелешко. (3994) 

Лична карта рег. бр. 4083331 на име Идриз Ба ј -
рама Битиќ, с. Згрополци — Титоввелешко. (3995) 

Лична карта рег. бр. 6603, серија бр. 0669035 
издадена од СВР — Тетово на име Нешат Ваит 
Амити, с. Боговиње — Тетовско. (3996) 

Лична карта рег. бр. 34179, серија бр. 0690234 
издадена од СВР — Тетово на име Рушан Пајазита 
Арифи, ул. „Бр. Миладинови" бр. 73 — Тетово. 

(3997) 
Лична карта рег. бр. 9315, серија бр. 0792877 

издадена од СВР — Тетово на име Спасоје Алек-
сандар Костадиновски, ул. „,Илинденска" бр. 52 — 
Тетово. (3998) 

Лична карта рег. бр. 43305, серија бр. 0798539 
издадена од СВР — Тетово на име Муртезан Мус-
лија Фаризи, с. Ново Село II — Тетовско. (3999) 

Лична карта рег. бр. 7385, серија бр. 0666889 
издадена од СВР — Тетово на име Зибер Медија 
Џафери, с. Желино — Тетовско. (4000) 

Лична карта рег. бр. 550, серија бр. 0273660, из-
дадена од СВР — Тетово на име Аднан Илијас 
Ејупи, ул. „Никола Тесла" бр. 20 — Тетово. (4001) 

Лична карта рег. бр. 31895, серија бр. 0688850 
издадена од СВР — Тетово на име Шабан Изаир 
Амети, с. Боговиње — Тетовско. (4002) 

Лична карта рег. бр. 25156, серија бр. 0721966 
издадена од СВР — Гостивар на име Нурија Ше-
ипов Бедо, с. Д. Јеловце — Гостивар. (4003) 

Лична карта рег. бр. 8024, серија бр. 0651528 
издадена од СВР — Куманово на име Санде Бо-
ризов Бојковски, с. Куклица — Кумановско. (4004) 

Лична карта рег. бр. 5732, серија бр. 0566133 
издадена од СВР — Куманово на име Стојан Ми-
ланов Величковски, с. Псача — Кр. Паланка. (4005) 

Лична карта рег. бр. 11584, серија бр. 0065933 
издадена од СВР — Копривница, НР Хрватска ич 
име Љубица Петар Кнез, Валандово — Гевгелија. 

(4006) 
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Лична карта рег. бр. 6754, серија бр. 0496558 
издадена од СВР — Неготино на име Ристо Илов 
Ристов, ул. „Маршал Тито" бр. 20 — Неготино. 

(4007) 
Лична карта рег. бр. 21628, серија бр. 0338630 

издадена од СВР — Кавадарци на име Раде Вел-
ков Трајковски, с. Кесендре — Кавадарци. (4008) 

Лична карта рег. бр. 18157, серија бр. 0507009 
издадена од СВР — Кавадарци на име Илија Ме-
тодиев Димов, с. Марена — Кавадарци. (4009) 

Лична карта рег. бр. 5784, серија бр. 0589905 
издадена од СВР — Скопје на име Минур Сефер 
Салија, с. Бузалково — Титоввелешко. (4010) 

Лична карта рег. бр. 7243, серија бр. 0664857 
издадена од СВР — Тетово на име Симо Ѓоре Си-
мовски, с. Челопек — Тетовско. (4011) 

Лична карта рег. бр. 40394, серија бр. 0695636 
издадена од СВР — Тетово на име Назир Ружди 
Селмани, с. Гајре — Тетовско. (4012) 

Лич та карта рег. бр. 21382, серија бр. 0717992 
издадена од СВР — Гостивар на име Зеќир Шаип 
Мурати, с. Градец — Кавадарци. (4013) 

Лична карта рег. бр. 21766, серија бр. 0681677 
издадена од СВР — Тетово на име Мемиш Ештреф 
Рустеми, с. Ново Село II — Тетовско. (4014) 

Лична карта рег. бр. 19574, серија бр. 0676283 
издадена од СВР — Тетово на име Рушит Шефи 
Рамадани, с. Горно Седларце — Тетовско. (4015) 

Лична карта рег. бр. 2033, серија бр. 018418 из-
дадена од СВР — Скопје на име Димитар Ангел 
Рајчинов, ул. „286" бр. 31 - Скопје. (4016) 

Лична карта рег. бр. 4259, серија бр. 019955 из-
дадена од СВР — Скопје на име Ставро Ване Геор-
гиев, ул. „ЈНА" бр. 61 — Скопје. (4017) 

Лична карта рег. бр. 827/ш, серија бр. 0393424 
издадена од СВР — Штип на име Бранкица Геор-
гиева Ангелова, с. Зрновци — Кочани. (4018) 

Лична карта рег. бр. 11283/ш, серија бр. 0300758 
издадена од ОВР — Штип на име Миодраг Јорда-
нов Георгиев, с. Зрновци — Кочани. (4019) 

Лична карта рег. бр. 964, серија бр. 019347 из-
дадена од СВР — Скопје на име Вангел Филип 
Улков, ул. „А. Ком." бр. 54 - Скопје. (4020) 

Лична карта рег. бр. 46, серија бр. 001550 из-
дадена од СВР — Скопје на име Екуран Весел То-
сун, Рудник Радуша - Скопско. (4021) 

Лична карта рег. бр. 17, серија бр. 0115021 из-
дадена од СВР — Битола на име Киро Јован Бо-
жиновски, с. Чарлија — Битолско. (4022) 

Лична карта рег. бр. 18836, серија бр. 0558652 
издадена од СВР — Куманово на име Мусли Ја-
нула Аслани, с. Виштица — Кумановско. (4023) 

Лична карта рег. бр. 4833, серија бр. 0749351 
издадена од СВР — Кичево на име Мирка Јорда-
нова Најдевска, с. Челопеци — Кичево. (4024) 

Лична карта рег. бр. 444, серија бр. 0360190 из-
дадена од СВР — Титов Велес на име Борис Слав-
ков Стефанов, ул. „Владимир Назор" бр. 46 — Ти-
тов Велес. (4025) 

Лична карта рег. бр. 2333/ш, серија бр. 0138039 
издадена од СВР Штип на име Андон Борисов Кр-
стовски, с. Речани — Кочани. , (4026) 

Лична карта рег. бр. 6578, серија бр. 0383188 
издадена од СВР — Кочани на име Јаша Рифа-
това (Белкова) Рушенова, ул. „Сл. Стојменски" бр. 
НО - Кочани. , (4027) 

Лична карта рег. бр. 255, серија бр. 0145211 на 
име Александар Ризоски, ул. „Мицо Козар" бр. 79 
— Прилеп. (4028) 

Лична карта рег. бр. 15443, серија бр. 0676443 
издадена од СВР — Тетово на име Амет Бељула 
Рецепи, с. Камењане — Тетовско. (4029) 

Лична карта рег. бр. 232, серија бр. 0273337 на 
име Абдилмеџит Шефит Шаини, с. Челопек — Те-
товско. (4030) 

Лична карта рег. бр. 14364, серија бр. 0090365 
издадена од СВР — Гостивар на^ име Александар 
Наум Зозевски, с. Граешница — Битолско. (4031) 

Лична карта рег. бр. 360, серија бр. 0312762 
издадена од СВР — Св. Николе на име Ацо Мичов 
Чавдаров, ул. „Маршал Тито" бр. 1 — Св. Николе. 

(4032) 
Лична карта рег. бр. 24631, серија бр. 0178659 

издадена од СВР — Охрид на име Азиз Шаќир 
Качалнику, с. Аме — Дебар. (4033) 

Лична карта рег. бр. 692, серија бр. 0245203 
издадена од СВР — Битола на име Ванчо х\ндо-
нов Павлоски, с. Пуста Река — Битолско. (4034) 

Лична карта рег. бр. 85, серија бр. 050685 изда-
дена од СВР — Дебар на име Бејазе Ќамил (Си-
н а н ^ Машкули, с. Селокуќи — Дебар. (4035) 

Лична карта рег. бр. 8257, серија бр. 0384867 
издадена од СВР — Кичево на име Ѓурѓа Јане 
(Иванова) ѓорѓиева, с. Грдовци — Кочани. (4036) 

Лична карта рег. бр. 10077, серија бр. 0128963 
издадена од СВР — Берово на име Дара Миле Тан-
човска, ул. „-Солунска" бр. 36 — Берово. (4037) 

Лична карта рег. бр. 86, серија бр. 0224596 из-
дадена од СВР — Охрид на име Доне Тодоров Јан-
ковски, с. Косел — Охридско. (4038) 

Лична карта рег. бр. 18509, серија бр. 0733941 
издадена од СВР — Кичево на име ѓорѓија Деспот 
Змејковски, с. Сопот — Кавадарци. (4039) 

Лична карта рег. бр. 4351, серија бр. 0786206 
издадена од СВР — Тетово на име Ибраим Е. Иб-
раими, ул. „Лењин" бр. 33 — Тетово. (4040) 

Лична карта рег. бр. 6972, серија бр. 0029015 
издадена од СВР — Ресен на име Кире Трајчев-
ски, с. Стење — Ресен. ; (4041) 

Лична карта рег. бр. 18361, серија бр. 0714971 
издадена од СВР — Тетово на име Керим Ашим 
Селими, с. Неготино — Тетовско. (4042) 

Лична карта рег. бр. 7306, серија бр. 0666407 
издадена од СВР — Тетово на име Лутви Бејто 
Сали, с. Челопек — Тетовско. (4043) 

Лична карта рег. бр. 37500, серија бр. 06927677 
издадена од СВР — Тетово на име Муедин Идриз 
Салији, с. Врапчиште — Гостивар. (4044) 

Лична карта рег. бр. 6208, серија бр. 0058919 
издадена од СВР — Берово на име Никола Ко-
стандов Тасевски, с. Смојмирово — Берово. (4045) 

Лична карта рег. бр. 2825, серија бр. 0327335 
издадена од СВР — Титов Велес на име Панче Јо-
ван Андов, ул. „Белградска" бр. 67 — Т. Велес. 4046 
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Лична карта рег. бр. 15739, серија бр. 0712240 
издадена од СВР — Гостивар на име Светлана Ан-
дон Лазареска, с. Вруток — Гостивар. (4047) 

Лична карта рег. бр. 7293, серија бр. 0638804 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Стан-
белка Стојкова Спасовска, с. Псача — Крива Па-
ланка. - (4048) 

Лична карта рег. бр. 5441, серија бр. 0058152 
издадена од СВР — Берово на име Томо Маноил 
Ризинов, с. Будинарци — Берово. (4049) 

Лична карта рег. бр. 4647/ш, серија бр. 0410123 
издадена од СВР — Штип на име Трајан Тодоров 
Иванов, ул. „Г. Апостолски" бр. 19 - Кочани. (4050) 

Лична карта рег. бр. 529, серија бр. 0140239 из-
дадена од СВР — Дебар на име Џелал Оломан Ка-
зиу, с. Кривци — Дебар. (4051) 

Лична карта рег. бр. 10961, серија бр. 0707471 
издадена од СВР — Гостивар на име Фидан Абду-
раман Амети, с. Чегране — Гостивар. (4052) 

Лична карта рег. бр. 7402, серија бр. 0112112 
издадена од СВР — Дебар на име Џемаил Ибраим 
Капланоски, с. Коџаџик — Дебар. (4053) 

Лична карта рег. бр. 11668, серија бр. 0084212 
издадена од СВР — Битола на име Јован Ташков 
Русаморовски, ул. „4-ти ноември" бр. 15 — Битола. 

(4079) 
Лична карта рег. бр. 3639, серија бр. 0005622 

издадена од СВР — Битола на име Аргада Бељан 
Дајковска, с. Сливица — Битолско. (4080) 

Лична карта рег. бр. 13562, серија бр. 0194072 
издадена од СВР — Прилеп на име Трајко Митрев 
Колевски, с. Чаниште — Прилеп. (4081) 

Лична карта рег. бр. 3190, серија бр. 0563601 
издадена од СВР — Куманово на име Александар 
Драгутина Стефановиќ:, с. Ст. Нагоричане — Ку-
мановско. (4082) 

Лична карта рег. бр. 2981, серија бр. 0747498 
издадена од СВР — Кичево на име Никола Стефа-
нов Симуновски, с. Осломеј — Кичево. (4083) 

Лична карта рег. бр. 1122, серија бр. 0341632 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јусуф 
Арунов Садиевски, с. Г. Јаболчиште — Титовве-
лешко. (4084) 

Лична карта рег. бр. 4719, серија бр. 0135874 
издадена од СВР — Гевгелија на име Илија Ки-
рилов Дамјанов, с. Мрзенци — Гевгелија. (4085) 

Лична карта рег. бр. 11378, издадена од СВР — 
Светозарево на име Градимир Момчило Стефиќ, 
ул. „/Гола Бикова" бр. 16 Гевгелија. (4086) 

Лична карта рег. бр. 17257, серија бр. 0715867 
издадена од СВР — Гостивар на име Месут Нуре-
дин Шабани, с. Г. Бањица — Гостивар. (4087) 

Лична карта рег. бр. 40372, серија бр. 0695621 
издадена од СВР — Гостивар на име Арун Гази: 
Пајазит, Гостивар. (4088) 

Лична карта рег. бр. 10147/шг серија бр. 0299620 
издадена од СВР — Штип на име Милорад Петров 
Златковски, Рудник „Злетово" — Кочани. (4089) 

Лична карта рег. бр. 9894, серија бр. 0063604 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Љубо-
мир Насев Величковски, с. Вирче — Струмица. 

(4090) 

Лична карта рег. бр. 15777, серија бр. 0085881 
издадена од СВР — Битола на име Муса Рамадан 
Веизовски, ул. „Борка Талев" бр. 17а — Битола. 

(4091) 
Лична карта рег. бр. 576, серија бр. 0168380 на 

име Трајко Милошов Станковски, с. Бела Црква 
- Прилеп. (4092) 

, Лична карта рег. бр. 154, серија бр. 0271361 
издадена од СВР — Тетово на име Ваит Вели Или-
јази, с. Г. Речица — Тетовско. (4093) 

Лична карта рег. бр. 46291, серија бр. 0269522 
издадена од СВР — Гостивар на име Али Љумани 
Ислами, с. Трново — Гостивар. (4094) 

Лична карта рег. бр. 4178, серија бр. 0456986 
издадена од СВР — Струмица на име Тина Ристо-
ва (Печанова) Андрева, ул. „Битолска" бр. 8 — 
Струмица. (4095) 

Лична карта рег. бр. 30008, серија бр. 0224296 
издадена од СВР — Охрид на име Мирослав Ми-
лутинов Пејчиноски, с. Локвица — Кичево. (4098) 

Лична карта рег. бр. 30008, серија бр. 0224296 
издадена од СВР — Охрид на име Петре Велјанов 
Бошковски, с. Сланско — Кичево. (4097) 

Лична карта рег. бр. 22871, серија бр. 0120769 
издадена од СВР — Битола на име Ристе Крстев 
Куковски, ул. „Цоне Василев" бр. 8 — Битола. 4098 

Лична карта рег. бр. 6788, серија бр. 0114484, 
издадена од СВР — Битола на име Драга Божин: 
(Грозданоска) Симоновска, ул. „Босна" бр. 70 — Би-
тола. (4099) 

Лична карта рег. бр. 17431, серија бр. 0355849 
издадена од СВР — Титов Велес на име Богдан Јо-
ванов Јовановски, ул. „Кузман Јосифовски" бр. 12 
— Титов Велес. (4100) 

4 Лична карта рег. бр. 5709, серија бр. 0058420 
издадена од СВР — Берово на име Джемки Усеин 
Таиповски, ул. „Бел камен" — Берово. (4101) 

Лична карта рег. бр. 1484, серија бр. 0775580 
издадена од СВР — Гостивар на име Реџеп Рамиз 
Касами, с. Горна Бањица — Гостивар. (4102) 

Лична карта рег. бр. 1517, серија бр. 0574441 
издадена од СВР — Куманово на име Воимир С. 
Младеновски, ул. „Доне Божинов" бр. 62 — Ку-
маново. (4103) 

Лична карта рег. бр. 7656, серија бр. 0311106 
издадена од СВР — Штип на име Добре Т. Димов-
ски, с. Агино Село — Кумановско. (410-1) 

Лична карта рег. бр. 19258, серија бр. 0559074 
издадена од СВР — Куманово на име Бранко Гор-
.ги Стојчевски, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 34 — Кума-
ново. (4105) 

Лична карта рег. бр. 19466, серија бр. 0507902 
издадена од СВР — Кавадарци на име Лила Игно-
ва Ристова, с. Брушани — Кавадарци. (3799) 

Лична карта рег. бр. 2243, серија бр. 0074525 
издадена од СВР — Битола на име Висорион Ѓорги 
Горшевски, булевар „1-ви мај" бр. 290 — Битола. 

(3800) 
Лична карта рег. бр. 5775, серија бр. 0008588 

издадена од СВР — Скопје на име Томо Гашо Јан-
куловски, Скопје. (3694) 

Лична карта рег. бр. 3751, серија бр. 0578073 
издадена од СВР — Скопје на име Милан Велко 
Урдаревиќ, Скопје. (3695) 
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Лична карта рег. бр. 92779, серија бр. 0604887 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Васил 
Стефановски, Скопје. (3696) 

Лична карта рег. бр. 22171, серија бр. 0066203 
издадена од СВР — Скопје на име Љубисав Радо-
слав Радосављевић Скопје. (3697) 

Лична карта рег. бр. 45734, серија бр. 0604293 
издадена од СВР — Скопје на име Ќамил е Азем 
Дурак Рустем, Скопје. (3698) 

Лична карта рег. бр. 20988, серија бр. 0597109 
издадена од СВР — Скопје на име ѓорѓија Блажо 
Павловски, Скопје. (3699) 

Лична карта рег. бр. 16468, серија бр. 0592988 
издадена од СВР — Скопје на име Ферат Али Ос-
маноски, Скопје. (3700) 

Лична карта рег. бр. 1017, серија бр. 0617618 
издадена од СВР — Скопје на име Исак Агуш 
Нуиши, Скопје. (3701) 

Лична карта рег. бр. 81278, серија бр. 0519204 
издадена од СВР — Скопје на име Вера (Јованова) 
Наумова, Скопје. (3702) 

Лична карта рег. бр. 14292, серија бр. 0710802 
издадена од СВР — Гостивар на име Даница Ѓоре 
Михајловска, Скопје. (3703) 

Лична карта рег. бр. 4359, серија бр. 2273469 
издадена од СВР — Сурдулица на име Иван Љу-
бомир Крстиќ, Скопје. (3704) 

Лична карта рег. бр. 64950, серија бр. 0071474 
издадена од СВР — Скопје на име Атанас ѓорѓи 
Крпач, Скопје. (3705) 

Лична карта рег. бр. 35278, серија бр. 0621042 
издадена од СВР — Скопје на име Радмила Блажо 
Кузманова, Скопје. (3706) 

Лична карта рег. бр. 1549, серија бр. 0579050 
издадена од СВР — Скопје на име Игно Андреја 
Кузмановски, Скопје. (3707) 

Лична карта рег. бр. 9479, серија бр. 0584989 
издадена од СВР — Скопје на име Олга Симо (Ѓу-
ровиќ) Каревска, Скопје. (3708) 

Лична карта рег. бр. 23447, серија бр. 0599567 
издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Исен 
Зеќири, Скопје. (3709) 

Лична карта рег. бр. 1299, серија бр. 0010473 
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Коста 
Димитровски, Скопје (3710) 

Лична карта рег. бр. 9449, серија бр. 0008234 
издадена од СВР — Скопје на име Славко Васил 
Дацевски, Скопје. (3711) 

Лична карта рег. бр. 6405, серија бр. 0008536 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Димитар 
Димитровски, Скопје. (3712) 

Лична карта рег. бр. 18327, серија бр. 0019189 
издадена од СВР — Скопје на име Лазо Атанас 
Дамовски, Скопје. (3713) 

Лична карта рег. бр. 139, серија бр. 0208852 
издадена од СВР — Скопје на име Вера Никола 
Балева, Скопје. (3714) 

Лична карта рег. бр. 10418, серија бр. 0156206 
издадена од СВР — Битола на име Васка Дане (Ан-
геловска) Бобановска, Скопје. (3715; 

Лична карта рег. бр. 5310, серија бр. 0617487 
издадена од СВР — Скопје на име Адем Зулфи 
Адем, Скопје. (3716) 

Лична карта рег. бр. 27813, серија бр. 0024234 
издадена од СВ Р — Скопје на име Ангеле Пане 
Алексовски, Скопје. (3717) 

Лична карта рег. бр. 56229, серија бр. 0042738 
издадена од СВР — Скопје на име Ајша Шабан 
(Џемо) Ајваз, Скопје. (3718) 

Лична карта рег. бр. 12263, серија бр. 0588273 
издадена од СВР — Скопје на име Раман Алит 
Алија, Скопје. (3801) 

Лична карта рег. бр. 1420, серија бр. 0612379 
издадена од СВР — Скопје на име Урош Цветко 
Андреевски, Скопје. (3802) 

Лична карта рег бр. 68799, серија бр. 0618536 
издадена од СВР — Скопје на име Јаша Назми 
Арифи, Скопје. (3803) 

Лична карта рег. бр.. 26018, серија бр. 0020964 
издадена од СВР — Скопје на име Саржо Крсте 
Аврамовски, Скопје. (3825) 

Лична карта рег. бр. 12054, издадена од СВР -
Скопје на име Стојан Зафир Богдановски, Скопје. 

(3826) 
Лична карта рег. бр. 98962, серија бр. 0611075 

издадена од СВР — Скопје на име Сехара Расим 
Бислим, Скопје. (3827) 

Лична карта рег. бр. 4319, серија бр. 0109020 
издадена од СВР — Дебар на име Реџеп Ибраим 
Шаиноски, с. Брештани — Дебар. (3794) 

Лична карта рег. бр. 11722, серија бр. 0756261 
издадена од СВР — Кичево на име Трпана Косте-
ска, с. Орланци — Кичево. (3795) 

Лична карта рег. бр. 24830, серија бр. 0721640 
издадена од СВР — Гостивар на име Сали Усни 
Кацани, ул. „Младен Симоски" бр. 73 — Гостивар. 

Лична карта рег. бр. 27045, серија бр. 0723855 
издадена од СВР — Гостивар на име Куртиш Миф-
тар Билали, с. Чегране — Гостивар. (3797) 

Лична карта рег. бр. 12448, серија бр. 0708958 
издадена од СВР — Гостивар на име Џавид Мурат 
Велиу, с. Форино — Гостивар. (3798, 

СОДРЖИНА 
- Стр. 

22. Решение за основање Железничко тран-
спортно претпријатие — Скопје — — — 89 

23. Решение за основање Железничко тран-
спортно претпријатие — Гостивар — — 89 

24. Извештај на Републичката изборна коми-
сија за дополнителните избори за народен 
пратеник на Републичкиот собор на На-
родното собрание на НРМ, одржани на 12 
февруари 1961 година — — — — — - 9 0 

25. Список на постојаните судски преводачи на 
територијата на НР Македонија — — — 90 

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—698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (1020) — Скопје 


