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25. 
На основа точка 6 од Упатството за испитите 

за здобивање со степен на стручно образование на 
работниците на практична работа во стопанска ор-
ганизација („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 10/61) и 
чл 10 од Правилникот за полагање испити за здо-
бивање со степени на стручно образование на ра-
ботниците што се оспособени со практична работа 
во стопанска организација („Службен весник на 
НРМ" бр. 20/61) и предлогот на Стопанската комора 
на СРМ, Републичкиот секретаријат за труд доне 
сува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО 
СТЕПЕНИ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ ШТО СЕ ОСПОСОБЕНИ НА ПРАК-
ТИЧНА РАБОТА ВО СТОПАНСКА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ОД УГОСТИТЕЛСКАТА СТРУКА 

Според оваа програма ќе полагаат испит за 
здобивање со степени на стручно образование на 
квалификуван и висококвалификуван работник ра -
ботниците од угостителската струка кои се оспо-
собуваат на практична работа во стопанска орга-
низација од следните занимања: 

1. готвач, 
2. келнер, 
3 хотелски портир, 
4. собарица, 
5. ќебапчија, 
6. точител 

II 
ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ З А СТЕПЕН НА 

КВАЛИФИКУВАН Р А Б О Т Н И К 

Занимање: ГОТВАЧ 
Практичен дел 

Треба потполно да го совлада стручното знаење, 
вештините во спремањето и издавање јадења од 
домашна и странските кујни. 

Требување на материјал за изработка на прак-
тична работа Изработка на потребна калкулација . 
Самостојно спремање на намирници и готвење на 
сите јадења од домашната, како и на одделни ја-
дења од странските кујни. Готвење на обични и 
сложени слатки. Издавање јадења по порачка 
Изработка на заклучната состојба за потрошените 
материјали. Познавање работите што се извршу-
ваат на сите работни места во кујните што спре-
маат топли и ладни јадења, во слаткарница, во 
кујна за појадок и во диетална кујна. 

Теоретски дел 
Организација на работата во кујната и позна-

вање и ракување со целокупниот инвентар што се 
наоѓа во неа. 

Познавање на биолошкиот состав на сите хра-
нителни продукти: чување и нивната употреба. 
Разни видови зачини и нивната употреба. Позна-
вање на сите видови месо, - неговите делови и упо-
требата. Начинот на одделувањето на месото од 
коските и сечење во поситни делови. 

Познавање на домашната кујна, како и по-
важни јадења од странските кујни. Како се готват 
поедноставни диетални јадења. 

Познавање на домашни и странски готови ја -
дења, како и јадења по порачка 

Составување на листа на јадења, мени за сите 
сезони. Евиденција на потрошениот материјал, 
калкулација и цена на чинењето. 

Ладна ку јна : сите видови на паштети од дивеч, 
џигери, од разни мусеви, шафри, парфеи, гадан -
тини, салати од месо, риба, од зеленчук со мајонез 
и без него; француска, руска и италијанска салата 
Приготвување на сувомеснати производи, бели и 
тврди сирења, сите видови аспици. 

Разни видови декорации во ладната кујна* 
Сите видови на ладни печења со разни додатоци 

Приготвување на слатководна езерски и мор-
ски риби, како и разни морски и речни ракови од 
ладната ку јна : варени, печени, пржени, динсту-
вани, маринирани со разни сосови, мајонези и др 

Приготвување на чисти (бистри) супи (говед-
ски, телешки, пилешки), супи од овошје, потажи, 
чорби, ра гуи, конзомеа, со варени, пржени и пе-
чени додатоци 

Топли јадења од ја јца, теста, риби, ракови, од 
разни меса и изнутрици со разни зеленчуци на 
разни начини. 

Разни БИДОВИ крокети, су ф л еа, пудинзи, пр-
ж е н и ц а разни гратинирани предјадење на пара од 
разни меса и зелени уци. 

Основни ладни и топли сосови, бешамел, до-
матен, холандез, еспањол, велуте и сос-мајонез. 

Теста: влечено, кисело), лиснато, путер-тајг, 
компир тесто. Припремање на тестата за пита, 
штрудла и ролати. 

Печења: сите видови со разни додатоци, од-
носно гарнири. 

Варива: сите видови варени, динстувани, пр-
жени, рестовани, пасирани. 

Припремање на зимница со* кисел ење, со лење, 
сушење, барење и печење. 

Припремање на разни видови салати според 
сезоната. 

Слаткарство: приготвување на кремови со и 
без желатин, крем-путер, пудинзи, суфлеа, омлети, 
палачинки, царски мрвици, снежни ноклици, раз-
ни шатоа и др. 

Овошја: припремање на домашно и јужно ово-
шје . Приготвување на разни компоти, пекмези, 
џемови и мармелада. 

Составување на листа на јадења. Водење еви-
денција на потрошениот материјал, калкулација 
и продај ната цена на јадењата. 

Составување на разни менија за сите сезони. 

Занимање: К Е Л Н Е Р 
Практичен дел 

Требување на прибор и спрема за изработка 
на практичниот задаток. Самостојно приготвување 
на офисот, салите, помошните маси, масите за по-
служување за главните дневни обеди, за јадења 
по порачка и за свечени приеми (банкета, дипло-
матски прием, свадби и ел.). Познавање на соста-
вот на јадењата. Послужување на готови јадења, 
јадења по порачка, риби, ракови, овошје и десерта 
Познавање и ракување со алкохолот, безалкохолни 
и жестоки пијалоци. Самостојно послужување на 
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англиски, француски, руски и плато систем, како 
и послужување на комбиниран систем. Распремање 
на масите за послужување, каке и на помошните 
маси Наплатување според реонски, бригаден и 
француски систем. Пречек, разместување и испра 
ќање на гости. Наплатување на дневните оброци 
и пресметување со благајникот. 

Познавање и ракување со техничките инста-
лации и апарати што се употребуваат при послу 
жувањето. Познавање на стручната терминологија 
и Пишување на сите видови листи на јадења. 

Теоретски дел 
Познавање на сите видови и системи на послу-

жување и тоа:- виенски, француски, англиски, ру-
ски и плато систем. Познавање на целокупната 
техника на послужување во сите видови на уго-
стителски дуќани. 

Поставување за разни свечени банкети, прие-
ми, коктел партии, свечени ужини и ладни бифи-
ња во угостителски објекти и надвор од нив. 

Познавање на основните принципи за пречек 
на гостите, однесување кон нив, правилен пристап, 
конверзација во врска со листата на јадењата и 
винската карта како и правилно испраќање на 
гостите 

Познавање на домашните и странските кујни. 
Разликување на одделни јадења според нивниот 
состав: ладни, топли, готови јадења и ел. Позна-
вање на ладни пред јадења — обични и класични 
за послужување свечени и обични приеми. 

Поставување на појадоци: наш обичен појадок, 
виенски, француски и англиски појадок. 

Припремање на помошни маси и маси за по-
служување. 

Разни видови на декорација на банкетски маси 
за разни случаи. 

Познавање на сите видови алкохолни, безал-
кохолни и жестоки пијалоци, правилен начин на 
нивното послужување на гостете. Познавање на 
основните принципи за мешање на пијалоците и 
припремање на некои од нив. 

Составување на листата на јадења и винската 
карта и нивното правилно раз јаснување на гос-
тите. 

Познавање на пансионскиот систем На послу-
жување и неговата организација. 

Познавање на разни системи на наплатување 
во угостителските објекти. 

Основните должности на шефот на салата, 
обер-келнерот, келнерот на катот и другите по-
мошни келнери. 

Послужување на разни видови вина (наливни 
и во оригинални шишиња) за ресторанско и све-
чено послужување. 

Составување на мени-карта за разни прилики 
како: пансионски мени, ресторански и мени за 
свечени прилики од домашната и од странските 
кујни. 

Правилно ракување со инвентарот за послу-
жување како: порцелан, стакло, платно, метални 
садови, ситен инвентар, прибор за јадење како и 
помошен инвентар. 

Занимање: ХОТЕЛСКИ ПОРТИР 
Практичен дел 

Самостојно издавање на хотелските соби. За 
успешно извршување на портирската служба оба-
везно познавање и служење со 2 странски јазици 
од овие четири: англиски, француски, германски 
И руски. Водење на портирската администрација 
(пријавница-одјавница, индекс на гостите, рецеп-
циона книга, план на собите, резервација на со-
бите). Составување и наплатување на хотелска 
сметка. Давање разни информации и укажување 
на гостите пор т р с к и услуга. Примање и доставу-
вање пошта на гостите. Сместување на нивниот 
багаж, Ракување со помала телефонска централа. 

Координирање работата со лифт-боерот. Органи-
зирање на работата во приемната сала (ложа) и во 
самото пријавно одделение. 

Теоретски дел 
Видови и типови на угостителски објекти за 

сместување. Прописи за минимална опрема и уреди 
во објектите за сместување. Опрема и инвентар — 
опис, вид, нормативи, задолжување, евиденција и 
контрола на опремата и инвентарот. 

Културно дочекување и испраќање на гостите 
и надзор над движењето на странските гости во 
просториите на хотелот. Самостојно издавање на 
собите Водење план на собите (слободни и з а ф а -
тени соби). Правилно издавање на собите и раку-
вање со клучевите. 

Пријави одјавна служба, контрола и одговор-
ност (правилно пополнување на пријавниците и 
одјавниците, преглед на визите, ракување со пат-
ните документи на гостите). 

Водење на рецепционата листа за прометот на 
гостите Евиденција на доаѓањето и поаѓањето на 
гостите, резервација на собите. 

Водење на рецензијата за странски гости и 
благајничката книга. Водење на книга за резер-
вација, книга за пошта и книга за најдени пред-
мети. Водење на книга за услуги направени со 
парите земени од рачната благајна (телефон, ситни 
набавки и др) . 

Водење на хотелски сметки и наплатување. 
Водење книга за поверени — оставени на чување 
скапоцени предмети, пари и друго. 

Водење евиденција и будење на гостите по 
нивно барање. 

Ракување со телефонската централа 
Укажување на портирски услуги и информа-

ции на гостите (сообраќајни информации, инфор-
мации за месни, културни и спортски установи и 
приредби, набавка односно резервација на карти 
за патување, продажба на дописници, разгледници, 
марки, цигари, водичи и др.). 

Укажување услуги со давање јадења и пија -
лоци на нсвопристигнатите гости. Ракување со 
прирачната аптека, со противпожарните апарати 
за газнење на пожар и др. Правилно вршење на 
ноќната служба. Надзор над ракувањето со лифтот. 

Правила во угостителството и меѓународни хо-
телски правила. 

Занимање: СОБАРИЦА 
Практичен дел 

Спремање и чистење на соби и други сани-
тарни простории. Спремање на креветите и подре-
дување на собите. Служење со странски јазик 
(еден од четириве: англР1ски, француски, германски, 
италијански). Надзор над работата на помошниот 
песонал на катовите во хотелот, односно пансио-
нот. Примање на постелина и долна облека за пе-
рење и пеглање. Поднесување на дневен извештај 
за зафатеноста на собите, бонови за купување, за 
перење и ел. Водење на книга за долна облека на 
гостите и книга за кршење стакло и порцелан. 
Познавање должностите и функцијата на персо-
налот на катовите (хотелска домаќинка, дежурна 
собарица, ч и с т а ч к а сервисна служба). 

Рецепционата служба и нејзината поврзаност 
во работата со службата на катот. 

Теоретски дел 
Спремање и чистење на собите и другите са-

нитарни простории. Познавање работите на: хо-
телската домаќинка, дежурната собарица, чистачка, 
собниот келнер и сервиската служба. 

Познавање и правилно ракување со постели-
ната и со потрошниот материјал. Перење, чистење 
и пеглање на долната облека и облеката на хотел-
ските гости. Познавање и правилна употреба на 
разни видови материјали за ч чистење и дезинфек-
ционите средства* 
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Водење администрација на катовите: бонови за 
купување, перење и ел., книга за долна облека на 
гостите и книга за к р ш е н а стакло и порцелан. 

Ракување со сандачињата за укажување прва 
помош, ракување со апаратот за гаснење пожар. 
Посета и нега на болни хотелски гости. Чување на 
„паспарту" клучот и ракување со него. 

Ракување и чување на сите технички пома-
гала (апарата за чистење на подови и др.). 

Познавање на материјалот за пожелната пре-
свлека, разликување на тој материјал со оглед На 
неговата намена. Материјал за полнење на мадра-
ци, јастуци и душеци. Основни поими за бојади-
сувањето на ткаенини. 

Специфичност во вршењето на службата на 
катовите во мали и големи објекти за сместување, 
во болници и лекувалишта. Службата на собарот 
во патничките бродови и во вагоните за спиење. 

Занимање; Ќ Е Б А П Ч И Ј А 

Практичен дел 
Требување на материјал за изработка на прак-

тична задача. Изработка на потребна калкулација . 
Самостојно припремање намирници, изработка и 
печење на разни јадења на ж а р (ќебапчиња, р а ж -
ниќи, плескавици, колбаси!, кетлети, печеници, 
бифтеци, разни изнутрици и др.). Работни постапки 
што се применуваат: резање на месото на поситни 
делови, мелење, познавање и ракување со опреде-
лени машини, уреди и други помагала 

Ќебапчијата треба да знае кои меса можат да 
се спремаат во по лу печена состојба. 

Познавање на разни видови зачини и нивната 
употреба. 

, Познавање на видот и квалитетот на месото. 
Правилна употреба на месото кое се користи за 
печење на жар, на пр.: за ќебапчиња определено 
говедско, овчо месо, подготвување на тие меса, чу-
вање и работа. 

Примена на нормативи за јадења на жар . 
Примена на санитарно хигиенски прописи^ за 

одржување на месото во здрава и пресна состојба] 
Изработка на заклучната состојба за потроше-

ниот материјал. 
Теоретски дел 

Познавање на хранителните продукти и на -
чин на нивното чување. Познавање на сите видови 
месо, начинот на нивното одделување од коските, 
како и начинот на нивното мелење во ситна сос-
тојба. Познавање и правење на сите јадења и спе-
цијалитети на жар. Составување на мени и листи 
на јадења. 

Кандидатот нарочно треба да знае како се при-
готвуваат сите видови јадења на ж а р и како се 
обложуваат со разни додатоци. 

Начин на сервирање на сите видови јадења од 
месо печено на ж а р (и прилози што се даваат со 
печените јадења). 

Познавање на машините, алатите, уредите и 
други средства за работа што се користат во ра-
ботата. 

Материјал кој што се употребува: 
— основен: разни видови месо и изнутрицу 

лук, сол, пипер, маст, зејтин и е л , 
— помошен материјал, 
— чување на месото. 
Познавање на нормативите и врз основа на 

тие нормативи определување на цената. 

Занимање: ТОЧИТЕЈ1 
Практичен дел 

Точење на алкохолни и безалкохолни пијало-
ци, приготвување на топли напитоци како: чај , ра -
кија, рум, к а ф е и др. 

Требување на разни видови пијалоци и други 
материјали и изготвување на калкулација . 

Миење на шишиња, бокали и чаши. Ракување 
со апаратот за точење на пиво, за варење на к а ф е 
и др. Чување на пивото во ладилник. Распореду-
вање на шишињата, чашите, бокалите на полици 
и во витрини. Точење на разни пијалоци во опре-
делени садови. 

Теоретски дел 

Алкохолни пијалоци (пиво, вино, ракија , ж е -
стоки пијалоци — коњак, рум, виски вотка и др.). 
Алкохолно превирање и видови алкохоли. Произ-
водство на вино. Десертни, аперитивни и пенушави 
вина. Овошни вина. Оцена на квалитетот на ви-
ното. Јачина на алкохолот ЕО него-мери (малигани) 
Болести и мани на виното. Чување на виното —-
чистење на садовите. 

Производство на ракија , видови и состав. Мери 
за определување и нејзината јачина (градус, сте-
пен). 

Производство на пиво (добивање, видови, хе-
миски состав, чување, транспорт, неговиот состав). 

Штетното влијание на алкохолот на човешкиот 
организам. Умереноста во неговата употреба 

Безалкохолни пијалоци: овошни сокови, мине-
рални води, сода-вода и др. Нивното добивање, 
хемиски состав. Корист од нивната употреба (осо-
бено од овошните сокови) 

ОПШТ ДЕЛ: ЗАЕДНИЧКО ЗА СИТЕ З А Н И М А Њ А 
1. Технологија 

Храна — главните видови на хранителНите ма-
терии. Хранителни материи од растително потекло: 
белтоци, масти, јаглени хидрати и витамини. 

Аноргански состојци на храната: минерални со-
ли и вода 

Калории: калориската вредност на хранител-
ните продукти. 

Продукти од растително потекло — брашно, 
производство и видови брашно. Оценување на ква -
литетот на брашното. Поим и чување на брашно-
то. Производство на леб. Утврдување на квали-
тете 1 ка лебот. Чување и транспорт на лебот. 
Производство на двопеци, кекс и суви теста. 

Зеленчук: хемиски состав на зеленчукот и не-
говата важност. Содржина на витаминот во зелен-
чукот Чување и конзервирање на зеленчукот. 

Габи: Видови габи и нивната употреба. Разли-
кување на отровните од употребливите за исхрана 
на луѓето. 

Варива: хемиски состав, БИДОВИ И употреба. 
Овошје; хемиски состав и видови. Содржина 

на витаминот во овошјето. Чување, транспорт и 
преработка. 

Шеќер и негови производи. Производството 
на шеќер. Употребата на шеќерот; гликоза, мал-
тоза, мед. 

Вештачки слатки материјали: сахарин, дулцин 
и глуцин. Кафе , какао, чоколада и ча ј 

Зачини: мирисливи, лути, кисели, солени. 
Продукти од животинско потекло: месо и мес-

нати производи. Хемиски состав и структура на 
месото. Видови на месд Колење на стоката и са-
нитарна контрола на месото. Преработка на месото. 
Сувомеснати производи. 

Ж и в и н а : видови живина за прехрана. 
Дивеч: видови дивеч за исхрана. 
Маст: производство, БИДОВИ, квалитет и чување. 
Растителни масти: од какао, кокосова и пал-

мова. Маргарин. 
Живински масти: свинска, говедска, овча. Маст 

од гуска. 
Риби: хемиски состав, квалитет? на рибите. 

Конзервирање. На јважните видови морски и слаг-
ководни риби, кавијар, ракови, школки, полжави, 
жаби и желки. 

Ј а ј ц а : видови и химиски состав. Распознавање 
на квалитетот на ја јцата. Чување и конзервирање 
на ја јцата . 

Млеко: хемиски состав, видови. Оценка на ква-
литетот. Пастеризација. 
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Млечни производи: кисело, млеко, јогурт, пу-
тер, кајмак, шлаг, сирење. 

Алкохолни пијалоци: алкохолни вриења и ви-
дови алкохол. Производство на вина. Десертни вина, 
пенливи вина. Овошни вина. Оценување квалите-
тот на вината. Болести и мани на виното. 

Подрумарство — чување и нега на виното. Ле-
кување на болестите и маните на виното. 

Безалкохолни пијалоци — природни и веш-
тачки минеални води: овошни сокови и сирупи. 

Неопходно потребен технички и друг матери-
јал што се применува во угостителството. 

Метална стока: предмети од железо, лим, алу-
миниум, бакар и др. 

Прибор за јадење: видови и квалитет. 
Керамичка стока: предмети од керамика, пор-

целан, мајолика, фајанс . 
Стаклена стока видови стока и квалитет. 
Средства за перење и чистење садови и при-

бором видови и нивната употреба. 
Дезинфекциони средства: амонијак, аминиеви 

соли, хлор и хлорна вар. 
Органски бои: гримизно, орлеан, ултрамарин. 
Пластични маси: производи од целулоза, маси 

добиени со кондензирање, поливинил, казеински 
производи. 

Дрво: огревно дрво, дрво за намештај и други 
производи. 

Хартија: суровини за производство, производ-
ство. 

Текстил и Други материјали: памучни, волнени, 
ланени, свилени, ткаенини за намештај, завеси, 
килими, простирку ќебиња, морска трева, коњски 
влакна, волна, вата и пердув. 

Кожна стока: 
Машини, апарати, уреди, ладилници и уреди за 

производство на сода-вода и безалкохолни пија-
лоци, апарати за перење и сушење на садови, апа-
рати за перење и сушење на долна облека и по-
стелина, апарати за кујнска — слаткарска употре-
ба, апарати за усисување прав, уреди за климати-
зација, дигалки, телефонски централи, уреди за 
сигнализација, шпорети, хидрофори, санитарни, 
уреди, електрични инсталации, водоводни инста-
лации, централно греење, уреди за гас. 

2. Хигиена 
Личната хигиена и нејзиното значење во уго-

стителството. Хигиена к а ј персоналот запослен во 
угостителството. Хигиена на прехранбените арти-
кли. Хигиенски навики за запазување на органите 
за варење. Болести што се добиваат од нечисти 
прехранбени артикли. Труење од загадена храна 
и нечисти садови. Чување од инсекти што прене-
суваат разни заразни болести. Дезинсекција, де-
зинфекција и дератизација. 

Штетното влијание од употребата на алкохол, 
тутун и др. 

Професионални болести во угостителството. Са-
нитарно-хигиенските правила во угостителските 
претпријатија. 

Хигиена во кујната, топилницата, хотелските 
простории. 

Укажување на прва помош при задобиени по-
вреди во работата (разни механички, топлотни, хе-
миски средства — ранување, топлотен и електричен 
удар, повреди од киселини, бази и др.). 

Користење на прирачната аптека. 

3. Стопанска математика 
Основни сметковни операции со цели и деци-

мални броеви. Множење и делење на цели броеви 
со декадни единици (10,. 100, 1000). 

Сметковни операции со именувани броеви Мерки 
и пари. Југословенски мерки за должина, поврв-
нина, зафатнина, тежина, време Парите на н а ј -
познатите држави. 

Просечна, процентна и делбена сметка. Пре-
сметување на поврвнината к а ј основните геомет-

риски слики. Пресметување на зафатнината к а ј 
геометриските тела. 

Калкулација воопшто. Калкулацијата во уго-
стителството. 

4. Странски јазици 

Читање на текст во врска со угостителството. 
Стручни изрази — угостителски дуќани, рес-

торани, опрема, персонал што е запослен во уго-
стителските објекти. Оброци и време на нивното 
послужување. Хранителни намирници (месо, зар-
зават, овошје). Пијалоци. Прибор за јадење. Топли, 
ладни јадења и јадења по порачка. Редослед на 
јадењата. Прибор за јадење. Пречек на гостите, 
сместување, послужување и наплатување. Нивно-
то испраќање. Пречек на гостите во хотел и нив-
ното сместување. Читање на листата на јадењата 
и винската карта. Читање на проспекти, ценов-
ници и рецепти за мешање на пијалоци. Напла-
тување на сметките во ресторанот и хотелот. Че -
тирите сметковни операции. 

ЗАБЕЛЕШКА: Предметот го полагаат усно само 
кандидатите за занимањето келнер и хотелски 
портир. Кандидатите за занимањето келнер по-
лагаат само еден јазик од овие четири: руски, 
француски, германски и англиски. Кандидатите за 
занимањето хотелски портир полагаат два стран-
ски јазика од четирите. 

Ш 

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН НА 
ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН Р А Б О Т Н И К 

Занимање: ГОТВАЧ 
Практичен дел 

Организација и подела на работата во големите 
хотелски кујни и помошните одделенија и прави-
лен распоред на опремата според процесот на ра-
ботата. 

Составување на разновидни потполни обеди за 
редовна дневна исхрана и за свечани обеди за 
вонредни свечени прилики. 

Требување на материјал за сите јадења од 
домашната и странските кујни. 

Готвење на сите јадења од домашната и стран-
ските кујни: (француска, виенска, италијанска, 
англиска, руска, унгарска и ориентална) вклчу-
ва јќи ги и свечените обеди. Готвење на едноставни 
и сложени јадења од диеталната кујна. 

Современо обработување и декорирање На лад-
ни и топли јадења и слатки. 

Изработка на потребни калкулации, определу-
вање нормативи според праксата на претприја-
тието. Изработеа на завршната состојба за утро-
шокот на материјалите. 

Познавање и употреба па уредите и машините 
што се потребни за работа и правилно ракување 
со нив. 

Испитот по овој предмет се полага писмено: 
шематски, описно и сметковно, а потоа практично 
на работното место. 

Теоретски дел 
Готварство 

Водење на целокупната работа во хотелската 
кујна. 

Организација и контрола на работата на оддел-
ни работни места во кујната Составување на раз-
новрсни потполни оброци од редовната дневна ис-
храна и јадалник како мустра за вонредни све-
чени приредби. 

Технолошко познавање на сите видови намир-
ници и нивната правилна и рационална употреба. 

Приготвување на сите видови намирници за 
зимница според современите! начини на пригот-
вување. 
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Готвење на сите едноставни и сложени јадења 
од домашната и странските ку јни (француска, ви-
енска, италијанска, англиска, руска, унгарска и 
ориентална). Готвење на едноставни и сложени 
јадења од диеталната кујна. 

Современа обработка и декорирање на ладни 
и топли јадења и слатки. 

Пресметка за потребен материјал за готвење 
јадења на база на вообичаени утврдени нормативи, 
водејќи при тоа сметка храната да биде вкусна, 
здрава, разновидна и економична. Познавање на 
калоричната вредност на одделните хранителни 
продукти и нивните биолошки вредности. Позна-
вање на прописите на хранителните продукти во 
однос на нивната употребливост за човечка ис-
храна. Познавање на садовите, односно металите 
во кои можат да се готват и да се сервираат јаде-
њата. 

Водење евиденција за потрошените материјали 
и калкулација на продај ната цена на одделни и 
сложени оброци. 

Примена на санитарно-хигиенски прописи за 
одржување на хранителните продукти во пресна, 
чиста и здрава состојба, како и примена на про-
писите .за одржување на алатот, машините, како 
и на садовите во кујната и личната хигиена. 

Организација и подела на работата како и пра-
вилен распоред на опремата според процесот на 
работата. 

Употреба на уредите и машините како и нив-
ното чистење и одожување Познавање на точниот 
назив на машините, опремата и инвентарот според 
номенклатурата што се води во книговодството. 

Познавање на стручната терминологија во уго-
стителството. 

I. ЛАДНИ ПРЕД ЈАДЕЊА 

Ордевери: приготвување на разни ордевери: 
шведски, француски, мешан, руски . . . 

Мусеви: приготвување на разни мусеви од 
риба, ракови, школки и др. 

Мусеви од меса: приготвување мусеви од пи-
лешко, телешко месо, од џигер, од месни произ-
води: шунка и салами и др. 

Паштети: приготвување на разни паштети од 
телешки и гускин џигер, пилешки галантин. 

Риби: приготвување на разни риби: во аспих, 
шофродирани, во мајонез, рибини маринати и др. 

Ј а јца : приготвување на ја јца во мајонез, ј а јца 
а ла касино, во сос тартар, поширани ја јца во ас-
пих, ја јца во сос грибич и др. 

Ладни јадења од печени меса: приготвување на 
розбив, телешки фрикандо, ќеркино- бело месо и 
ладно прасечко во аспих и др. 

Поврзани салати: француска, руска, италијан-
ска салата и др. 

П. ТОПЛИ ПРЕДЈАДЕЊА 

Ја јца : приготвување на разни омлети: омлет 
флорентин, шасер, андалуз, омлет финансиер и др.; 
поширани ја јца во сос холандес, флорентин, аме-
рикен, оргатен и др. 

Веловани: приготвување на разни веловани 
финансиер, со мозок и др. 

Равиоли: приготвување на разни врсти ра-
виоли: наполитен, женоаз, белонез, миланез и др. 

Суфлеи: приготвување на разни врсти сулфеа 
од кашкавал, шунка, од печурки, од спанаќ, и др. 

Крокети: приготвување на крокети од разни 
меса: телешко, пилешко, од мозок, од риби, од ра-
кови и др.; приготвување на крокети од разен зар-
зават: од компири, моркови, ориз и др. 

Приготвување на топли пред јадења од разни 
теста: српска гибаница, зељаница, турош-ќусе и др. 
гратинирани шпагети, шпагети наполитен и др. 

Ш. СУПИ, КОНЗОМЕА, П О Т А Ж И И Ч О Р Б И 
Супи: приготвување на разни врсти супи: го-

ведава супа со гриз-кнедли, со ориз од џигер, со 
флекици, со грашок и др. 

Конзомеа: приготвување на разни врсти кон-
зомеа: роа јал, жилиен, колберт, малимармит, со 
солени штанглици и др. 

Потажи: приготвување на разни врсти потажи: 
флорентин (од спанаќ), пролетни, од карфиол, од 
шпаргли и др. 

Чорби: приготвување на разни врсти чорби: 
минестрон, руски боршч, гулаш-чорба, рибја чорба, 
српска телешка чорба, телешка рагу чорба, аласка 
чорба и др. 

IV. СОСОВИ 

Еспањол-сос: бордолез, бернес, гшкант, мадера-
сос и др. 

Мајонез-сос: татар-сос, московит-сос, грибич 
и др. 

Холандез-сос. 
Доматен-сос: бешамел-сос, велуте-сос, деми-

глас-сос, глас-девијан и др. 

V. ГОТОВИ Ј А Д Е Њ А ОД ГОВЕДСКО МЕСО 

Приготвување на разни гулаши: виенски, бо-
крач, цигански, унгарски. 

Приготвување на сотеи: соте во бело вино, соте 
„Строганов", матлавски соте и др. 

Приготвување на говедски р о з б р а т н е лионез, 
„Естерхази", баварска розбратна, унгарска роз-
братна и др. 

Приготвување на босански лонец, папаз- јанија 
и др. 

Приготвување на говедско филе : „Велингтон", 
„Колберт", „Вашингтон". 

Јадења по порачка од говедско месо: бивтек, 
„Бизмарк", „Султан", . Америкен", „Монте Карло" 
и др. турнедо, „Россини", бордолез, шасер, турнедо 
Шарон и др. 

Приготвување на филе-мињон: со печурки, 
португез, провенсал и др. 

Приготвување на: „Шатобриан", „Бизмарк", 
„Виктор Иго" и др. 

VI. ГОТОВИ Ј А Д Е Њ А ОД ТЕЛЕШКО МЕСО 

Приготвување на разни јадења од телешко 
месо: соте „Маренго", телешки паприкаш со пок-
лици, телешки перкелт, телешки рагу, телешки 
ајмакац, телешки фрикасе, полнети телешки гради 
и др. 

Приготвување на разни јадења од телешко 
месо по порачка: 

а) котлети: „Орлов", „Финзер", „Пожарски", 
телешки котлет во папилот и др. 

б) шницли: прашка, парма, српска, „Маренго" 
и др. 

в) медаљони: со печурки, провенсал, принта-
њер и др. 

г) мозок: рестован мозок, мениер, во папилот 
и др. 

VП. ГОТОВИ Ј А Д Е Њ А ОД СВИНСКО МЕСО 

Динстован свински ќебап, свински ѓувеч, свин-
ски паприкаш со ноклици, секели гулаш и др. 

Приготвување на разни шницли, котлети и 
медаљони исто како и од телешкото месо. 

УШ. ГОТОВИ Ј А Д Е Њ А И ПО ПОРАЧКА 
ОД ЈАГНЕШКО МЕСО 

Јагнешка јанија, јагнешка капама, хаџиски ќ е -
бап, руски шашлик, јагнешки чоп на ж а р и др. 
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IX. ЈАДЕЊА ПО ПОРАЧКА И ГОТОВИ 
ОД ПИЛЕШКО МЕСО 

Приготвување на разни врсти јадења од пи-
лешко месо: пиле на жар, америкен, полнето пиле 
америкен, пиле бон-фам, пилешко бело „Орли", 
пиле во супа, киевски котлет и др. 

X. ЈАДЕЊА ОД З А Е К 

.Приготвување на разни јадења од заешко месо: 
заек а ла БИЛД, ајмакац, фрикасе, динстован заек 
И др. 

XI. МЕЛШПАЈЗИ 
Приготвување на разни врсти мелшпајзи: ди-

пломатски пудинг, пудинг од бадеми, штрудла од 
јаболка, гратинирани палачинки, ванила крем, 
крем-карамел, кох од гриз, кох од ориз, ролат со 
ораси, снежни нокли, омлет-изненадување (сур-
приз), чоколадна торта, добош торта и др. 

Приготвување на разни врсти сладоледи: ва -
нила сладолед, какао, воќни сладолед (од .лимон, 
јагоди, малини, суво грозје и др.). 

Занимање: КЕЛНЕР 

Практичен дел 
Ј а организира работата во сите просторни за 

послужување на гостите. Поставување на масите 
за рестсранско, банкетско и друго послужување на 
сите вообичаени начини. 

Требување на материјал и изработување кал -
кулација за сите домашни јадења, за поважните 
од странските кујни, вклучува јќи ги и свечените 
обеди. Организирање на послужувањето на све-
чени приеми. Послужување вон од претпријатието. 
Составување на специјални јадења во присуство 
на гостинот. Познавање деловите на месото. Се-
чење на месо, риба, живина, дивеч и др. пред гос-
тинот. Спремање и послужување на основни меша-
вини од пијалоци. 

Водење разговори што се најчести во угости-
телството на 2 странски јазици. Едниот е од овие 
четири: германски, англиски, француски и руски. 
Пишување на листа на јадењата на двата избрани 
јазици. 

Теоретски дел 
Угостителско послужување 

Организација на работата и уредување на про-
сториите за послужување (француски, англиски, 
виенски и руски по порачка — а ла карт). Во хо-
телската тппезарија заедничко послужување на 
потполн оброк. Послужување во кафеана, бар, 
бифе, слаткарница, хотелски соби, општествена 
исхрана, во кола за ручавање, на бродови, авиони 
и слично. 

Потполно познавање на сите домашни и стран-
ски топли и ладни јадења, како и познавање на-
чинот на приготвувањето на тие јадења. __ 

Познавање целта на сите свечани оброци — 
приредби групно послужување (банкет), ладно 
бифе, свечени ужини, приеми, коктел приредби 
(коктел партии), приредби во градина (гарден пар-
тии), свадбени приредби. 

Величина на банкетната просторија, смештај, 
облици на масите. Правилна декорација на масите 
за одделни видови свечени приредби. Почесни ме-
ста во поглед на учесниците. 

Познавање правилата за составување на пот-
полни оброци (мени) за свечени послужувања. 

Примање порачки за свечени примања (банке-
т у и разработка по одделенија. 

Припремање на специјални јадења пред гос-
тинот. 

Познавање основите за составување на сите 
видеви умаци и јадења. 

Режење на месо, риба, живина и дивеч пред 
гостинот. 

Правилен распоред на пијалоците за опреде-
лени јадења по мени: аперитивни, лесни бели 
вина, тешки бели вина, црни вина, пенливи и де-
сертни вина, коњак и ликери. 

Потребна температура при послужувањето на 
разни пијалоци, правила при послужувањето), 
чаши за соодветни пијалоци. 

Мешани пијалоци (барски и американски пи-
јалоци), видови, начин на послужување и јадења 
што се служат со барските пијалоци. 

Познавање нормативите на материјалот, изра-
ботка на калкулација за одделни цени на јадења 
и пијалоци за поединечна консумација и за групно 
послужување. 

Разни системи на наплатување и работа: бри-
гадни систем, ревирни систем, систем на келнер 
наплатувач, француски систем. 

Познавање на стручната терминологија во уго-
стителството. 

Занимање: ХОТЕЛСКИ П О Р Т И Р 

Практичен дел 
Организирање и раководење со работата во 

претсобјето за прием; чување редот, сигурноста и 
пристојно држање во просториите на хотелот. По-
врзаност и работа со рецепцијата. 

За успешно обавување на портирската служба, 
обавезно служење со три странски јазици од че-
тирите: германски, англиски, француски, итали-
јански. Водење на хотелската администрација. 

Поврзување работата на хотелот со туристич-
ките стопански организации. Објавување на це-
ните, разни услуги, аранжмани. Води разни видови 
пропаганда (проспекти, налепници, плакати, огласи 
и др.) лична пропаганда. 

Водење евиденција на извршената работа, рас-
поред на работното време на хотелскиот персонал. 

Извештаи за хотелското работење, контрола на 
одделни служби. Менувачка служба во хотелот, 
воедносни хартии, евиденција на менувачницата, 
обрачуни со банката. 

Сигурно познавање и ракување со машините, 
алатите и уредите во хотелот (лифтот, телефон-
ската централа и ел.). 

Теоретски дел 
Организација и контрола над работата во при-

емното одделение. Рецепција и просторија за прием 
(хол). 

Познавање и правилно одржување на работ-
ната облека. Уреди и уредно одржување на пор-
тирската ложа. 

Редот во угостителството, меѓународни хотел-
ски правила. 

Куќен ред — составување, содржина, објаву-
вање. 

Давање разни информации, правилна употреба 
на сите видови помагала за давање информации 
(адресари, возен ред, телефонски именици, про-
грама, проспекти и ел.). 

Телефонска служба — видови на телефонски 
разговори. 

Телеграми-бланкет, составување, ©идови, пре-
давања и пресметка. 

Депонирање пари и вредности. 
Воопшто за пропагандата и нејзината техника; 

психологија и економика на пропагандата. 
Специфичности на работењето во мали об-

јекти за сместување. 
Специфичности на пансионските хотели. Спе-

цифичност на работењето и евиденција во леку-
валишта. Специфичност на нудење услуги за сме-
стување и евиденција во вагоните за спиење. 

Преглед на поважните објекти за сместување 
по краеви и републики. Хотелски водичи, адре-
сари. 

Разни правни прописи во врска со работата на 
објектите за сместување. 
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Занимање: ХОТЕЛСКА ДОМАЌИНКА 
(СОБАРИЦА) 

Практичен дел 
Надзор над работата на персоналот по като-

вите и координирање на неговата работа со рабо-
тата на персоналот на рецепцијата, односно пор-
тирницата. Самостојно спремање и уредување на 
определен број на хотелски соби, сали, степени-
шта и соби за пригодни потреби, клучеви од со-
бите, означување на клучевите, главен клуч. Сред-
ства за чистење на просториите и намештај от, де-
зинфекциони средства — примена и употреба на 
истите. Одгледување и аранжирање на цвеќе во 
саксии и вазни. Одгледување на цвеќе и украсно 
зеленило во градина и парк. Упознавање со осно-
вите на работата на машината за шиење, пребро-
јување на постелната пресвлека, чување, спрема-
ње, инвентарирање, расходузање и обновување за -
лихи на пожелната пресвлека. Нормативи за по-
желната пресвлека. Работна облека за персоналот 
по катовите, избор и видови ткаенини и матери-
јали што доаѓаат предвид во угостителството. 

Практично проверување на квалитетот на тек-
стилот и постојаноста на боите. Организација на 
работата и контрола на работата во помошните 
одделенија (перална и пеглална) и познавање и 
ракување со машините, алатите и уредите. 

Запознавање со посебните желби на гостите со 
цел да им се дале што подобар комфор. Ппием и 
исплаќање гостите. Сопаботка поп составува-
њето на куќниот ред. Давање разни инсћопмации 
и објаснувања на гостиме. Служење со разни при-
рачници и помагала. За успешно обавување на 
службата обавезно служење со 2 странски јазици 
од четирите наведени: германски, англиски, ф р а н -
цуски и италијански. 

Водење и составување на разни обрасци по-
требни за економично и ефикасно водење на хо-
телското домаќинство. 

Теоретски дел 
Улога и важноста на хотелската служба по 

катовите. Познавање работите на персоналот кој 
работи на катовите и координација со него. 

Куќен ред, неговата важност и смисла. 
Средства за чистење на просториите и разни 

технички помагала, нивното означување, спремање 
и чување како и определување на нормалниот рок 
на траење. Нормативи. 

Контрола и одржување на чистотата по собите, 
ходниците и санитарните простории. Одржување и 
чистење на одделни видови предмети од разен ма-
теријал. 

Место за приборот за одржување на чистотата, 
организација и контрола. 

Работна облека, видови, нејзината улога, избор 
на погоден материјал, боја и крој со оглед на из-
гледот и функционалноста. 

Однос на културно однесување кон гостинот. 
Употреба и работа со телефонот. 
Услови на здрав стан, распоред на просто-

риите, нивните уреди. Намештај, пропорциите, чу-
вање на намештајот. Преработка на непрактичниот 
или старомоден намештај во модерен и практичен. 
Хотелската соба и нејзиниот намештај . Уреди во 
хотелската соба. Ходници и други простории и 
уреди на катовите во хотелот. 

Спречување на бучавата (видови подови и пре-
к р и в к и во ходниците, обложување на зидовите 
подмачкување на вратите и ел.). 

Сигналните уреди во собите и катовите (акус-
тички, визуелни, телефонски). 

Осветление и загрејување на разни простории 
во хотелот. 

Водоводни, телефонски и електрични инста-
лации во хотелот, нивното одржување, отклону-
вање на помали кварови, мерки на претпазливост. 

Поврзаност во работата на службата по като-
вите со другите хотелски одделенија, нарочно со 
рецепцијата и портирницата. 

Организација на работата на катовите во 
апартманот во административен однос. Водење 
администрација на катовите — извештаи на соба-
рицата. 

Материјал за постелна пресвлека, материјал 
за полнење на мадраците, јастуците и соодветни 
нормативи. 

Отклонување на дамки од намештај от, од про-
с т и р а т е , завесите, од долната облека и облеката. 

Техника на надзорот над инвентарот на като-
вите. 

Клучеви од собите, означување на клучевите, 
главен клуч. 

Специфичности на вршењето на службата на 
катовите во мали и големи објекти за сместување, 
во објекти од сезонски карактер и во оние што ра -
ботат во текот на целата година. 

Разни правни прописи во врска со работењето 
на објектот за сместување. 

ОПШТ ДЕЛ: ЗАЕДНИЧКО ЗА СИТЕ 
З А Н И М А Њ А 
I. Технологија 

Кандидатите за овој предмет треба подетално 
да ја познаваат материјата што е обработена во 
програмата за квалификуваните работници, па за -
ради тоа мора да го знаат следново: 

Горива: определување на калориската вред-
ност, губитоци на топлината, складирање на гори-
вата, цврсти горива, течни горива, гасовити горива. 

Метали и метална стока. Особините на мета-
лите: физички, хемиски и механички. 

Б а к а р : бакарни руди. Употреба на суров бакар 
за разни бакарни садови, котли, цевки и ел. Свој-
ствата и употреба на бакарот. Создавање „ме-
денка" (зелена 'рѓа) и нејзината отпорност к а ј не-
доволно калаисани бакарни садови. Бакарни ле-
гури: бронза, месинг, ново сребро. 

Олово, цинк, жива . 
Никал — употреба: никлени легури, за произ-

водство на никлен челик и никлени споеви што 
служат за галванско пониклување. Предност на 
никлените легури над другите. 

Хром. Руда хромат. Хромирани на разни ме-
тални предмети на галвански начин. Хромов че-
лик и употреба. Предност на приборот за јадење 
и на другите кујнски садови од хромиран челни 
од ферохром над другите. 

К а л а ј : руда коситерит. Употреба на косите-
ритот. 

Алуминиум. Руди а особено боксит. Својствата 
и употребата на алуминиумот. Дуралумициум и 
употреба. 

Племенити метали: злато, сребро и платина. 
Употреба на среброто за изработка на прибор 

за јадење. 
Кипарски камења (украси), мермер, алабастер, 

серпентин и др. 
Градежни материјали за сврзување. Варовик, 

цемент, гипс. 
Керамичка индустрија. Употреба на водено 

стакло, прозорско стакло, оловно и алуминиумско 
стакло. Кварцно, армирано и венецијанско стакло. 

Драги камења: дијамант, сафир, рубини, аква-
марин, топаз. Имитации. 

Хемиска индустрија и нејзините производи. 
Готварска сол. Производство и употреба на морска 
и камена сол. 

Сода. Кристална и каустична сода. Сода би-
карбона. 

Солна киселина и нејзината употреба. 
Амонијак и неговата употреба. 
Водородна киселина и нејзината употреба. 
Сумпор. Употреба на сумпорот во подрумар-

ството и при конзервирањето на хранителни про-
дукти. Сумпорна киселина и нејзината употреба. 

Хлор, модер камен, зелена галица и нивната 
употреба. 
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Минерални бои: бела, жолта , црвена, модра, 
зелена, црна. 

Дрво: физичките и техничките особини на др-
вото. В а ж н и видови на дрво. Преработка на др-
вото 

Текстилна индустрија : суровини: а) растителни 
влакна : памук, лен, коноп, јута, б) животински 
в л а к н а : овча волна, д л а к а од камила, в) свила 
производство и сурова изработка на готова свила, 
вештачка свила, г) минерални в л а к н а : азбестни 
влакна, метални влакна и вештачко влакно. Про-
изводство на предива и ткаенини. Видови на тек -
стилна стока и испитување на квалитетот. 

Материјал з а полнење На постелина и тапаци-
раниот намешта ј : морска трева, коњски струна, 
крена 

Индустрија на к о ж и и крзна. Трговски видови 
на готова к о ж а и имитација . Индустрија за к а у -
чук. 

Пластични маси: а) пластични маси од целу-
лоза, б) пластични маси од белтоци, в) пластични 
маси како продукт на кондензација и полимери-
зација , бакелит, винил, полимеризати и плексиглас. 

Етерични масла Органски бои1 Посебно бои 
што се употребуваат во угостителството. 

Основни поими од науката за исхрана на чо-
векот и за хигиенската исхрана. Хранителни ма-
терин во тесна смисла (органски) белтоци, јаглени 
хидрати и масти. Калорична и ф и з и о л о ш к а вред-
ност. Хранителни материи во поширока смисла 
(аноргански): вода, воздух, минерални материи. 

Витамини: важност на витамините во одделни 
хранителнл продукти. 

Ж и т а р и ц и : производи на мелничарството. Про-
изводство на теста. 

Мехунарките, нивната хранителна и голема 
калориска вредност. 

Шеќер : производство на ш е ќ е р од трска. Про-
изводство на рум од меласа. Трговски сорти на 
шеќерот, кандити и разна стока од шеќер. При-
роден и вештачки мед. В е ш т а ч к и слатки материи. 
Скроб. 

Зарзават , неговото конзервирање. Компир. Га-
би за јадење. Овошје домашно и јужно, месо, риба, 
ракови. Млеко, млечни производи. Ј а ј ц а , масти, 
масла. Зачини: луто-мирисни зачини, наркотични 
и кисели зачини. 

Тутун, опиум, кокаин. 
Производство на сапун. Видови сапун, сурови-

ни и помошен материјал но производството на са-
пун. Производство на сапун во домаќинството. Ф а -
бричко производство на обичен, тоалетен и меди-
цински сапун. 

Производство на глицерин и свеќи. 
Вино'. Состав и видот на грозјето. Добивање на 

слатко вино. П р е з и р а њ е на комината. Постапка со 
младото вино Испитување на алкохолот во виното 
со помош на ебулиоскоп. Л е к у в а њ е на болестите 
к а ј вината. Разни видови вина во трговијата. Де-
сертни вина Вермут, малага, мускат прошек, мар-
са ла и др. Шампањац : производство на природни 
и вештачки шампањац. Домашни и странски сорти. 

Пиво Суровина и производство. Производство 
на раки ја . Производство на к о њ а к и рум. 

Минерални води и сода вода и нивната упо-
треба во угостителството. 

Пресметување на калориската и физиолошката 
вредност: 

а) на одделни оброци 
б) на обичен појадок 
в) н а комплетен р у ч е к 
г) на ручек 
д) вечера 
ѓ) на разни слатки и компоти. 

2. Хигиена 

З н а ч е њ е и задачи на хигиената и социјалната 
медицина. Општ осврт, со посебен приказ на з а -
дачите во угостителството. 

Правилната работа на органите на човешкиот 
организам. Разво ј и о д р ж у в а њ е н"а човешкиот род. 

Уредување на работните и угостителските про-
стории. Микрок лима тски услови во угостителските 
дуќани и нивното вли јание на здрав јето на работ-
ниците и гостите. 

Зрачење, осветлување и загревање на угости-
телските простории. 

Уредување на санитарниот блок: гардеробата, 
у минал ница та, снабдување со питка вода. Откло-
нување на отпадоци Нужници . 

Професионални труења и повреди. Ј а глен мо-
ноксиди и диоксид; Д е л у в а њ е на киселини и рас-
твори, амонијак, органски прав, брашно, целулоза, 
ш е ќ е р итн. У к а ж у в а њ е на прва помош. 

Мерки за сузбивање на професионални оште-
тувања. З а ш т и т н и средства, удобна работна облека 
и обувки 

Хигиенски транспорт на хранителните продук-
ти, хигиенско складирање и одржување . 

Прописи за здравствениот надзор над угости-
телските дуќани и прописи за надзор над храни-
телните продукти. 

3. Стопанска математика 

Мери: а) метарски и неметарски што се во 
употреба к а ј нас, 

б) мери што се во употреба во САД и Велика 
Британија . 

Парите од сите европски и п о в а ж н и т е од вон-
европските земји. Пресметување на пари, мери и 
тежини. Сметковните операции со повеќеимените 
броеви. Средна вредност: а) едноставна аритме-
тичка вредност и б) сложена (мерена) аритметичка 
средина; хармониска средина (едноставна и сло-
жена) . 

Проста и сложена сметка на смеша. 
Процентна и промилна сметка од 100, над 100 и 

под 100. 
Каматна сметка (пресметување на каматата , 

капиталот, времето и процентот). Каматна сметка 
под и над 100. 

Тековна сметка. 
Проста и сложена к а л к у л а ц и ј а на стока купена 

во земјата . К а л к у л а ц и ј а во угостителството. Проста 
и сложена к а л к у л а ц и ј а на стока купена во стран-
ство. 

Верижна сметка — проста и сложена со при-
мена во праксата на кандидатите. 

Основни поими од геометрија. Обем и поврв-
нина н а правилни геометриски слики: квадрат, 
правоагалник, ромб, ромбоид, триагалник, трапез, 
делтоид, круг. 

Пресметување на з афатнината на садовите што 
се употребуваат во угостителството. 

Сметки со девизи во С Ф Р Ј . Девизи и нивното 
пресметување. 

4. Туѓи јазици 
Кандидатите за в и с о к о к в а л и ф и к у в а н портир, 

келнер и хотелска собарица полагаат обавезно 2 
странски јазици од кои едниот е еден од следните 
четири јазици: германски, англиски, ф р а н ц у с к и и 
руски. 

Висококвалификуваниот хотелски портир задол-
жително полага 2, а третиот е по избор и е вон 
од наведените. 

Познавањето на ј а зикот се состои во водење 
разговор на туѓиот ј а з и к во рамките на угости-
телството, во п и ш у в а њ е и ч и т а њ е на листа за ј а -
дењата на тие јазици и с л у ж е њ е и ч и т а њ е на 
стручна странска литература. 

Едниот ј а зик се полага успори писмено, а вто-
риот, односно третиот само усно. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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IV 

ОПШТООБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
Од општообразсвните предмети кандидатите за 

степен на квалификуван и висококвалификуван 
работник полагаат: македонски, математика, др-
жавно уредување и стопански систем на СФРЈ, ра -
ботно законодавство и економика и организација 
на претпријатието. 

Овие предмети се полагаат по испитната про-
грама утврдена според одредбите на чл. 10 од 
Правилникот за полагање испити за здобивање со) 
степен на стручно образование на работниците што 
се оспособени со практична работа во стопанска 
организација („Службен весник на НРМ" бр. 29/61). 

V 

Оваа испитна програма Ј^е се применува осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 05-2156/1 
19 ноември 1963 година 

Скопје 
Републички секретар за труд, 

Васка Дуганова, е. р. 

2& 
На основа точка 6 од Упатството за испитите 

за здобивање со степени на стручно образование 
на работниците на практична работа во стопанска 
организација („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 10/61) 
и член 10 од Правилникот за полагање испит за 
здобивање со степени на стручно образование на 
работниците што се оспособени со практична ра-
бота во стопанска организација („Службен весник 
на НРМ" бр. 29/61) и предлогот на Стопанската ко-
мора на СРМ, Републичкиот секретаријат за труд 
донесува 

ПРОГРАМА 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО 
СТЕПЕНИ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ КОИ СЕ ОСПОСОБЕНИ НА 
ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО СТОПАНСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ТУТУНОВАТА 
СТРУКА 

I 
Според оваа програма ќе полагаат испит за здо-

бивање со стручно образование на степен на ква -
лификуван и висококвалификуван работник, ра -
ботниците од тутуновата струка, кои се оспособени 
на практична работа во стопанска организација 
или установа во следните занимања: 

1. Производител на тутун; 
2. Средуван на тутун во обработка; 
3. Пакер на тутун во обработка; 
4. Ферментатор на тутун; 
5. Подготвувач на суровини; 
6. Сортиран на тутун во преработка; 
7. Мешач на тутун (харманџија); 
8. Резач на тутун; 
9. Изработувач на цигари; 

10. Пакер на цигари; 
11. Кондиционер на тутун; 
12. Раководител во производството на тутун; 
13. Раководител во обработката на тутун; 
14. Раководител во преработката на тутун; 
15. Раководител во фабрикацијата на цигари; 
16. Раководител — изведувач на технички 

огледи. 

II 

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН НА КВАЛИ-
ФИКУВАН Р А Б О Т Н И К 

Занимање: ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТУТУН 

Практичен дел: 
— распознавање на типовите на тутунот, видо-

ви, класи и инсерции; 
— минерални ѓубриња и нивната употреба при 

одгледувањето на тутунот; 
— употреба на орудија и алат во полето; 
— практично изведување: берба, штавење, су-

шење, калапење на тутунот. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: Откуп на тутунот, познавање на ква -

литетните мерила, процена на тутунот, организа-
ција и начин на откупот. 

Обработка на тутунот (средување, фермента-
ција, манипулација на завршните работи во него-
вата обработка. 

Претпријатија за обработка на тутун, нивната 
структура, цели и нивното значење во унапреду-
вањето на производството на тутунот, како и за 
унапредувањето индустријата на тутунот. 

Преработка на тутунот: претходно влажење на 
тутунот, сортирање, харманисување, режење, кон-
диционирање на резаниот тутун, изработка на ци-
гари, кондиционирање, нивното пакување и лаге-
рување на готовите производи. 

Сето ова во општи поими. 
Посебен дел: Историјат на производството на 

тутунот во СФРЈ, стопанско значење на тутунот 
к а ј нас; производни подрачја во СФРЈ. 

Тутун: опис на неговите органи, улога и нив-
ните функции. 

Сорти на тутунот што се произведуваат во 
СФРЈ. 

Климатски фактори во производството на ту-
тунот 

Почва — типови и нивното влијание на про-
изводството. 

Примена на агротехнички мерки — ѓубрење и 
прашење. 

Одгледување на тутунот како монокултура во 
плодоред. Реонирање и неговото значење за произ-
водство на квалитетни тутуни. 

Избор на место и почви за расадници. 
Видови леи за расад, изработка на леи и по-

требно семе по м2 . 
Нега на расадот (поливање, проветрување, пле-

вење, разредување, потхранување, корнење и тран-
спорт на расадот. 

Избор и подготвување на почвата за расаду-
вање. Расадување (рачно и машинско). Времето за 
расадување. Досадување. Бро ј на растенијата по 
хектар и како се пресметуваат. 

Нега на тутунот: прашење, поливање, кршење 
на цветот и на залисци (копили). 

Преземање мерки на тутуништето во случај на 
оштетување од град. 

Берба на тутунот: знаци на зрелоста на листот. 
Видови на зрелост и берба. Начин на берење и 
време. Бро ј на берби според типовите на тутунот. 
Делење на тутуновите лисја по инсерции — транс-
порт — поништување на тутуновите стебла. 

Нижење: време и начин на нижење, должина 
на низите, густина, штавење — целта на штаве-
њ е ^ , начини, времетраење. Промени во листот 
како последици од штавењето. 

Сушење: целта, начини на сушење (на сонце 
чо сенка, на огин и со топол воздух). 

Видови сушници и примена. 
Нега и чување на исушените тутуни к а ј про-

изводителот: калапење во јарми, басми, калапи, 
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демети и др. Начин на пакување во бали — четки 
и сл. 

Амбалажен материјал к а ј производителот и 
помошни средства. 

Болест на расад от — развој, причина, појави, 
оштетувања, претпазни мерки и сузбивање. 

Штетници на расадот, штети, претпазни марки 
и сузбивање. 

Болест на тутунот — видови, причини, појави, 
оштетување, претпазни мерки, сузбивање. 

Штетници на расад от — опис, како се појаву-
ваат, оштетувања, претпазни мерки — сузбивање. 
Видови мани на тутунот во текот на сушењето 
(зелени мрежи, басара и др.). 

Видови на буг во тутуновите низи. 
Значењето на селекцијата во обработката на 

тутунот. 

Занимање: СРЕДУВАН НА ТУТУН ВО 
ОБРАБОТКА 

Практичен дел: 
Определување на маните, видовите и с т е с н и -

те на оштетеноста на тутуновите лисја. Определу-
вање ка типовите, видовите на тутунот, и н е р ц и -
јата, класата, нијанси на боите и друго. Определу-
вање на употребната вредност на тутуновите лисја 
во фабрикацијата. 

Практичното изведување на сите работи околу 
средувањето на тутунот. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: Преработка на тутунот основни по-

ими). 
Воопшто за преработката на тутунот, поделба 

на тутунската индустрија. Технолошкиот процес во 
фабрикацијата. Типови и квалитетни групи на ци-
гари. 

Лагерување на тутуновите лисја, сместување и 
нега на суровините — издавање за натамошна пре-
работка. 

Составување на мешавини за одделни видови 
на преработки. Претходно влажење — цел, начин, 
мешање. 

Обработка на буѓосан тутун. 
Режање на тутунот — машини. Кондициони-

рање на резаниот тутун за изработка на цигари. 
Изработка на цигари — машини. Кондициони-

рање на цигарите за пакување. 
Пакување р:а цигарите — начин, целта на па-

кувањето. 
Материјал за изработка на цигарите. 
Посебен дел: Познавање на типовите на туту-

нот, класификационото мерила и стандардите за 
средување на тутунот по системот „Тонга" и „Јар-
ма", односно средување на тутуновите лисја спо-
ред работните типови, класи, инсерции и според 
технолошката и употребната вредност во фабри-
кацијата на тутунот. 

Собирање и групирање на сортираните туту-
нови лисја спрема технолошките особини и соста-
вување определени количини за добивање бали од 
определена трговска вредност според стоковниот 
тип на соодветното производно подрачје. 

Занимање: ПАКЕР НА ТУТУН ВО ОБРАБОТКА 

Практичен дел: 

Познавање на типовите, инсерциите и класите 
на тутунот. Практично изведување работите околу 
пакувањето на тутунот. Начини на пакување „ јар-
ма" и „тонга", „коцка" и друго. Димензии на ба-
лоте: широчина, височина, дебелина, според типог 
на тутунот и според материјалот за пакување. 
Начин на шнирање на балите. 

Ракување со уредите и машините за изработка 
и пакување на бали. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: забелешка: материјалот е ист како 

и за занимањето сортирач на тутун во обработка. 
Посебен дел: Позх.авање типовите на тутунот, 

инсерциите, класите, содржајноста и дебелината на 
ткивото, распознавање на бојата, степенот на зре-
лоста, оштетеноста и влажноста на тутунот. Опре-
делување содржината и еластичноста на тутуно-
в и ћ лисја заради регулирање на притисокот при 
пакувањето во бали. Определување дебелината на 
п л а н о в и т е на лисјата, според квалитетот и состој-
бата на тутунот, водење сметка сложувањето да 
биде уедначено заради квалитетна и техничка 
изработка на балите. Определување видот и ди-
мензијата на амбалажниот материјал за одделни 
начини на пакување. 

Познавање на техничката изработка на балите 
и ракување со преси за пакување и пресување на 
тутунот, како и познавање на сите заврш и работи 
(допресување, шнирање, завиткување на балите со 
платно, банкирање и друго). 

Ракување со тонга уредите: пуштање во погон 
и запирање преку електричен мотор. Вршење кон-
трола над исправноста на одделни уреди, откло-
нување застои поради прости кварови и менување 
сита. 

Занимање: ФЕРМЕНТАТОР НА ТУТУН 

Практичен дел: 
Определување на маките, видовите и степените 

на оштетувањето на тутуновите лисја, типот на 
тутунот, видот на инсерциите, класата и нијансата 
на боите, употребната средност во фабрикацијата 
на одделните типови на тутун, видови, класи и др. 

Практично изведување ка работите на фермен-
тацијата на тутунот, ракување со уредите и со мер-
ните инструменти. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: Исто како и за занкмањата: сорти-

рач и пакер на тутун во обработка. 
Посебен дел: Познавање типовите ка тутунот, 

класите, кондиционалната и здравствената состојба 
ка тутунот и разните степени на оштетеноста, за 
правилно спроведување на ферментациониот про-
цес к а ј сезонската и вонсезонската ферментација 
на тутунот. 

Примању и правилно разместување на тутунот 
по одделенија во магацините според ферментацио-
ни одлики, подготвување на тутунот за изведување 
на фермзнтациониот процес, условите за фермента-
ција, карактерот — текот на фермзнтацијата и 
влијанието на климатските фактори (температура-
та и релативната влажност) на текот на фермен-
тацијата и на нејзиниот конечен резултат. Уочу-
вање промените на тутунот во одделни ф а з и на 
ферментациониот процес и органолептичко утвр-
дување на завршетокот на фермектациониот про-
цес, односно системот на ферме^тисаноста на туту-
нот врз основа на видовите промени на неговите 
особини, состојбата на влажноста, степенот на 
еластичноста, бојата, мирисот и другите знаци. 

Посебно к а ј вонсезопската ферментација, како 
се составуваат уедначени партии на тутунот според 
особини што условуваат уедначен тек на фермента-
циониот процес кога се применува ист режим на 
ферментација; полнење на ферм-коморите; дотеру-
вање услови за нормален и правилен тек на одви-
вање на ферментациониот процес, регулирање на 
температурата и релативната влажчост на возду-
хот во ферм-коморите. Читање и вбележување на 
податоците од мерните инструменти, карактеристи-
ките за одделните ф а з и (I, П, Ш) од вонсезонската 
ферментација на тутунот. 
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Ракување со климо-уредите и инсталациите, 
контрола на исправноста на климо-уредите и откло-
нување на помали застои во работата. 

Лабораториско испитување на степенот на 
влажноста и степенот на ферментисаноста на ту-
тунот. 

Занимање: ПОДГОТВУВАЧ НА СУРОВИНИ 

Практичен дел: 
Познавање на маните, видот и степенот на ош-

тетеноста на тутуновиот лист, типовите на тутунот, 
видовите, инсерциите, класите, нијансите во боите 
и употребната вредност на тутуновите лисја во 
фабрикаци ј ата. 

Практично изведување работите околу правил-
ното чување на тутунот од расипување во лагерот 
и подготвување суровини по количина и асортиман 
за издавање на одделението за фабрикација . 

Ракување со уредите и мерните инструменти. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: Историскиот развиток на тутунот — 

неговото економско значење, реони на производство 
на тутунот во СФРЈ. Климатски и почвени факто-
ри во производството на тутунот. 

Производство и нега на расадот. Расадување и 
нега на тутунот на тутуништето. 

Болести и штетници на расадот и тутунот, пре-
вентивни мерки и борба против нив. 

Берба на тутунот, начин ка берење. 
Нижење во низи. Штавење — начин и време-

траење. Сушење, видови на сушници. 
Чување на исушениот тутун. Калапење и па-

кување. Амбалажен материјал. 
Посебен дел: Познавање на типовите на туту-

нот, игсерциите, класите, квалитетот на структу-
рата, нијансите на боите, степенот на зрелоста, сте-
пенот на оштетеноста и влажноста, употребната 
вредност на тутунот во фабрикацијата и начинот 
на средувањето на тутунот. 

Постапка при приемот на тутунот. Разместу-
вање во магацини според пошироко и потесно по-
текло, работните типови, инсерциите, класите и 
другите одлики. 

Постапка при детален преглед и прием на ту-
тунот заради установување на правата вредност на 
пристигнатиот тутун за фабрикација и групирање, 
карти со определени квалитет:.и особини за оддел-
ни квалитетни производи. Определување условите 
и режимот на лагерувањето на тутунот и регули-
рањето процесот на матурацијата. 

Одделување на суровината според обемот и 
асортиманот на фабричкото производство според 
требување на одделението за преработка на суро-
вината, односно на одделението за сортирање. 

Ракување со мерните инструменти: читање и 
забележување на податоци. Водење на целокупна 
евиденција на тутунот, о: ој што е добиен и оној 
што е издаден на преработка. 

Занимање: СОРТИРАЧ НА ТУТУН ВО 
ПРЕРАБОТКА 

Практичен дел: 
Определување типовите на тутунот, видовите, 

инсерциите, класите и др. важни показатели. Оп-
ределување употребната вредност на одделните ти-
пови, видови, класи на тутунот за изработувања 
одделни видови тутунови производи. 

Практично изведување работите на сортирање-
то на тутунот. 

Стручко-теоретски дел: 
Општ дел: Материјалот е ист како и за зани-

мањето, подготвувач на суровини. 
Посебен дел: Познавање типовите на тутунот, 

инсерциите, класите, содржајноста на ткивото, ни-

јансите на боите, степенот на зрелоста, оштетува-
њето и степенот на влажноста на тутунот. По-
себно да се познаваат постојните мерила за класи-
фикаци ја и средување на тутунот. 

На основа квалитетните особини на стоковите 
типови, инсерциите, степенот на зрелоста и в л а ж -
носта, се врши сортирање, разлистување и класи-
рање на туту новите лисја според употребната вред-
ност за одделни квалитетни производи. Определу-
вање и процена на технолошката вредност на од-
делни групи се врши по органолептичката метода, 
додека определувањето на аромата, вкусот, јачи-
ната и согорливоста се вршат со пробно пушење. 

Начин на собирање на сортираниот тутун и не-
говото групирање со цел да се добијат одделни 
мешавини. Начин и контрола на мешавината, на-
чин на мерење и издавање на мешавините за хар-
манисување и начин на водење евиденција за по-
трошениот материјал за одделни мешавини. 

Занимање: МЕШАЧ НА ТУТУН (ХАРМАНЏИЈА) 

Практичен дел: 
Определување типовите на тутунот, видовите, 

инсерциите, класите и употребната вредност на 
овие показатели во фабрикацијата на тутунските 
производи. 

Практично изведување работите на кандицио-
нирањето и харманисувањето ка одделните видови 
тутунови производи — ракување со уредите, спра-
вите и мерните инструменти. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: Производство и ферментација на ту-

тунот — основни поими. 
Историскиот развиток на тутунот. Неговото еко-

номско значење. Реони на производство на тутунот 
во СФРЈ. Климатски и почвени фактори во произ-
водството на тутунот. 

Производство и нега на расадот. Расадување и 
нега на тутунот на нива. 

Болести и штетници на расадот и тутунот — 
превентивни мерки и борба против болестите и 
штетниците. 

Берба на тутунот. Начин на берење. 
Нижење низи — штавење — начин и времетра-

ење. Сушење. Видови на сушници. 
Чување на исушениот тутун — калапење и па-

кување. 
Ферментација на тутунот — какви промени се 

вршат к а ј тутунот. Влијанието на надворешните 
фактори на ферментацијата. Начини на фермен-
тација (во бали, во маса во истиви и по пат на 
машински инсталации). 

Сезонска ферментација — подготвителни ра-
боти и работи во текот на ферментациЈата. 

Вонсезонска ферментација. Инсталации и уре-
ди. Начин на нивната употреба. 

Опрема за ферментација на тутунот — апарати 
и мерни инструменти (накусо). 

Посебен дел: Познавање на стоковите типови 
на тутунот, инсерциите, содржината на ткивото, 
нијапсите на боите и лисјето, степенот на зрелос-
та, способноста на тутунот за впивање и задржу-
вање на влага и употребната вредност на тутуно-
вите лисја за изработување на соодветни произ-
води. 

Определување начинот на харманисување спо-
ред технолошките особини на одделни групи на ту-
тунот и процена на квалитативниот состав и ф и -
зичките особини на харма::исаната мешавина. 

Технолошка постапка при создавањето на ме-
шавини и доведување во нормална состојба на 
влажност. Примање на сортиран тутун, мешавини 
и надовлажувањс, време за надовлажувањето до 
харманот. Вадење и растресување. Подготвување и 
испраќање на следната фаза на преработка. 
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Ракување со уредите и справите при создава-
њето на мешавини. Ракување со мерните инстру-
менти — читање и бележење на податоци. 

Пробно пуштање за одржување на стандард-
ната тутунова мешавина за одделни видови про-
изводи. 

Занимање: РЕЗАЧ НА ТУТУНОТ 
Практичен дел: 

Практично определување состојбата на в л а ж -
носта на тутунот за резање и распознавање меша-
вините на тутунот за изработка на одделни видови 
производи. 

Практично изведување на работите. Техниката 
на полнење на коритото во машината. Правилност 
на резањето, широчината на резот, менување на 
ножевите. Ракувањето со машината за резање па 
тутунот. Растресување на резаниот тутун. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: Економското значење на тутунот к а ј 

нас. Реони на производство во СФРЈ. Климата и 
почвата — важни фактори во производството. 

Расад, нега, корнење и расадување. Нега на ту-
тунот. Берба. Начин на берење. Нижење. Шта-
вење. Сушење и калапење. 

Претпријатија за обработка на тутун — цел и 
значење. 

Употребните својства на тутунот во лист: ква -
литетот на тутунот и неговото оценување — надво-
решни показатели: инсерција, зрелост, финоќа, бо-
ја, мирис и друго: внатрешни знаци, ароматично^ , 
квалитет, интензитет, вкус, согорливост. 

Мерила за проценка на квалитетот на тутунот 
к а ј македонскиот, херцеговачкиот и војводинскиот 
тип. 

Средување и манипулација на тутунот: стар и 
нов начин на средување и манипулација. Подго-
товка и начин на кондиционирање на тутунот. Сре-
дување на тутунот, во јарма, во басма, во калап, во 
тонга и др. Опрема к а ј средувањето: алат, машини, 
инсталации и инструменти за мерење на топлината 
и релативната влажност на воздухот. 

Општи поими за ферментацијата — улога — 
промени што се вршат к а ј тутунот. 

Сезонска и вонсезонска ферментација — цел 
и задаток. Инсталации и уреди, инструменти и како 
се употребуваат. 

Амбалажа, завршни работи: шлихтување, пре-
сување, допресување амбалажирање, спремање на 
тутунот за пазар, лагерување и матурација. 

Посебен дел: Утврдување степенот на влажнос-
та на тутунот. Определување на квалитетната гру-
па на харманисаниот тутун на основа стоковиот 
тип, инсерциите, бојата на лисјето, содржината на 
ткивото, кое што влегува во составот на мешави-
ната спремена за резање. Определување на уед-
наченоста на резот и ширината на влакното на рз -
заниот тутун (органолептички и со помош на ми-
крометар). 

Реализирање на што поголема влакнатост (од-
нос на долги и ситни влакна) преку одржување 
на оптимални технички и технолошки услови при 
резањето и распресувањето на тутунот. 

Технолошкиот процес при резањето. 
Ракување со машините за резање и ракување 

со пнеуматичните инсталации. Пуштање на маши-
ните во погон и запирање. Контролирање над пра-
вилноста во работата на одделни уреди, штелување 
на машината за регулирање на ширината и уред-
наченоста на резот. Менување и и с е л у в а њ е на 
ножеви и вршење помали поправки. 

Занимање: ИЗРАБОТУВАЧ НА ЦИГАРИ 
Практичен дел: 

Определување на кондиционалната состојба на 
резаниот тутун и квалитетната група. Определува-

ње квалитетот на техничката изработка и опрема 
на цигарите. Практично ракување со машината за 
изработка на цигари. Познавање на основните ма-
шински делови. Уреди и нивните функции, хако и 
отклонување на помали кварови. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: Ист како и за занимањето: резач на 

тутунот. 
Посебен дел: Определување степенот на в л а ж -

носта и влакнетоста на тутунот со оглед на него-
вите запремине™ особини при полнењето на цига-
рите и определување на квалитетната група за која 
е наменет резапиот тутун според неговата боја, ми-
рис и содржината на струкот. 

Технолошкиот процес на изработката на ци-
гари. 

Определување исправноста на техничката из-
работка на цигарите: ознака, правилност на сече-
њето, степенот на полнењето, исправност на лепе-
њето. Одделување за употреба на цигар-папирот од 
определен вид и квалитет за одделни видови ци-
гари. Проверување квалитетот на лепилото со по-
мош на чула. 

Машини за изработка на цигари. Запознавање 
со сите типови такви машини. Ракување со нив и 
со уредите за автоматско полнење на дистрибутерот. 
Пуштање во погон и запирање. Контрола над пра-
вилноста во функционирањето на одделните апа-
рати и уреди во текот на работата. Регулирање и 
едноставно и с е л у в а њ е на машините и отстрану-
вање на застоите поради мали неисправности во 
работата на одделните машински делови. 

Занимање: ПАКЕР НА ЦИГАРИ 

Практичен дел: 
Определување на кондиционалната состојба на 

цигарите и нивната способност за пакување, опре-
делување квалитетот на техничката изработка на 
цигарите и опременување на производите. 

Практично ракување со машината за изработ-
ка на цигари. ЛозпаваРБе основните нејзини делови, 
нивното функционирање и отклонување на помали 
застои во работата на машината. 

Стручио-теоретски дел: 
Општ дел: Како и за занимањата: Резач на ту-

тун и изработувач на цигари. 
Посебен дел: Утврдување степенот на влажност ' 

на цигарите со оглед на нивната способност за п а -
кување и нивната отпорност да ги сочуваат своите 
својства за време на лагерувањето и прометот до^ 
потрошувачката. Определување на исправноста во-
техничката изработка на цигарите: должина, ф о р -
ма, калибар, положај на отисоците на ознаката, 
правилност на сечењето, степенот на полнењето, 
исправноста на лепењето. Определување исправнос-
та на материјалот и амбалажата: димензијата на 
кутиите, бланкетите, надворешниот изглед на амба-
лажата , изработката и бојата на отисците, технич-
ките особини на Блажениот материјал и .проверу-
вање на квалитетот на леталото. 

Пакување: машинско и полуавтоматско. 
Утврдување на исправноста на транспортната 

амбалажа заради обезбедувањето на производите 
од расипување и оштетување. 

Познавање машините за пакување на цигари. 
Ракување со нив, како и со машините за цело-
фанирање. Пуштање во погон и запирање. Кон-
трола во исправноста на функционирањето на од-
делни апарати и уреди на машините во процесот 
на пакувањето. Регулирање и едноставно и с е л у -
вање на одделни уреди и отклонување застои За-
ради помали неисправности. 
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Занимање: КОНДИЦИОНЕ? НА ТУТУНОТ 

Практичен дел: 
Определување на основните мани и оштетува-

ње на тутуновите лисја, типовите на тутунот и ви-
дот, и н е р ц и ј а т а , класата, нијапсите на бојата и 
употребната вредност на одделни типови, видот и 
класите во фабрикацијата на тутуновите произ-
води. 

Практичното изведување работите на кондици-
онирањето на тутунот и на полуфабрикатите. 

Ракување со апаратите и машините за Блаже-
нке и кондиционирање, како и ракување со мер-
ните инструменти. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: Како и за занимањата: резач на 

тутун, изработувач на цигари и пакер на цигари. 
Посебен дел: Водење на податоци за примените 

и кондиционираните суровини и полуфабрикати и 
вбележување во посебни обрасци заради евиденти-
рање. Утврдување состојбата на влажноста на ту-
тунот и полуфабрикатите поради определување на 
потребата за подобрување на кондиционалиата сос-
тојба. Утврдување на стоковиот тип на тутунот, 
инсерциите, степенот на зрелоста и влажноста на 
тутунот, односно физичките особини на полуфабри-
катите за определување начини и режими на кои-
диционирање. Влијание на разни температури и 
степени на влажност на промената на кондицио-
налната состојба и отпорноста на туту новото ткиво 
при примената на расположивите средства за кон-
диционирање. 

Технолошкиот процес на кандиционирањето на 
тутуновите суровини и полуфабрикати: прием на 
суровините и полуфабрикатите, подготовка за кон-
диционирање, КОНДИЦЈшнирање на тутунот во лист 
и полуфабрикати. Парење на тутунот во лист и 
пржење на резаниот тутун. 

Ракување со уредите за кондиционирање: пуш-
тање во погон и вклучување на електромоторот 
преку прекидачот и анласерот. Регулирање на до-
водот на пара и вода преку вентил. Ракување со 
апаратите за автоматско регулирање на температу-
рата и влагата на воздухот (термостати и хидроста-
ти). Читање температурата па термометри и сте-
пенот на влажноста на хидрометри и полиметри 
и утврдување на релативната влажност со помош 
на психрометри со примена на психометриски таб-
ли. Читање — притисок на манометарот и следење 
на дијаграмот на движењето на напред истакнати-
те фактори. 

Ш 
ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН НА ВИСОКО-

КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК 

Занимање: РАКОВОДИТЕЛ НА ОБРАБОТКА 
НА ТУТУНОТ 

Практичен дел: 
Определување на маните, видовите и степените 

на оштетеноста на тутуновите лисја, типовите на 
тутунот, видовите, инсерциите, класите и др. ква-
литативни показатели, употребната вредност на од-
делните типови на тутун во изработката на туту-
новите производи. 

Организација и контрола на техничката изра-
ботка и опремување на производите. 

Практична организација на работата околу из-
ведувањето на сите работи околу откупот, сре-
дувањето, ферментацијата и завршните работи во 
обработката на тутунот. 

Практично ракување со алатите, машините и 
уредите, како и со мерните инструменти и апарати. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: Преработка на тутунот, технолош-

киот процес при изработката на тутуновите про-

изводи: резање на тутунот, изработка на цигари, 
кондиционирање, пакување на цигарите, лагеру-
вање. 

Технолошкиот процес при изработката на ци-
гари, тутун за жвакање, лула и бурмут. Сето ова 
само во поими. 

Посебен дел: Утврдување на трговската вред-
ност на тутунот во состав на бали според стоко-
виот тип и квалитативните особини. Определување 
квалитетот на тутуновите лисја според реоните на 
производството, инсерцијата (положај на листот на 
струкот), структурата на листот, фииоќата и содр-
жината на ткивото, миризбата, боЈата, степенот 
на зрелоста, видот и степенот на оштетеноста и 
состојбата на влажноста. Определување на односот 
меѓу тутуните со разни технолошки особини за 
составување мешавина од определена трговска 
вредност — класа. 

Утврдување на начинот и режимот за конди-
ционирање и ферментација врз основа на свој-
ствата на тутунот од различни инсерции и квали-
тетот на одделни стокови типови. Уочување про-
мените на тутунот во одделните ф а з и на фермента-
цијата и дотерување на режимот заради нормал-
ниот тек на ферментацијата. Утврдување на завр-
шетокот на ферментациониот процес и степенот на 
ферментисаноста на тутунот. 

Читање на податоците на мерните инструменти 
и графичко прикажување на нивното движење. 

Ракување со тонга и климо-уредите, пуштање 
во погон и запирање. Регулирање на температурата 
и влажноста на воздухот во феро-коморите со по-
мош на вентил за довод на пара и дотерување 
работата на пумпата, контролирање на исправноста 
во функционирањето на одделните делови од уре-
дите и отстранување на недостатоци и застои во 
работата. 

Детално познавање на организацијата на рабо-
тата во производниот процес, раководење и распо-
ред ка работната снага по работни места. Пресметка 
на потрошачката на суровини, материјал и работна 
снага, како и водење евиденција по одделни ф а з и 
на работата. 

Занимање: РАКОВОДИТЕЛ НА ПРЕРАБОТКА 
НА ТУТУНОТ 

Практичен дел: 
Разликување и определување типовите на ту-

тунот што се употребуваат во изработката на туту-
н о в и ^ производи. Определување видови, инсерции, 
класи и нивната употребна вредност во изработ-
ката ка тутуновите производи. 

Практична организација на работите на лаге-
рувањето на суровините, начини на кондизионира-
ње на суровините и полуфабрикатите. Начини на 
сортирање и разлистување на тутуновите лисја : 
составување на тутунови мешавини за изработка 
на одделни видови производи, изработка на туту-
нови производи и чување на готовите преработки 
— практично ракување со машините, уредите и 
мерните инструменти. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: Производство на тутунот: производ-

ни подрачја, типови на тутун. Обработка на туту-
нот во полето: расад — одгледување, расадување, 
досадување, ѓубрење. Болести и штетници на ра-
сад от и тутунот. Нега на тутунот: прашење, поли-
вање, кршење на залисци и др. 

Преземање мерки во случај на оштетување од 
град — берба на тутунот. Знаци за неговата зре-
лост. Берба. Начин на берење. Време за берење. 
Делење на тутуновите лисја по инсерции — тран-
спорт. Поништување на тутуновите стебла. 

Посебен дел: Утврдување на употребната и 
технолошката вредност на тутунот на основа на 
квалитативните особини на стоковиот тип, инсер-
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ци јата, степенот на зрелоста, разните нијанси во 
боите, степенот на нежноста и с о д р ж а ј н о с т на 
ткивото — со помош на сетива. Утврдување сте-
пенот на ферментисаноста и степенот на влажноста 
на тутунот и неговата способност за впивање и 
задржување на влага. Определување на условите и 
начинот на лагерувањето, кондиционирањето и хар-
манисањето на тутунот за да се осигури наголе-
мување на отпорноста на тутуновото ткиво. Утвр-
дување составот на тутуновиот лист на основа на 
надворешни знаци со оглед на неговите особини 
при пушењето (арома, вкус, јачина, согорливост), 
дегустациона процена на овие особини. Определу-
вање степенот на влажноста и растреситоста на 
резаниот тутун. Утврдување на техничката изра-
ботка на цигарите со и без технички мерила за 
должина, волумен и тежина. Утврдување на тех-
ничките особини на основниот, помошниот и ам-
балажниот материјал. 

Ракување со климо-инсталациите, со уредите 
за влажење на тутунот и со фабричките машини: 
контрола над исправноста на работата, регулирање 
и иселување на одделни машински уреди и апа-
рати. 

Занимање: РАКОВОДИТЕЛ НА Ф А Б Р И К А Ц И -
ЈАТА НА ЦИГАРИ 

Практичен дел: 
Определување на цигарите, типовите на туту-

нот, тутунот за жвакање, за луле и бурмут, видо-
вите, инсерциите, класите и другите квалитативни 
показатели. Определување на употребната вред-
ност на одделните цигарни типови на тутунот за 
изработка на определени видови тутунови произ-
води. 

Практична организација на работите при из-
работката на цигари, тутун за ж в а к а њ е и луле. 

Организација и контрола на изработката и 
опрема на производите. 

Практично ракување со алатите, машините, 
уредите и мерните инструменти. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: производство на тутун. 
Производство на цигарните тутуни и нивната 

обработка на нива. 
Преработка на тутунот: изработка на цигари и 

нивното пакување (основни поими). 
Посебен дел: Утврдување на употребната и тех-

нолошката вредност на тутунот на основа ква-
литативните особини на стоковиот тип, и н е р ц и -
јата, степенот на зрелоста, разните нијанси на 
боите, степенот на нежноста и с о д р ж а ј н о с т на 
ткивото (со помошта на сетива). Утврдување сте-
пенот на ферментисаноста и степенот на в л а ж -
н о с т на тутунот и неговата способност за впивање 
и задржување на влага. Проста процена на квали-
тативниот состав на харманисапата мешавина. Ут-
врдување на техничката изработка на цигарите — 
просто и со мерни инструменти. Ракување со мер-
ните инструменти и читање на податоците. 

Детално познавање организацијата на работата 
во производниот процес по одделни фази, контрола 
на квалитетот на производите. Раководење со лу-
ѓето и распоред по работни места. Пресметка на 
потрошувачката на суровините, материјалите и ра-
ботната снага по одделни фази на работата и во-
дење евиденција. 

Занимање: ТЕХНИЧКИ ИЗВЕДУВАЧ НА 
ОПИТИ 

Практичен дел: 
Практично изведување на работите во про-

изводство на расад, нега во неговиот развој, борба 
против штетници и болести, ракување со апарати 
и средства за заштита на растенијата. 

Работа околу подготвувањето на почвата за 
расадување, техниката на расадувањето. Берба, 
нижење, штавење, сушење и калапење. 

Познавање типовите на тутунот, видовите, ин-
серциите, класите и сите други квалитативни 
елементи. Определување на употребната вредност 
на одделните типови во изработката на тутух.овите 
производи. Познавање начините за средување и 
ферментација на тутунот, техничката изработка и 
контролата на производите. 

Ракување со орадијата за обработка на почвата, 
со уредите за загревање на сушниците, со мерните 
и други инструменти. 

Практична организација на работите по оддел-
ните фази на производството на тутунот, селекција 
и одбирање на почетен материјал за селекција. 

Стручно-теоретски дел: 
Општ дел: Преработка на тутунот: технолош-

киот процес на изработката на тутуновите произ-
води, резањето на тутунот, изработката на цигари 
и нивното пакување. 

Технолошкиот процес при изработката на ци-
гари (пури), тутунот за жвакање, тутунот за луле 
и бурмутот. 

Посебен дел: Утврдување условите на произ-
водните реони за производство на тутун, со испи-
тувањето на морфолошките, физичките и хе-
миските особини на почвата (отворање на профи-
лот, земање почвени мустри и нивното анализи-
рање) како и по пат на финолошки посматрања и 
биометриски мерења на тутунот во опитите. 

Примена на разни начини на обработка на поч-
вата, избор и употреба на ѓубриња к а ј одделни опи-
ти. Изработка на леи, избор на покривачи, сеење 
на семето и нега на расадот. Утврдување на повр-
шината на почвата, определување растојанието 
меѓу редовите и струковите при садењето на од-
делните сорти на тутун. Примена на агротехнички 
мерки и средства за заштита на растенијата за 
време на вегетацијата на тутунот. Определување 
на потребен материјал за селекција. Утврдување 
видови на болести и штетници на тутунот. Устано-
вување на техничката зрелост на тутунот и опре-
делување времето' за берба. Определување начинот 
на штавење на тутунот и сушење на одделни видо-
ви и сорти на тутунот по инсерции, според зре-
лоста и по видови на опити. Утврдување на квали-
тетната вредност на тутунот на одделни стокови 
типови врз основа на надворешни особини: форма, 
димензија на листот, боја, дебелината на ткивото, 
состојбата на зрелоста — степенот на оштетеиоста. 
Изведување на разни системи на ферментација со 
опитен материјал. Дегустациона проценка на аро-
мата, вкусот, јачината, согорливоста на тутунот. 

Ракување со орадијата за обработка на земја-
та, со апаратите за заштита на растенијата, со уре-
дите за загревање на сушниците за сушење на 
тутунот со помош на топол воздух, со мерните ин-
струменти за определување температурата и в л а ж -
носта; со прецизните ваги и кантари за разни ме-
рења и ракување со експерименталните комори 
— термостати. 

Познавање организацијата на работата по од-
делни ф а з и во производството на тутунот. Раково-
дење со луѓето и распоредот на работната снага 
по работни места. 

Познавање и вршење на сите п р е с м е т у в а њ а 
околу извршените мерења и средувања на подато-
ците за резултатите што се постигнати со опитите. 

ОПШТООБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
Од општообразовните предмети кандидатите 

полагаат: македонски Јазик, математика, државно 
уредување и стопански систем на СФРЈ, работно 
законодавство и економика и организација на 
претпријатието. Овие предмети се полагаат по ис-
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питната програма утврдена според одредбите на 
чл. 10 од Правилникот за полагање испит за здо-
бивање со степени на стручно образование на работ-
ниците што се оспособени со практична работа во 
стопанската организација („Службен весник на 
НРМ" бр. 29/61). 

IV 

Оваа испитна програма ќе се применува осум 
дена од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник ка Социјалистичка Република Македонија", ко-
га престанува да в а ж и испитната програма за ту-
тунова струка „Службен весник на НРМ" бр. *6/55. 

Бр. 05-2153/1 
19 ноември 1963 година 

Скопје 
Републички секретар за труд, 

Васка Дуганова, е. р. 

Ој ла сен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-24494/1-1963 од 
8 јануари 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Јанкова Олга, родена на 19 август 
1945 година во село Муртино, Штипска околија, 
од татко Панде и мајка Јордана, така што во ид-
нина личното име ќе и гласи Мицева Снежана. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-566/1 од 14 ја -
нуари 1964 година, ја одобри промената на фами-
л и ј а р н о ^ име на Коцев Андреја, роден на ден 2 
август 1936 година во село Свеќани, Титоввелешка 
околија, од татко Стеван и мајка Камка, така што 
во иднина новото фамилијарно име ќе^ му гласи 
Гошев. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (40) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-413/1 од 14 ја -
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Терзиев Јован, роден на ден 23 ок-
томври 1933 година во село Робово, Штипска око-
лија, од татко Атанас и мајка Истирка, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Иван. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (43) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра -
боти на СРМ, со решението бр. 20-22250/1 од 5 
декември 1963 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Маневски Миодраг, роден на 3 мај 
1937 година во Скопје, од татко Славе и ма јка 
Ружица, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Миле. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ'\ (44) 

Вр. 6 — Стр. 10? 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 775, страна 525, книга Ш, е запи-
шан под фирма: „Раде Кончар" претпријатие за 
производство на електрична опрема проектирање 
и монтажа на постројќи — Загреб — Погон во 
Скопје со самостојна претсметка. Предмет на ра-
ботењето на погонот е: производство на оклоп-
ници, уградни и оклопни склопки, апарати за за -
варување, расклопил и разводни плочи, монтажа 
и сервис. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Претпријатието „Раде Кончар" од Загреб, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје бр. 1367 од 12. X. 
1962 година и решението на Народниот одбор на 
општината Трешњевка број 05/4-19, 291/1—1962 од 
15. И. 1963 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето: 
Коруновски инж. Љубомир, директор, Зојневски 
инж. Томислав, пом. директор, за технички пра-
шања, Трајков Димитар, пом. директор за еко-
номски и финансиски прашања, и Новкозски Не-
гре, пом. директор за 'комерцијални прашања, 
сметано од 20. Ш. 1963 година. 

Со припојувањето на Претпријатието за произ-
ведување и монтажа на електрични уреди и про-
ектирање и изведување на електро постројќи „Југ" 
од Скопје кон „Раде Кончар" претпријатие за 
производство на електрична опрема проектирање 
и монтажа на постројќи — Загреб истото се брише 
од регистарот на претпријатијата и дуќаните од 
рег. бр. 417, страна 1122. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 187/63. (374) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 275, страна 100, е запишана под ф и р -
ма: Механичко услужно претпријатие „Агроре-
мснт" од Тетово, Продавница во Тетово, ул. „То-
дор Циповски Мерџан" бр. 10. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на сите ви-
дови земјоделски машини, ора ди ја и алати, ре-
зервни делови, производи од гума, каучук и син-
тетика, електро материјали и уреди за земјодел-
ски машини и ора ди ја. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Агроремонт" од Тетово, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 04-15300/1 од 19. I. 1963 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Ѓорѓевски 
Јован. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 147/63. (382) 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 418, страна 435, книга И, е запишана 
под фирма: Земјоделски комбинат „Повардарие" 
— Неготино — Работничко-службенички ресторан 
во Црвени Брегови. Предмет на работењето на 
ресторанот е: пружање исхрана и точење на разни 
пијалоци. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет 
на Земјоделскиот комбинат „Повардарие" од Не-
готино, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Неготино бр. 04-1018/1 од 
1. IV. 1963 година. 

Раководител на ресторанот е Доше Попов. 
Работничко-службеничкиот ресторан ќе го 

претставува, задолжува и раздолжува матич-
ното претпријатие, ово границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 227/63. (403) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 781, страна 561, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Градежно претпријатие за ви-
сока и ниска градба „Зидар" од Сурдулица — 
Работничко-службеничка менза бо Скопје, ул. 
„Романија" бр. 1 (во кругот на градилиштето). 
Предмет на работењето на мензата е: вршење 
угостителски услуги на работниците и службе-
ниците запослени на градилиштето во Скопје — 
исхрана на членовите на работниот колектив, то-
чење на безалкохолни пијалоци, вклучува јќи са-
мо пиво. 

Мензата е основана од Градежното претпри-
јатие за висока и ниска градба „Зидар" — Сурду-
лица, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Саат Кула — Скопје број 
03/1-6265 од 10. IV. 1963 година. 

Мензата ќе ја потпишува, задолжува и раз -
должува Стојановиќ Радислав, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 231/63. (417) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-111-1962 година под рег. бр. 4/60—I е запишано 
следното: На Петре Трајковски и Рампо Бошевски, 
досегашни потписници на Земјоделската задруга 
„Центар" од село Старо Лагово, Битолска околија, 
им престанува правото за потпишување. Се овла-
стува лицето Киро Спировски да ја потпишува 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 143/62. (775) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-ГУ-1962 година под рег. бр. 3/57, свеска Ш е за-
пишано следното: На Ахмет Чилку, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Прогрес" од 
Дебар, му престанува правото за потпишување. Се 
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овластува лицето Ази Коруми да ја потпишува 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 161/62. (780) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8 ^ - 1 9 6 2 година, под рег. бр. 3/62, свеска I е запи-
шано следното: Покра ј досегашниот потписник — 
директорот на Фабриката за трикотажна стока 
„Наум Наумовски — Борче" од Крушево, се овла-
стува и благајникот Фитески Михајло да ја пот-
пишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 221/62. (782) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-Ш-1962 година под рег. бр. 3/61, свеска П е за-
пишано следното: На Цветкоска Симка, досегашен 
потписник на Шумското производ ите лио претпри-
јатие „Сандански" од М. Брод, Охридска околија, 
& престанува правото за потпишување. Се овла-
стува лицето Вељановски Ратко, да го потпишува 
претпри ј атието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 113/62. (783) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-ГУ-1962 год. под рег. бр. 145/55, свеска Ш е за-
пишано следното: На Александар Кичеец, досега-
шен потписник на Синдикалното одморалиште 
„Орце Николов" од Охрид, му престанува правото 
за потпишување. Се овластува Добревски Богомир, 
сегашен раководител да го потпишува одморали-
штето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 169/62. (784) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-1V-1962 година под рег. бр. 21/55, свеска IV е за -
пишано следното: На Борис Кирицковски и Аслан 
Велиоски, досегашни потписници на Земјоделската 
задруга „Јован Ма лина јд овски" од село Крани, 
Охридска околија, им престанува правото за пот-
пишување. Се овластуваат лицата Никола Спиров-
ски и Славе Неданоски да ја потпишуваат задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 262/62. (787) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-ГУ-1962 година под рег. бр. 146/55, свеска Ш е 
запишано следното: Ш е р и ф Шериф, досегашен ди-
ректор и потписник на Берберската задруга „Нов 
живот" од Охрид, е разрешен од должност. Се 
овластува лицето Сабит Љуман Мерсим, сегашен 
директор, да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 113/62. (788) 

- СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации н а 
20-ГУ-1962 година под рег. бр. 30/56, свеска Ш е з а -
пишано следното: На Фрањо Ториќ, досегашен ди-
ректор и потписник на Претпријатието „Гранд хо-
тел" од Охрид, му престанува правото за потпи-
шување. Се овластува лицето Јоне Кузман, сега-
шен в. д. директор, да го потпишува претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ф и 
бр. 183/62. (789) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1У-1962 год. под рег. бр. 2/58, свеска Ш е з а -
пишано следното: На Петар Р а ј ниноски и Ристо 
Пејоски, досегашни потписници на Земјоделската 
задруга „Наумче Мечкароски" од село Мислешево, 
Охридска околија, им престанува правото за пот-
пишување. Се овластуваат лицата Лабоски Петар 
и Пејоски Вангел да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 190/62. (790) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-V-1962 год. под рег. бр. 1/56 свеска П е запи-
шано следното: На Анакиев Борис досегашен пот-
писник на Специјализираната задруга „Напредок" 
од Прилеп, му престанува правото за потпишу-
вање. Се овластува лицето Константин П. Крстев-
ски да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 250/62. (791) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-У-1962 год. под рег. бр. 12/56, свеска П е запи-
шано следното: Покрај досегашното овластено лице 
за потпишување на Претпријатието за п р и к а ж у -
вање на филмови од Прилеп, се овластува уште и 
Драган Темелковски, да го потпишува претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 252/62. (792) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-У1-1962 год. под рег. бр. 9/55, свеска П е запи-
шано следното: Деспотовски Милан, досегашен в. д. 
директор на Угостителското претпријатие „Југо-
славија" од Прилеп, е разрешен од должност. Се 
овластува лицето Ѓорѓиоски Орде, сегашен в. д. 
директор, да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 264/62. (793) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-У-1962 год. под рег. бр. 84/55, свеска П е запи-
шано следното: На Сретен Рендулиќ, досегашен 
потписник на Претпријатието „Црвени стени" од 
Прилеп, му престанува правото за потпишување. 

Бр- б — Стр. 121 

Се овластува лицето Благоја Петрески, ш е ф на 
сметководството, да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 163/62. (794) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1У-1962 година под рег. бр. 119/55, свеска П е 
запишано следното: На Базерко Киро, досегашен 
в. д. директор, Звездоски Орде и Мишкулин Иван, 
досегашни потписници на Занаетчиското претпри-
јатие „Пролетер" од Прилеп, им престанува пра-
вото за потпишување. Се овластуваат Сиљаноски 
Благоја, сегашен в. д. директор, и Ацо Петрески, 
ш е ф на сметководството, да го потпишуваат прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 166/62. (795) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-Ш-1962 год. под рег. бр. 28, свеска П е запишано 
следното: За директор и потписник на Трговското 
претпријатие „29 ноември" од Прилеп се назна-
чува лицето Сотир Дамески. 

Ол Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 114/62. (796) 

Окружниот стопански СУД во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-У-1962 гол. под рег. бр. 2/59, свеска 1У е запи-
шано следното: На Милошевски Лазо и Митрев-
ски Лазо, досегашни потписници на Млечниот ре-
сторан во Ресен на Југословенскиот црвен КРСТ, 
Општински одбор од Ресен, им престанува пра-
вото за потпишување. Се овластува лицето Тра јан 
Ставпески да го потпишува ресторанот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 258/62. (797) 

ОКРУЖНИОТ стопански суд ~во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-ГО-1962 год. поп рег. бр. 1/57, свеска ГУ е запи-
шано следното: На Пауновски Ташко, досегашен 
потписник на Претпријатието за УСЛУГИ ВО земјо-
делието и јавен транспорт „Ауто-Преспа" од Ресен, 
му престанува правото за потпишување. Се овла-
стува лицето Јово Табаковски да го потпишува 
претприт атието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 106/62. (798) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-У-1962 год. под рег. бр. 17/60. свеска П е запи-
шано следното: Јован Тра јков Гулабовски, досега-
шен директор и потписник на Претпријатието за 
изградба на хидроелектраната на системот „ЦРНИ 
Дрим" од Струга, е разрешен од должност. Се 
овластува Поповски Спиро, сегашен директор на 
претпријатието, да го потпишува истото. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 254/62. (800) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1У-1962 год. под рег. бр. 74/55, свеска Ш е за-
п и т а н о следното: На Оливера Еврова, досегашен 
потписник на Трговското претпријатие „Нова трго-
вија" од Струга, и престанува правото за потпи-
шување. Се овластува Милчо Горгоновски да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 152/62. (801) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 67, 
страна 267 е запишано следното: Досегашните чле-
нови на управниот одбор на Земјоделската задруга 
„Братство" од село Дебреште, Тетовска околија, 
се разрешени од должност. За членови на новиот 
управен одбор согласно записникот бр. 239 од 
5-VI-1962 година, се избрани следните лица* Ше-
фик Салмани, претседател на управниот одбор, 
Јанче Ристоски, Стане Матески, Шукрија Демири, 
Ислам Нуредина Раденко Богданоски, Хајредин 
Исмани, Миле Исајлоски и Пандил Гегоски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 339/62. (817) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 329, страна 1013 е запишано следното: 
Претпријатието за експлоатација на мермер „Ди-
јамант" од село Богомила со решението на Народ-
ниот одбор на општината Богомила под бр. 01-3024 
од 24-УШ-1960 година е ставено под редовна лик-
видација. 

За членови на ликвидационата комисија со ре-
шението на Народниот одбор на општината Бого-
мила под бр. 03-3953 од 28-Х1-1961 год. се назна-
чени следните лица: Апостол Ставровски, претсе-
дател на комисијата, Томе Костадиновски и Борис 
Маневски. 

За ликвидатор на претпријатието е назначен 
Негрија Димовски, кој ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 7-У1-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 347/62. (822) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 53, 
страна 211 е запишано следното: Досегашните чле-
нови на управниот одбор на Земјоделската задруга 
„Напредок" од село Требиште, Тетовска околија, 
се сменети од должност. За членови на новиот 
управен одбор, согласно со записникот од 9-1V-1962 
година од одржаната седница на задружниот совет 
на задругата, се избрани следните лица: Иљази 
Алиов Мазлам, претседател, Рустеми Кеџбединов 
Ибраим, Стојановски Михаилов Славе, Фе ј зули 
Фејзов Зекир, Митревски Ристев Вело, Марковска 
Милева Марија, Џило Сејфов Рамадан, Миновска 
Минева Менда и Пецановски Сим јанов Панче. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 346/62. (830) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 331, страна 873 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на „Транскооп" — прет-
пријатие за меѓународна шпедиција — Скопје Ри-
сто Ортаков му престанува правото за потпишу-
вање. 

За потписници на претпријатието се назначени 
следните лица: Вчкоѕ Илија Петар, комерцијален 
директор, и Златевски Ѓорѓиев Љубе, ш е ф на Од-
делението за општи работи. Тие претпријатието ќе 
го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во 
границите на овластувањето со старите регистри-
рани потписници и тоа: Садикарио С. Хајим, ди-
ректор, и Ба јрактарски Никола, ш е ф на сметко-
водството, сметано од 9-У1-1962 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 364/62. (835) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 78, страна 201 е запишано следното: 
ЈЈозарското претпријатие „Демир Капија" од Де-
мир Капија , согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Неготино под бр. 01-1718 од 
12-У1-1962 год., е ставено под принудна управа. 

За принуден управник на претпријатието е на-
значен со решението на Народниот одбор на оп-
штината Неготино под бр. 01-1562/1 од 26-У-1962 г. 
Лазар Ристов Ставров. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: Александар Галапчев, в. д. ш е ф на 
сметководството, и Б л а ж о Петров, сметано од 
11-У1-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 359/62. * (842) 

Окружниот стопански суд бо Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 78, страна 201 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Угостителскиот дуќан број 1 во Демир К а -
пија на Лозарското претпријатие „Демир Капија" 
од Демир Капија , согласно со решението на На-
родниот одбор на општината Неготино под бр. 
04-850 од 22-У-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 360/62. (843) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Здравствена легитимација бр. 7114 на име Деша 

Димитрова Стој мирова, е. Немањици, Св. Николе. 
(2988)-

Здравствена легитимација бр. 3636/61 на име 
Драга Александар Стоилкова, ул. Радоњски пат", 
Штип. (2989) 
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Здравствена легитиман)-/^ а бр. 18671 на име Ни-
кола И л и ј а Неделков, ул. „Браќа Миладинови" бр. 
8, Штип. (2990) 

Свидетелство за зарвшено IV одделение през 
1957/58 година на име Панте Јованов Ковачки, е. 
Разловце, Делчево. (2991) 

Работна к н и ш к а издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — В р ш а ц на имо Душан Стојан 
Јаневски, ул. „Илинденска" , Виница, Кочани. (2992) 

Здравствена легитимација бр. 4653 на име Васа 
Трифунова Нисова, е. Тркање, Кочани. (2993) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3341 
на име Зуица Спасова Петкова, ул. „Ацо Мирчев" 
бр. 48, Радовиш. (2994) 

Здравствена легитимација бр. 2916 на име Мил-
чо ѓорѓиев, ул. „Партизанска" бр. 62, Радовиш. 

(2995) 
Возачка дозвола бр. 593, издадена од СВР — 

Охрид на име Димитар К. Милајковски, ул. „29 но-
ември" бр. 69а, Ресен. (2996) 

Здравствена легитимација бр. 227484 на име 
Трпе Цубалев, Скопје. (2997) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Сурдулица на име Милан Иванов, Скопје. (2998) 

Работна к н и ш к а издадена од НО на општината 
Кисела Веда — Скопје на име Радонка Серафимова, 
Скопје. (2999) 

Диплома за з авршен испит за к в а л и ф и к у в а н 
работник — трукер, издадена во Скопје на име 
Спасија М. Брашнаровска , Скопје. (3000) 

Работна к н и ш к а рег. бр. 1529, серија бр. 409843 
на име Крсте Сетинов, Скопје. (3001) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Сича Тодорова, Скопје. (3002) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Серафимовски, Скопје. 

(3004) 
Работна к н и ш к а рег. бр. 466, серија бр. 201390 

на име Атанас Каратошев, Скопје. (3005) 
Работна к н и ш к а бр. 258/6. Ш. 1953 година на име 

Младен Пршевски, е. Бразда , Скопско. (3006) 
Здравствена легитимација (издадена од ЗСО — 

Скопје на име Светлана Стоилковић Скопје. (3007) 
Свидетелство за завршено У Ш одделение, из -

дадено од Училиштето „Лирија" — Скопје на име 
Шабан Шабани, Скопје. (3008) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5266, 
издадена од К З С О — Битола на име Васа Ристе 
Митревска, е. Суводол, Битолско. (3009) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томе Г. Китанов, Битола . (3010) 

Свидетелство за завршено У Ш одделение, и з -
дадено од Училиштето за возрасни во Прилеп на 
име Марко Груески, е. Мојно, Прилеп. (ЗОН) 

Здравствена легитимација бр. 41372, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Домника Бојаџиоска, ул. 
„Битолска" бр. 90, Прилеп. (3012) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -г-
Прилеп на име Весела Крстеска, ул. "Кр. Волнарос-
к и " бр. 26, Прилеп. (3013) 

Здравствена легитимација бр. 39511 на име Див-
на Петровска, ул. „15 м а ј " бр. 13, Куманово. (3014) 

Здравствена^ легитимација на име К и р и л Ц. 
К и п р и ј анев ски, ул. „Перо Чичо" бр. 52, Куманово. 

(3015) 
Здравствена легитимациј а на име Цона Б, 

В е л и ч е в с к а , ул. „Лво Рибар Лола" бр. 23, Крива 
Паланка . (3016) 

Здравствена легитимација бр. '3772, издадена од 
ЗСО — Кратово на име Марко Јованов Петиу:лев, 
е. Трнсвец, Кратово. (3017) 

Работна к н и ш к а рег. бр. 4095, серија бр. 0531С65 
издадена во Куманово на име Павлина Петкова 
Илиевска , ул. „Тоде Мендол" бр. 73, Куманово. 

Работна к н и ш к а рег, бр. 845, серија бр. 381910 
на 'име Станоја Герасимов Петров, е. Косматац, К у -
мановско. (3019) 

Работна к н и ш к а рег. бр. 102, серија бр. 355347 
на име Борис Глигоров Ристевски, е. Д. Лаконске ј, 
Охридско. (3020; 

Здравствена легитимација бр. 4317, издадена од 
ЗСО — Гевгелија на име Горѓе Ј . Маросдос, е. 
Смоквица, Гевгелија. (3021) 

Здравствена легитимација бр.. 151321, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ристенка Николова, Не -
готино, Кавадарци . (3022) 

Работна к н и ш к а бр. 15040/60, издадена од НО 
на општината Тетово на име Здравко Стевчевски, 
ул. „Илинденска" бр. 75, Тетово. (3023) 

Здравствена легитимација бр. 32892 на име 
Светозар Петанчески, е. Тополчани, Битолско. (3024) 

Воена книшка на име Александар Митев Пет-
ревски, е. Ношпал, Битолско. (3025) 

Здравствена легитимација бр. 142263, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Б р а н к а Војислава Мар-
ковиќ, К е ј „Димитар Влахов" бр. 70, Гостивар. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Атанас С. Димитровски, ул. „Кирил 
и Методи" бр. 13, Битола . (3027Ј 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Христина И. Стаматова, ул. ,/7 ј у л и " 
бр. 1, Битола. (3028) 

Здравствена легитимација на име Славе П. 
Труј оски, е. Мирче Ацев, Прилеп. (3029) 

Свидетелство за У Ш одделение, издадено од 
Училиштето „Ст. Наумов" , Битола на име Ристо 
Кизов, ул. „М. Пијаде" бр. 281, Прилеп. (3030) 

Ученичка к н и ш к а за IV одделение, издадена од 
Училиштето „Климент Охридски" — Прилеп на име 
Ленче Јосифоска , ул. „Питу Гули" бр. 4, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Назим Е. Џељадини, е. Алошевце, 
Кумановско. (3032) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Б о ј а н к а Младеновска, е. Добро-
ча, Кумановско. (3033) 

Здравствена легитимација бр. 2595 на име Ан-
ѓел Јакимов Атанасовски, е. Трново, Кр . Паланка . 

Здравствена легитимација бр. 12110 на име 
Веса Колечовска, е. Модрич, Охридско. (3035) 

Уверение за отпуст од држав јанството на С Ф Р Ј 
бр. 20-15805/1-1961, издадено од ДСВР — Скопје на 
име Керима Мемедова Алимова, е. Мелница, Титов 
Велес. ^ (401) 
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Воена буквица на име Далип Далипоски, е. З а -
јас, Кичево. (3036) 

Возачка дозвола бр. 137, издадена од СВР — 
Охрид на име Теодосија Горев Нешкоски, Маке-
донски Брод. (3037) 

Воена книшка на име Стојан Димо Турчинов, 
е. Ореше, Титоввелешко. (3038) 

Дозвола за носење на оружје бр. 67, издадена 
од СВР — Титов Велес на име Ристо Славев Илов, 
е. Кесендре, Кавадарци. (3039) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Ж и в к а Гоко Новеска, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 4, Гостивар. (3040) 

Работна книшка бр. 105 на име Исмет Рамадана 
Бекири, ул. „Борис Кидрич" бр. 56, Гостивар. (3041) 

Здравствена легитимација бр. 3760 на име Или-
ја Андреев Палазов, Пехчево, Берово. (3042) 

Здравствена легитимација бр. 1532 на име Дра-
ги Тодоров Коцев, Кочани. (3043) 

Здравствена легитимација бр. 24136 на име Пав-
ле. С. Митревски, е. Орехово, Битолско. (3044) 

Здравствена легитимација бр. 70942 на име Ва-
сил Кузмановски, е. Свиништа, Охридско. (3045) 

Работна книшка рег. бр. 641469, серија бр. 
04-23/21, издадена во Белград на име Коста Јован 
Марковски, ул. „Хр. Узунов" бр. Зв, Битола. (3046) 

Дозвола за носење на ловио оружје бр. 87, из-
дадена од СВР — Битола на име Војне Димитријев-
ски, е. Трновци, Битолско. (3047) 

Работна книшка бр. 2073, издадена од Град-
скиот народен одбор — Куманово на име Љубица 
Милковска, ул. „Димитар Влахов" бр. 37, Кума-
ново. (3048) 

Здравствена легитимација бр. 8106 на име Трпо 
Ј. Размоски, е. Вевчани, Охридско. (3049) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Емин Дервишоски, е. Могорче, Дебар. 

(3050) 
Здравствена легитимација бр. 25774 на име Ката 

Колчева, е. Богородица, Гевгелија. (3051) 
Здравствена легитимација .издадена од ЗСО — 

Гевгелија на име Тра јко Анго Савов, ул. „Скопјан-
ока" бр. 70, Гевгелија. (3052) 

Здравствена легитимација бр. 12415 на име 
Крсто Диме Стаматовски, ул. „Илинденска" бр. 21, 
Тетово. (3053) 

Здравствена легитимација бр. 29056 на име 
Гордана Печенац, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 194, 
Тетово. (3054) 

Работна книшка бр. 7538/176302 на име Аница 
Аврамоска, ул. „.Гоце Делчев" бр. 145, Тетово. (3055) 

Работна книшка бр. 14345 на име И л ј а з Исмани 
Илјази, е. Џепчиште, Тетовско. (3056) 

Здравствена легитимација бр. '33430 на име Ш а -
ин Абдураман Незири, ул. „М. Ацев" бр. 24, Те-
тово. (3057) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Јосиф Петров Рашковски, е. Брусник, Битолско. 

(3058) 
Здравствена легитимација на име Јана Врта-

новска, е. Витолиште, Битолско. (3059) 
Работна книшка бр. 3331 на име Радован Сто-

јановиќ, ул. „Давлеџиќ" бр. 9е, Битола. (3060) 
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Свидетелство бр. 4, издадено од Основното учи-
лиште „Г. Прличев" е. Сарандиново на име Борис 
Стојанов Ѓорѓиоски, е. Сарандиново, Прилеп. (3061) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Даница Силеска, К е ј „9 септември" 
бр. 62, Прилеп. (3062) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Марија Горѓи јоска, е. Царевиќ, 
Прилеп. (3063) 

Работна книшка бр. 5279, издадена од ГНО — 
Врање на име Саит Шабани, ул. „Д. Туцовиќ" бр. 
9, Куманово. (3064) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3796 
на име Љубе Стојанов Цветков, е. Трновац, Крато-
во. (3065) 

Воена книшка издадена од КВО — Кичево на 
име Сафет Сулејманов Зејноски, е. Лисичани, К и -
чево. (3066) 

Здравствена легитимација на име Белул Ба ј -
рами, ул. „Скопска" бр. 7, Кичево. (3067) 

Здравствена легитимација бр. 1523 на име Фло-
ра Темелковска, е. Царев Двор, Ресен. (3068) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО <— 
Ресен на име Гога Робевски, е. Г. Дупени, Ресен. 

(3069) 
Свидетелство бр. 146 на име Зе јуп Шемши, е. 

Ораше, Тетовско. (3070) 
Здравствена легитимација бр. 56811 на име Вик-

торија Ангелковска, ул. „Гоце Делчев" бр. 4, Гос-
тивар. (3071) 

Здравствена легитимација бр. 13164/4047 на име 
Џемаил Идризи Рецепи, е. Чагране, Гостивар. (3072) 

Работна книшка рег. бр. 232, серија бр. 04879, 
издадена во Берово на име Живоин Д. Пачемски, 
ул. „Јане Сандански" бр. 21, Берово. (3073) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2661 
на име Бојка Ѓорѓиева Ташева, ул. „15-ти корпус" 
бр. 7, Радовиш. (3074) 

Работна книшка рег. бр. 1646, серија бр. 297906 
на име Анѓелина Симо Јусуф, ул. „ЈНА" бр. 26, 
Дебар. (3075) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4950 
на име Митра Трајкова Секуловска, е. Зовиќ, Би-
толско. (3076) 

Сообраќајна дозвола бр. 52, издадена од СВР — 
Битола на Бирото за геолошко рударско истражу-
вање — Битола. (3077) 

Возачка дозвола рег. бр. 273, издадена од СВР 
— Охрид на 20-УШ-1952 година на име Димитар 
Илиевски, ул. „Ване Василев" бр. 3/10, Битола. (3078) 

Свидетелство за завршено 1У одделение, изда-
дено од Училиштето „Пере Тошев" — Прилеп нз 
име Стојна Дукоска, ул. „Тризла" бр. 71а, Прилеп. 

(3079) 
Здравствена легитимација бр. 24 на име Љ у -

бица Цветкова Кондева, Кратово. (3080) 
Работна книшка на име Ленче Салтировска 

Гријаковиќ, ул. „Д. Влахов" бр. 52, Куманово. (3081) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име Садета Хасанова Исмаилова, е. 
Бедиње, Кумановско, (3082} 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Владо С. Митровски, ул. „К. и 
Методи" бр. 62, Куманово. (3083) 

Здравствена легитимација бр. 24481 на име 
Орце Миле Велков, е. Кнежово, Кратово. (3084) 

Здравствена легитимација бр. 5607 на име Бран-
ко Страхилов Кокороманов, ул. „11 октомври" бр. 
ЗС, Крива Паланка. (3085) 

Свидетелство бр. 01-45/387 од Ѕ0-У1-1963 година 
на име Јорданка Калајџиева, ул. „Димче Кош арко" 
бр. 4, Струга. (3086) 

Воена легитимација бр. 3541, издадена од Војна 
пошта 2143 — Шентвид — Љубљана на име Сла-
вољуб Томе Ѓорѓевиќ, ул. „М. Тито" бр. 31, Кичево. 

(3087) 
Инвалидска книшка за повластено патување бр. 

72310, издадена од ОНО — Кичево на име Илија 
Новески, ул. „Маршал Тито" бр. 2, Кичево. (3088) 

Работна книшка бр. 711 на име Владимир Ми-
ловановић е. Росоман, Титоввелешко. (3089) 

Возачка дозвола бр. 512 на име Јован Петров-
ски, ул. „Мала Станица" бр. 2, Тетово. (3090) 

Здравствена легитимација бр. 45683 на име Ми-
ливоја С. Војноски, ул. „ЈНА", нова зграда, Тетово. 

(3091) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 4566 

на име Ката Ристова Коцева, е. Ракитец, Радовиш. 
(3092) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Радовиш под бр. 6764, 4002 и 4003 на име Злата, 
Магдалена и Костадинка Коцеви, е. Дедино, Ра -
довиш. (3093) 

Работна книшка бр. 4593 на име Бино Волчески, 
ул. „Ристо Ристески" бр. 1, Прилеп. (3094) 

Здравствена легитимација на име Силјан Т. 
Насуоски, е. Цер, Кичево. (3095) 

Здравствена легитимација на (име Рустем Ме-
медов Зуберов, ул. „Б. Каркостов" бр. 79, Титов 
Велес. (3096) 

Здравствена легитимација бр. 13578 на име Миле 
Сандев Смилев, е. Куково, Кочани. (3097) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1785 
на име Драган Бучков Младенов, е. Конче, Радовиш. 

(3098) 
Здравствена легитимација бр. 1365 на име Тра-

јан Мицев Јошевски, е. Далбеговци, Битолско. 
Здравствена легитимација бр. 749 на име Олга 

Костова Марковска, е. Рибарци, Битолско. (31 СО) 
Здравствена легитимација бр. 6771 на име Б л а -

городна Славкова Миланова, е. Неманци, Св. Ни-
коле. (3101) 

Здравствена легитимација бр. 1955/55 на име 
Ж и в к а Павловска, ул. „Т. Димитровски" бр. 45, 
Битола. (3102) 

Возачка дозвола бр. 1507, издадена од СВР — 
Битола на име Благоја Насе Тул абовски, е. Г. Срп-
ци, Битолско. (3103) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Ката Д. Јанковска, ул. „Живко 
Чоло" бр. 86, Куманово. (3104) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ладо Мирчески, ул. „Бр. Талески" 
бр. 17, Прилеп. (3106) 

Свидетелство за У Ш одделение на име Ми-
рослав С. Стојковски ул. „Иво Рибар Лола" бр. 49, 
Куманово. (3108) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Куманово на име Добрила Натовска, ул. „ЈНА" бр. 
2, Куманово. (3109) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Емин В. Адемовски, е. Грнчари, Ресен. 

(3110) 
Здравствена легитимација бр. 900 на име Зага 

Илчовска, Кавадарци. (3111) 
Воена книшка на име Аки Адема Амети, е. 

Лисец, Тетовско. (3112) 
Работна к н и ш к а бр. 6680/135185 на име Коца 

Ѓорѓиевска, ул. „Мирче Ацев" бр. 50, Тетово. (3113) 
Работна книшка бр 15602/61 на име Хаљиљ 

Биљали, е. Порој Тетовско. (3114) 
Здравствена легитимација бр. 908958, издадена 

од ЗСО — Смедерево на име Танас Б. Шулески, 
е. Мислешево, Струга. (3115) 

Здравствена легитимација бр. 36943 на име 
Благојче Љупчо© Лукаровски, ул. „И октомври" 
бр. 88, Кичево. (3116) 

Здравствена легитимација на име Соња Т р а ј -
ковска, ул. „Коле Неделков" бр. 15, Титов Велес. 

(3117) 
Здравствена легитимација бр. 13158 на име Бо-

ислав Трајчевски, е. Филиповци, Кочани. (3118) 
Здравствена легитимација бр. 24/908 на име 

Чедомир В. Тасев, ул. ,Д63" бр. 80, Скопје. (3119) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Ка јмет Велиј ева, ул. „Каранова" бр. 
55, Битола. (3121) 

Свидетелство за завршено У1 одделение, изда-
дено од Училиштето „Страшо Пинџур", е. Мало 
Коњари на име Благоја М а к а р о с к и , е. Г. Коњари, 
Прилеп. (3122) 

Сообраќајна дозвола ТВ 18-68, издадена од СВР 
— Титов Велес на Автотранспорт — Кавадарци. 

(3123) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кавадарци на име Гоце Милан Јовчев, ул. „Г. Ѓа-
ковиќ" бр. 2, Кавадарци. (3124) 

Здравствена легитимација бр. 8130 на име Дон-
че С. Иванов, ул. „Пиринска" — Штип. (3125) 

Здравствена легитимација бр. 3109 на име Тоде 
Чучуков ски, ул. „Климент Охридски" бр. 64, Б и -
тола. (3126) 

Работна книшка бр. 22561 на име Елена Коста-
динова, е. Лавци, Битолско. (3127) 

Работна книшка рег. бр. 772, серија бр. 411429 
на име Љубе Христов Спасев, е. Виничани, Ти-
товвелешко. (3128) 

Здравствена легитимација бр. 30625 на име Све-
тозар Петров, е. Гавато, Гевгелија. (3129) 

Возачка дозвола бр. 97, издадена од СВР — 
Тетово на име Кирил Јосифов Лазаревски, ул. 
„Јане Сандански" бр. 41, Тетово. (3130) 

Свидетелство бр. 149 за завршен П клас ин-
дустриско училиште през 1961/62 година на име 
Круме Сурлаџиоски, ул. „М. Црвенкоски" бр. 8, 
Прилеп. (3131) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Јованка Николоска, ул. „Пере Те-
мелкоски" бр. 16, Прилеп. (3132) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Ресен на име Рада Манчевска, с. Болно, Ресен 

(3133) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Ресен на име Мите Тасевски, е. Сопотско, Ресен. 
Здравствена легитимација бр. 11042 на име Јо-

ван Петров Панов, ул. „Славјанока" бр. 2, Титов 
Велес. (3135) 

Здравствена легитимација на име Викторија 
Настова, ул. „.Пр. Пчински" бр. 3, Титов Велес. 

Здравствена легитимација бр. 12242 на име Ло-
зена Лазова Митева, е. Зрновци, Кочани. (3137) 

Ловечка исправа бр. 3, издадена од СВР — Би-
тола на име Муса Џафероски, е. Канатларци, Би-
толско. (3138) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Томе Н. Тодоровски, ул. „Јорго 
Османо" бр. 15, Битола. (3139) 

Здравствена легитимација бр. 6093 на име Да-
ница Јакимовска, с. Брзак, Кумановско. (3140) 

Работна книшка бр. 7598, издадена од ГНО — 
Куманово на име Владимир Кипријановски, ул. 
„Тане Ѓорѓиев" бр. 10, Куманово. (3141) 

.Работна книшка бр. 7023, издадена од ГНО — 
Куманово на име Новица Трајковски, ул. „Влади-
мир Назор" бр. 10, Куманово. (3142) 

Работна книшка бр. 1578 на име Абдула Дали-
повски, ул. „Средорек" бр. 35, Куманово. (3143) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово на име Бранко Ѓоргов Малински, К у -
маново. (3144) 

Здравствена легитимација бр. 4284 на име Љубе 
Дукоски, е. Крапа, Кичево. (3145) 

Оружен лист рег. бр. 35/62, издаден од СВР — 
Охрид на име Наќе Јорданов Ѓуроски, е. Горно 
Крушје, Кичево. (3146) 

Здравствена легитимација бр. 4622, издадена од 
ЗСО — Кичево на име Наќе Јорданов Ѓуроски, е. 
Горно Крушје, Кичево. (3147) 

Воена буквица издадена од Воениот отсек — 
Тетово на име Р а ф и з Мустафа Селмани, е. Пала-
тица, Тетовско. (3148) 

Работна книшка бр. 10389/57 на име Р а ф и з Му-
стафа Селмани, е. Палатица Тетовско. (3149) 

Здравствена легитимација на име Р а ф и з Му-
стафа Селмани, е. Палатица, Тетовско. (3480) 

Здравствена легитимација бр. 49492 на име Ма-
линка Савеска, е. Беловиште, Гостивар. (3150) 

Работна книшка бр. 3377/164214 на име А к и ф 
Салији, е. Орќуше, Тетовско. (3151) 

Работна книшка бр. 933/48 на име Камбер 
Ибраима Хасани, е. Доб рид ол, Гостивар. (3152) 

Здравствена легитимација бр. 39993 на име Не-
вена Стојан Ристова, Штип. (3153) 

Здравствена легитимација бр. 36282 на име 
Златко ѓорѓиев Коцев, ул. „Личка" бр. 8, Штип. 

(3154) 
Работна книшка рег. бр. 6713, серија бр. 161789 

на име Весел А. Салиевски, е. Бедине, Кумановско. 

ЛИЧНИ К А Р Т И 

Лична карта рег. бр. 18825, серија бр. 0064647 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Ѓорѓи Турчинов, Скопје. (3550) 

Лична карта рег. бр. 24326, серија бр. 0058083 
издадена од СВР — Скопје на име Деса Јордан 
(Трајкова) Јаковлевска, Скопје. (3551) 

Лична карта рег. бр. 74401, серија бр. 0255848 
издадена од СВР — Скопје на име Илија Петар 
Костовски, Скопје. (3552) 

Лична карта рег. бр. 28646, серија бр. 0022105 
издадена од СВР — Скопје на име Георги Тра јко 
Манев, Скопје. ^ (3553) 

Лична карта рег. бр. 34262, серија бр. 0030635 
издадена од СВР — Скопје на име Олга Јосип 
(Шаличим) Миркуловска, Скопје. (3554) 

Лична карта рег. бр. 45184, серија бр. 0630594 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Стојче 
Митевски, Скопје. (3555) 

Лична карта рег. бр. 137971, серија бр. 0523142 
издадена од СВР — Скопје на име Димитрија Спи-
ро Ристовски, Скопје. (3556) 

Лична карта рег. бр. 45067, серија бр. 0631152 
издадена од СВР — Скопје на име Ангелко Тоде 

. Савевски, Скопје. (3557) 
Лична карта рег. бр. 45980, серија бр. 0305186 

издадена од СИР — Скопје на име Марија Ѓорѓи 
Танурова, Скопје. (3558) 

Лична карта рег. бр. 1523, серија бр. 0783721 
издадена од СВР — Скопје на име Милица Голуб 
(Јововиќ) Цаневска, Скопје. (3559) 

Лична карта рег. бр. 96187, серија бр. 0260041 
издадена од СВР — Скопје на име Љ а т и ф Неџип 
Абаз, Скопје. (3560) 

Лична карта рег. бр. 86969, серија бр. 0033131 
издадена од СВР — Скопје на име Али Шабан 
Али, Скопје. (3561) 

Лична карта рег. бр. 61262, серија бр. 0657491 
издадена од СВР — Скопје на име Гулнас Џемаил 
Бафтијар , Скопје. (3562) 

Лична карта рег. бр. 130935, серија бр. 0435746 
издадена од СВР — Скопје на име Енвер Шаип 
Бислим, Скопје. (3533) 

Лична карта рег. бр. 62240, серија бр. 0036891 
издадена од СВР — Скопје на име Ибрахим Бекир 
Емин, Скопје. (3564) 

Лична карта рег. бр. 57389, серија бр. 0611983 
издадена од СВР — ( 'копје на име Трајман Ј у с у ф 
Ибраим, Скопје. (3565) 

Лична карта рег. бр. 11553, серија бр. 3211833 
издадена од СВР — Гил ане на име Стојанка П. 
Арсиќ, Скопје. (3593) 

Лична карта рег. бр. 10419, серија бр. 0153207 
издадена од СВР — Битола на име Ж и в к о Коста-
дин Бобановски , Скопје. (3594) 

Лична карта рег. бр. 134441, серија бр. 0510162 
издадена од СВР - - Скопје на име Бранко Мишо 
Бугариски, Скопје. (3595) 

Лична карта I ег. бр. 23432, серија бр. 0069238 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Андон 
Васковски, Скопје (3596) 
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Лична карта рег. бр. 5450, серија бр. 0345960 
издадена од СВР — Титов Велес на име Ордан 
Манев Димовски, Скопје. (3597) 

Лична карта рег. бр. 96195, серија бр. 0260 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Костадин Доклевски, Скопје. (3593) 

Лична карта рег. бр. 50586, серија бр. 0036940 
издадена од СВР — Скопје на име Марко Сарџо 
Ѓорѓиевски, Скопје. (3599) 

Лична карта рег. бр. 14457, серија бр. 0581357 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Боце 
Ѓурчевски, Скопје. (3600) 

Лична карта рег. бр. 14, серија бр. 0480123 
издадена од СВР — Кос. Митровица на име Но-
вица Илија Ефремов, Скопје. . (3601) 

Лична карта рег. бр. 156, серија бр. 0572166 
издадена од СВР — Куманово на име Олга Јордан 
Иванова, Скопје. (3602) 

Лична карта рег. бр. 7185, серија бр. 0018236 
издадена од СВР — Скопје на име Трајче Спасо 
Ивановски, Скопје. (3603) 

Лична карта рег. бр. 485, серија бр. 0014465 
издадена од СВР — Скопје на име Ѓурѓа Арсиќ 
Каличанин, Скопје. (3604) 

Лична карта рег. бр. 4862, серија бр. 0580382 
издадена од СВР — Скопје на име Ратка Ѓуро Ко-
левска, Скопје. (3605) 

Лична карта рег. бр. 130526, серија бр. 0523104 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Кирил 
Крстев, Скопје. (3606) 

Лична карта рег. бр. 3639, серија бр. 0067454 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Васил 
Куновски, Скопје. (3607) 

Лична карта рег. бр. 67882, серија бр. 0659306 
издадена од СВР — Скопје на име Олга Димитар 
Максимовиќ, Скопје. (3608) 

Лична карта рег. бр. 479, серија бр. 0321939 
издадена од СВР — Скопје на име Атанас Велко 
Секуловски, Скопје. (3609) 

Лична карта рег. бр. 55906, серија бр. 0045431 
издадена од СВР — Скопје на име Вера Ѓорѓе 
Славејкова, Скопје. (3610) 

Лична карта рег. бр. 44275, серија бр. 063219 
издадена од СВР — Скопје на име Тодор Васко 
Смилевски, Скопје. (3611) 

Лична карта рег. бр. 59423, серија бр. 0307232 
издадена од СВР — Скопје на име Рамиз Сефер 
Али, Скопје. (3312) 

Лична карта рег. бр. 88683, серија бр. 0631236 
издадена од СВР — Скопје на име Ј а ш а р Асан 
Демир, Скопје. (3613) 

Лична карта рег. бр. 140537, серија бр. 0437056 
издадена од СВР — Скопје на име Нефаил Рама-
дан Муртези, Скопје. (3314) 

Лична карта рег. бр. 5^076, серија бр. 0042203 
издадена од СВР — Скопје на име Мустафа Мемед 
Осман, Скопје. (3615) 

Лична карта рег. бр. 88821, серија бр. 0331030 
издадена од СВР — Скопје на име Шељо Шеќо 
Беган Шабовиќ, Скопје. (3616) 

Лична карта рег. бр. 68493, серија бр. 0320622 
издадена сд СВР — Скопје на име Х а ј р у ш Јакуп 
Шурлани, Скопје. (3617) 

Лична карта рег. бр. 71183, серија бр. 0602992 
издадена од СВР — Скопје на име Радивоје Спасо 
Алексиќ, Скопје. (3618) 

Лична карта рег. бр. 77709, серија бр. 0056669 
издадена од СВР — Скопје на име Станоја Петре 
Атанасов, Скопје. (3319) 

Лична карта рег. бр. 6097, серија бр. 0589858 
издадена од СВР — Скопје на име Неделко Јован 
Бадаровски, Скопје. (3620) 

Лична карта рег. бр. 91732, серија бр. 0604030 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Панзо 
Блажевски, Скопје. (3621) 

Лична карта рег. бр. 24750, серија бр. 0600870 
издадена од СВР — Скопје на име Владо Богдан 
Блажевски, Скопје. (3622) 

Лична карта рег. бр. 8897, серија бр. 0349407 
издадена од СВР — Скопје на име Анѓа Алексо 
Јанева, Скопје. (3623) 

Лична карта рег. бр. 9142, серија бр. 0350758 
издадена од СВР — Скопје на име Владимир ѓорѓи 
Милевски, Скопје. (3324) 

Лична карта рег. бр. 11286, серија бр. 0003241 
издадена од СВР — Скопје на име Даница Б л а ж о 
Никољевиќ, Скопје. (3025) 

Лична карта рег. бр. 6988, серија бр. 0582998 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Кузе 
Паневски, Скопје. (3323) 

Лична карта рег. бр. 137825, серија бр. 0522191 
издадена од СВР — Скопје на име Ангел Георги 
Рајчинов, Скопје. (3627) 

Лична карта рег. бр. 11514, серија бр. 0012593 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Нечо 
Самарџиевски, Скопје. (3628) 

Лична карта рег. бр. 18376, серија бр. 0039825 
издадена од СВР — Скопје на име Анѓеле Петко 
Смилевски, Скопје. (3629) 

Лична карта рег. бр. 12867, серија бр. 0001271 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Мето-
дија Спировски, Скопје. (3630) 

Лична карта рег. бр. 56129, серија бр. 0015403 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Антони 
Станојевиќ, Скопје. (3631) 

Лична карта рег. бр. 1629, серија бр. 0578397 
издадена од СВР — Скопје на име Виданка Митре 
Стојчевска, Скопје. (3632) 

Лична карта рег. бр. 68559, серија бр. 0320399 
издадена од СВР — Скопје на име Кипро Борис 
Стојановски, Скопје. (3633) 

Лична карта рег. бр. 15061, серија бр. 0011854 
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Божин 
Таневски, Скопје. (3634) 

Лична карта рег. бр. 54827, серија бр. 0044756 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Славко 
Филиповски, Скопје. (3335) 

Лична карта рег. бр. 11239, серија бр. 0551745 
издадена од СВР — Куманово на име Амет Мисин 
Алими, Скопје. (3636) 

Лична карта рег. бр. 9366, серија бр. 0584376 
издадена од СВР — Скопје на име Шабан Агуш 
Асимовски, Скопје. (3637) 

Лична карта рег. бр. 131144, серија 0487035 
издадена од СВР -т- Скопје на име Решат Ајдар 
Бајрам, Скопје. <3638* 
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Лична карта рег. бр. 823, серија бр. 0577069 
издадена од СВР — Скопје на име Ќазим Е ш т р е ф 
Гарипов, Скопје. (3639) 

Лична карта рег. бр. 7485, серија бр. 058349 
издадена од СВР — Скопје на име Ј у с у ф Алија 
Јусуфов, Скопје. (3640) 

Лична карта рег. бр. 69585, серија бр. 0620750 
издадена од СВР — Скопје на име Абдулах Ах-
мед Мусли, Скопје. (3641) 

Лична карта рег. бр. 129740, серија бр. 0469950 
издадена од СЕР — Скопје на име Рифат Исени 
Шериф, Скопје. (3642) 

Лична карта рег. бр. 4074, серија бр. 0784483 
издадена од СВР — Скопје на име Владо Лазар 
Атанасовски, Скопје. (3643) 

Лична карта рег. бр. 97895, серија бр. 0201251 
издадена од СВР — Скопје на име Мито Вангел 
Божиновски, Скопје. (3644) 

Лична карта рег. бр. 6465, серија бр. 0418576 
издадена од СВР — Радовиш на име Димитар 
Коце Бораниев, Скопје. (3645) 

Лична карта рег. бр. 125687, серија бр. 0520254 
издадена од СВР — Скопје на име Цвета Горѓи 
Босилкова, Скопје. (3646) 

Лична карта рег. бр. 74241, серија бр. 0255030 
издадена од СВР — Скопје на име Ранка Б л а ж е 
Буцевска, Скопје. (3647) 

Лична карта рег. бр. 91289, серија бр. 0604141 
издадена од СВР — Скопје на име Киро Јанче 
Велковски, Скопје. (3648) 

Лична карта рег. бр. 28400, серија бр. 0024871 
издадена од СВР — Скопје на име Васил Апосто-
лов Геровски, Скопје. (3649) 

Лична карта рег. бр. 13223, серија бр. 0016494 
издадена од СВР — Скопје на име Танче Георги 
Гигсвски, Скопје. (3650) 

Лична карта рег. бр. 93060, серија бр. 0606989 
издадена од СВР — Скопје на име Зоран Милош 
Георгиев, Скопје. (3651) 

Лична карта рег. бр. 2383, серија бр. 0112107 
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Петар 
Кондовски, Скопје. (3652) 

Лична карта рег. бр. 54038, серија бр. 0039497 
издадена од СВР — Скопје на име Стево Тодор 
Наневски, Скопје. (3653) 

Лична карта рег. бр. 14949, серија бр. 0014910 
издадена од СВР — Скопје на име Братољуб Ми-
тре Раичковић Скопје. V3654) 

Лична карта рег. бр. 22113, серија бр. 0253824 
издадена од СВР — Скопје на име Методија Вла-
димир Саздовски, Скопје. (3655) 

Лична карта рег. бр. 102834, серија бр. 0516660 
издадена од СВР — Скопје на име Љубе Јордан 
Ставров, Скопје. (3656) 

Лична карта рег. бр. 10460, серија бр. 0013444 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Јордан Стојанов, Скопје. (3657) 

Лична карта рег. бр. 72102, серија бр. 0610487 
издадена од СВР — Скопје на име Трипун Крсто 
Тасевски, Скопје. (3658) 

Лична карта рег. бр. 59276, серија бр. 0046318 
издадена од СВР — Скопје на име Васка Коце 
Трајкова, Скопје. (3659) 

Лична карта рег. бр. 89001, серија бр. 0630804 
издадена од СВР — Скопје на име Владимир Иван 
Христов, Скопје. (3660) 

Лична карта рег. бр. 72870, серија бр. 0631655 
издадена од СВР — Скопје на име Евгенија Сотир 
Љутиксхва, Скопје. (3661) 

Лична карта рег. бр. 12319, серија бр. 0552229 
издадена од СВР — Урошевац на име Идриз Ејуп 
Мемети, Скопје. (3662) 

Лична карта рег. бр. 60287, серија бр. 0068105 
издадена од СВР — Скопје на име Кемал Демир 
Селим, Скопје. (3663) 

Лична карта рег. бр. 59985, серија бр. 0047168 
издадена од СВР — Скопје на име Риза Ибраим 
Селимов, Скопје. (3664) 

Лична карта рег. бр. 124313, серија бр. 0437560 
издадена од СВР — Скопје на име Дурмиш Џафер 
Сербез, Скопје. (3665) 

Лична карта рег. бр. 6424, серија бр. 0582127 
издадена од СВР — Скопје на име Агуш Б а ј р а м 
Фејзула, Скопје. (3666) 

Лична карта рег. бр. 67708, серија бр. 0659285 
издадена од СВР — Скопје на име Мефаил А к и ф 
Џељадин, Скопје. (3667) 

Лична карта рег. бр. 82848, серија бр. 0519903 
издадена од СВР — Скопје на име Наќо Киро 
КОСТОВСКИ, С к о п ј е . (3668) 

Лична карта рег. бр. 55726, серија бр. 0045907 
издадена од СВР — Скопје на име Даница Диме 
Смилевска, Скопје. (3669) 

Лична карта рег. бр. 1213, серија бр. 0465201 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Васил 
Миладин Стефановски, Скопје. (3670) 

Лична карта рег. бр. 48413, серија бр. 0607721 
издадена од СВР — Скопје на име Миладин Тео-
дос Стефановски, Скопје. (3671) 

Лична карта рег. бр. 82787, серија бр. 0607759 
издадена од СВР — Скопје на име Павле Мице 
Стојановски, Скопје . . (3672) 

Лична карта рег. бр. 283, серија бр. 0244093 
издадена од СВР — Охрид на име Јордан Јосиф 
Тодоровски, Скопје. (3673) 

Лична карта рег. бр. 129776, серија бр. 0470398 
издадена од СВР — Скопје на име Џеладин Раим 
&зиз, Скопје. (3674) 

Лична карта рег. бр. 51830, серија бр. 0036644 
издадена од СВР — Скопје на име Рамиз Џемаил 
Алиевски, Скопје. (3675) 

Лична карта рег. бр. 131668, серија бр. 0509998 
издадена од СВР — Скопје на име Асан Ибраим 
Асан, Скопје. (3676) 

Лична карта рег. бр. 9275, серија бр. 0569733 
издадена од СВР — Куманово на име Мемет Али 
Дураковски, Скопје. (3677) 

Лична карта рег. бр. 54490, серија бр. 0520523 
издадена од СВР — Скопје на име Есад Ахмед 
Зекир, Скопје. (3678) 

Лична карта рег. бр. 70900, серија бр. 0601915 
издадена од СВР — Скопје на име Ѓулша Амед 
Ибраим, Скопје. (3679) 

Лична карта рег. бр. 88231, серија бр. 0629405 
издадена од СВР — Скопје на име Мефаил Зуљо 
Ибраим, Скопје. (3680) 
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Лична карта рег. бр. 65965, серија бр. 0257747 
издадена од СВР — Скопје на име Хашмет Али 
Ибрахим, Скопје. (3681) 

Лична карта рег. бр. 131143, серија бр. 0487034 
издадена од СВР — Скопје на име Шерафедин 
Сакип Исмаил, Скопје. (3682) 

Лична карта рег. бр. 20338, серија бр. 0063700 
издадена од СВР — Скопје на име Ј а ш а р Галип 
Јашар, Скопје. (3683) 

Лична карта рег. бр. 55970, серија бр. 0025214 
издадена од СВР — Скопје на име Зурефа Изет 
Камбер, Скопје. (3684) 

Лична карта рег. бр. 123200, серија бр. 0512934 
издадена од СВР — Скопје на име Фејзула Ќемал 
Куртиш, Скопје. (3685) 

Лична карта рег. бр. 68944, серија бр. 0620493 
издадена од СВР — Скопје на име Агуш Ш е ф к и 
Љахај , Скопје. (3686) 

Лична карта рег. бр. 1909, серија бр. 4518077 
издадена од СВР — Урошевац на име Етем Се-
лима Незири, Скопје. (3687) 

Лична карта рег. бр. 130163, серија бр. 0521193 
издадена од СВР — Скопје на име Хаљил Сулеј-
ман Речи, Скопје. (3688) 

Лична карта рег. бр. 15786, серија бр. 0607157 
издадена од СВР — Скопје на име Реџеп Ибра-
хим Рецеп, Скопје. (3689) 

Лична каота рег. бр. 95465, серија бр. 0255381 
издадена од СВР — Скопје на име Шукри Садик 
Реџепов, Скопје. (3690) 

Лична карта рег. бр. 6426, серија бр. 0582126 
издадена од СВР — Скопје на име Рамиза Таир 
Фејзулова, Скопје. (3691) 

Лична карта рег. бр. 130336, серија бр. 0521750 
издадена од СВР — Скопје на име Р и ф а т Изет 
Џеладин, Скопје. (3692) 

Лична карта рег. бр. 491, серија бр. 0241001 
на име Ристо Климе Петроски, е. Д. Лакочеоеј, 
Охридско. (4125) 

Лична карта рег. бр. 2135, серија бр. 0779228 
издадена од СВР — Гостивар на име Алил Синан 
Синани, е. Чајле , Гостивар. (3585) 

Лична карта рег. бр. 3257, серија бр. 0699864 
издадена од СВР — Гостивар на име Селим Р у -
шит Абдулаи, е. Равен, Гостивар. (3586) 

Лична карта рег. бр. 3387, серија бр. 0172883 
издадена од СВР — Гостивар на име Јонузи Ба1-
рам Гулфизан, Гостивар. (3587) 

Лична карта рег. бр. 3221, серија бр. 0647705 
издадена од СВР — Куманово на име Елица М. 
Петровска, Пробиштип, Кочани. (3588) 

Лична карта рег. бр. 1215/ш, серија бр. 0083500 
издадена од СВР — Штип на име Никола Трен-
дафилов Божинов, е. Дражево, Струмица. (3589) 

Лична карта рег. бр. 36901, серија бр. 0768966 
издадена од СВР — Тетово на име Љубомир Ан-
дро Србиновски, ул. „Прилепска" бр, 3, Тетово. 

(3590) 
Лична карта рег. бр. 20470, издадена од СВР 

— Кичево на име Рамадан Бајрами, е. Грешница, 
Кичево. (3951) 

Лична карта рег. бр. 844, издадена од СВР — 
Титов Велес на име Мице Методи Мајнов, ул. 
„Н. Наумовски" бр. 3/13, Титов Велес. (3718) 

Лична карта рег. бр. 248, серија бр. 0091931 
на име Маса Трајкова (Цајковска) Малинчевска, е. 
Бешиште, Битолско. (3719) 

Лична карта рег. бр. 53552, серија бр. 0138647 
издадена од СВР — Битола на име Зорица Васко 
Лазаревска, ул. „Шар Планинска" бр. 17, Битола. 

Лична карта рег. бр. 51327, серија бр. 0199152 
издадена од СВР — Битола на име Коста Алек-
сандар Белчев, ул. „Бр. НушиќГ бр. 4, Битола. 

Лична карта рег. бр. 26574, серија бр. 0123808 
издадена од СВР — Битола на име Душан Стојче 
Дамјановски, ул. „Горче Петров" бр. 32, Битола. 

Лична карта рег. бр. 1710, серија бр. 0182220 
издадена од СВР — Прилеп на име Салим Аџи 
Алиовски, е. Канатларци, Битола. (3723) 

Лична карта рег. бр. 4765, серија бр. 0005529 
издадена од СВР — Битола на име Никола Видан 
Ѓорѓиевски, ул. „Преспа" бр. 51, Битола. (3724) 

Лична карта рег. бр. 23016, серија бр. 0121306 
издадена од СВР — Битола на име Злата Здраве 
Стојчева, ул. „Даме Груев" бр. 98, Битола. (3725) 

Лична карта рег. бр. 226, серија бр. 0091960 
на име Недан Јованов Малинчевски, е. Бешиште, 
Битолско. ' (3726) 

Лична карта рег. бр. 2704, серија бр. 007539 
издадена од СВР — Битола на име Елена Цветан 
(Иванова) Димова, ул. „Солунска" бр. 172, Битола. 

(3727) 
Лична карта рег. бр. 31120, серија бр. 0101923 

издадена од СВР — Битола на име Даница Т. 
Наумовска, ул. „Стив Наумов" бр. 111, Битола. 

(3728) 
Лична карта рег. бр. 4414, серија бр. 0076750 

издадена од СВјР — Битола на име Спасе Наце 
Василевски, ул. „Стив Наумов" бр. 144, Битола. 

(3729) 
Лична карта рег. бр. 2165, серија бр. 0246682 

издадена од СВР — Прилеп на име Никола Илија 
Стојчески, ул. „Томе Никлев" бр. 52а, Крушево. 

(3730) 
Лична карта рег. бр. 15442, серија бр. 0196934 

издадена од СВР — Битола на име Ризван Алиов 
Сулејманоски, е. Дебреште, Прилеп. (3731) 

Лична карта рег. бр. 8652, серија бп. 0569069 
издадена од СВР — Куманово на име Ноје Дончо 
Атанасовски, е. Тополовиќ, Кратово. (3732) 

Лична карта рег. бр. 9796, серија бр. 0570253 
издадена од СВР — Куманово на име Меџит Сел-
мана Ну хи ји, е. Лојане, Кумановско. (3733) 

Лична карта рег. бр. 10131, серија бр. 0215935 
издадена од СВР — Охрид на име Ѓорѓија Никола 
Наумоски, е. Свиништа, Охридско. (3734) 

Лична карта рег. бр. 21596, серија бр. 0217046 
издадена од СВР — Охрид на име Цветан Стефан 
Тра ј коски, е. Раштани, Кичево. (3735) 

Лична карта рег. бр. 371, серија бр. 0242380 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Р а -
дован Стеванов Димоски, Македонски Брод. (3736) 

Лична карта рег. бр. 935, серија бр. 0367046 на 
име Стојан Митров Ајтов, е. Долни Дисан, К а в а -
дарци. (3737) 

Лична карта рег. бр. 340, серија бр. 0062069, 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Тошев-
ски Никола Горѓи, Кочани. (738) 
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Лична карта рег. бр. 2883, серија бр. 0782489 
издадена од СВР — Тетово на име Марко Андро 
Ѓорчевски, ул. „Караорман" Тетово. (3738) 

Лична карта рег. бр. 19200, серија бр. 0678491 
издадена од СВР — Тетово на име Совче Г. Трп-
чевски, с. Старо Село, Тетовско. (3739) 

Лична карта рег. бр. 1122, серија бр. 0777832 
издадена од СВР — Тетово на име Трипун Ж и в -
ков Јовановски, с. Прељубиште, Тетовско. (3740) 

Лична карта рег. бр. 26557, серија бр. 0583501 
издадена од СВР — Тетово на име Сатки Расим 
Џеладини, е. Нераште, Тетовско. (3741) 

Лична карта рег. бр. 16915, серија бр. 0677362 
издадена од СВР — Тетово на име Стево Спиров 
Стефановски, е. Ратаје , Тетовско. (3742) 

Лична карта рег. бр. 26446, серија бр. 0683393 
издадена од СВР — Тетово на име Миљаим Синан 
Бајрами, е. Првце, Тетовско. (3743) 

Лична карта рег. бр. 21553, серија бр. 0681959 
издадена од СВР — Тетово на име Џемаил Беата 
Беџети, е. Желино, Тетовско. Г3744) 

Лична карта рег. бр. 19819, серија бр. 0680155 
издадена од СВР — Тетово на име Уке Идриза 
Мустафи, с. Гургурница, Тетовско. (3745) 

Лична карта рег. бр. 31547, серија бр. 0792499 
издадена од СВР — Тетово на име Шефит Амдија 
Шаини, е. Рогле, Тетовско. (3746) 

Лична карта рег. бр. 10572, серија бр. 0387182 
издадена од СВР — Кочани на име Душко Спи-
ров Панов, ул. „Ст. Ербапски", Кочани. (3747) 

Лична карта рег. бр. 2474, серија бр. 0426968 
издадена од СВР — Струмица на име Марика 
Димитар Манчева, ул. „Дебарска" бр. 5, Струмица. 

(3748) 
Лична карта рег. бр. 21142, серија бр. 0133170 

издадена од СВР — Охрид на име Лепосава Ма-
тоска, ул. „15 корпус" бр. 18а, Струга. (3749) 

Лична карта рег. бр. 6107, серија бр. 0445714 
издадена од СВР — Битола на име Методија Три-
ф у н Младеновски, ул. „Риека" бр. 14, Битола. 

(3750) 
Лична карта рег. бр. 14382, серија бр. 0245689 

издадена од СВР — Прилеп на име Рамадан 
Мамуд Веселоски, ул. „Тризла" бр. 32, Прилеп. 

(3751) 
Лична карта рег. бр. 2593, серија бр. 0183103 

издадена од СВР — Прилеп на име Нане Јордан 
Нонески, ул. „Цане Илиески" бр. 49, Прилеп. (3752) 

Лична карта рег. бр. 2317, серија бр. 0167927 
издадена од СВР — Прилеп на име Љубомир Ан-
донов Нуиевски, ул. „К. Волнароски" бр. 78, При-
леп. (3753) 

Лична карта рег. бр. 417, серија бр. 0137472 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Драги 
Станоја Пејчиновски, е. Луке, Кр. Паланка. (3754) 

Лична карта рег. бр. 21703, серија бр. 0163394 
издадена од СВР — Битола на име Митре Атанас 
Ристевски, е. Вепрчани, Кавадарци. (3755) 

Лична карта рег. бр. 1883, серија бр. 0787893 
издадена од СВР — Македонски Брод на име 
Богосав Боризов Димоски, е Г. Крушје , Кичево. 

(3756) 
Лична карта рег. бр. 11433, серија бр. 1563516 

на име Тра јко Јованов Тодовски, е. Долни Дисан, 
Кавадарци. * (3757) 
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Лична карта рег. бр. 1321, серија бр. 0441330 
издадена од СВР — Кавадарци на име Марија 
ѓорѓи Коцева, е. Ваташа, Кавадарци. (3758) 

Лична карта рег. бр. 210, издадена од СВР — 
Кавадарци на име Атанас Трајков Попов, е. Ко -
нопиште, Кавадарци. (3759) 

Лична карта рег. бр. 439, серија бр. 0365449 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Сто-
јанов Дојков, е. Манастирец, Кавадарци. (3760) 

Лична карта рег. бр. 13334, серија бр. 0374016 
издадена од СВР — Тетово на име Драгана Бо-
ж и н (Гавровска) Божиновска, е. Теарце, Тетовско. 

(3761) 
Лична карта рег. бр. 34318, серија бр. 0690373 

издадена од СВР — Тетово на име Илми Риза 
Рамадани, е. Жеровјане, Тетовско. (3762) 

Лична карта рег. бр. 648, серија бр. 0272158 
издадена од СВР — Гостивар на име Назми Ми-
лаим Беќири, ул. „М. Ч. Ф." бр. 136, Гостивар. 

(3763) 
Лична карта рег. бр. 5176, серија бр. 0309595 

издадена од СВР — Штип на име Али Муртезов 
Елмазов, е. Тестемелци, Штип. (3764) 

Лична карта рег. бр. 16763, серија бр. 0535544 
издадена од СВР — Куманово на име Амет Ибра-
им Муслији, е. Романовце, Кумановско. (3765) 

Лична карта рег. бр. 1746, серија бр. 0127856 
издадена од СВР — Битола на име Неда Илко 
Стаманџиовска, ул. „Хр. Ботев" бр. 4, Битола. 

(3766) 
Лична карта рег. бр. 333, серија бр. 0207143 

издадена од СВР — Куманово на име Борјанка 
Арсовска, ул. „Осогово" бр. 8, Куманово. (3767) 

Лична карага рег. бр. 663, серија бр. 0140373 
издадена од СВР — Дебар на име Исмет Бектеш 
Бектешовски, е. Баланци, Дебар. (3768) 

Лична карта рег. бр. 1225, серија бр. 0155935 
издадена од СВР — Дебар на име Бесник Исен 
Спаиу, е. Баниште, Дебар. (3769) 

Лична карта рег. бр. 919, серија бр. 0140329 
издадена од СВР — Дебар на име Реџеп Еќмет 
Маслинка, Дебар. (3770) 

Лична карта рег. бр. 1217, серија бр. 0155927 
издадена од СВР — Дебар на име Ќерам Далип 
Телќиу, Дебар. " (3771) 

Лична карта рег. бр. 5276, серија бр. 0109988 
издадена од СВР — Дебар на име Мемет Мамут 
Арифоски, е. Житинани, Дебар. (3772) 

Лична карта рег. бр. 24336, серија бр. 0178364 
издадена од СВР — Охрид на име Никола Цветко 
Горески, е. Гари, Дебар. (3773) 

Лична карта рег. бр. 950, серија бр. 0140660 
издадена од СВР — Дебар на име Веап Мит 
Дука, е. Спас, Дебар. (3774) 

Лична карта рег. бр. 16726, издадена од СВР — 
Кавадарци на име Андон Андреев Андонов, е. 
Кривогаштани, Битолско. (3776) 

Лична карта рег. бр. 296, серија бр. 0091972 
на име Митра Кулева Стојановска, е. Витолиште, 
Битола. (3777) 

Лична карта рег. бр. 15055, серија бр. ОС 14352 
на име Ристе Петрев Јованиевски, е. Будимирци, 
Битолско. (3778) 
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Лична карта рег. бр. 282, серија бр. 0541289 
издадена од СВР — Куманово на име Герасим 
Ангеле Тасиќ, е. Матејче, Кумановско. (3779) 

Лична карта рег. бр. 13997, серија бр. 0554204 
издадена од СВР — Куманово на име Душан 
Илиев Стефановски, е. Жегљане, Кумановско. 

(3780) 
Лична карта рег. бр. 22320, серија бр. 0538138 

издадена од СВР — Куманово на име Б л а ж о Пе-
трушев Спасовски, е. Винце, Кумановско. (3781) 

Лична карта рег. бр. 1683, серија бр. 0322580 
издадена од СВР — Струмица на име Тана Мите 
(Манчева) Митева, ул. „Д. Влахов" бр. 56, Стру-
мица. (3782) 

Лична карта рег. бр. 6922, серија бр. 026077 
на име Петра Илија (Самарџијовска) Цветковска, 
е. Сопотница, Битолско. (3783) 

Лична карта рег. бр. 1055/65, издадена од СВР 
— Битола на име Ване Мице Димевски, ул. „Бу-
левар" бр. 2, Прилеп. (3784) 

Лична карта рег. бр. 25205, серија бр. 0219389 
издадена од СВР — Охрид на име Спиро Илија 
Недески, ул. „Г. Делчев" бр. 71, Охрид. (3785) 

Лична карта рег. бр. 12237, серија бр. 0044948 
издадена од СВР — Охрид на име Сали Раим Ме-
мети, ул. „Аџи Мустафа", Охрид. (3786) 

Лична карта рег. бр. 6200, серија бр. 0215682 
издадена од СВР — Охрид на име Фијат Реџеп 
Зулфиќор, ул. „В. Стефоски" бр. 4, Охрид. (3787) 

Лична карта рег. бр. 3175, серија бр. 0107885 
издадена од СВР — Дебар на име Мимимет Осман 
Пиперку Муча, Дебар. (3788) 

Лична карта рег. бр. 3088, серија бр. 0327598 
издадена од СВР — Титов Велес на име Али 
Мехмедов Алиов, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 25, 
Титов Велес. (3789) 

Лична карта рег. бр. 355, серија бр. 0102813 
на име Илми ја Ш е р и ф Бекири, е. Ростуше, Те-
товско. (3790) 

Лична карта рег. бр. 1183, серија бр. 0778388 
на име Нешат Евзол Беќири, е. Ново Село II, Те-
товско. (3791) 

Лична карта рег. бр. 27985, серија бр. 0768695 
издадена од СВР — Гостивар на име Абдулвеап 
Јусуф Сејдини, е. Врапчиште, Гостивар. (3792) 

Лична карта рег. бр. 26161, серија бр. 0722971 
издадена од СВР — Гостивар на име Хавзи Рушан 
Садики, е. Добридол, Гостивар. (3793) 

Лична карта рег. бр. 3956, серија бр. 0175174 
издадена од СВР — Гостивар на име Веби Илми 
Муареми, е. Дебреше, Гостивар. (3794) 

Лична карта рег. бр. 20653, серија бр. 0717263 
издадена од СВР — Гостивар на име Емин А. 
Адеми, е. Пожаране, Гостивар. (3795) 

Лична карта рег. бр. 2011, серија бр. 0779105 
издадена од СВР — Гостивар на име Шази је Ф и -
дан Шабани, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 40, Гости-
вар. (3796) 

Лична карта рег. бр. 41378, серија бр. 0796622 
издадена од СВР — Тетово на име Миџит Рама-
дан Имери, е. Бродец, Тетовско. (3797) 

Лична карта рег. бр. 23028, серија бр. 0538846 
издадена од СВР — Куманово на име Боривоје 
Генов Донев, ул. „Бл. Леов" бр. 4, Титов Велес. 

(3798) 
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Лична карта рег. бр. 18217, серија бр. 0336635 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јане 
Благоев Костов, ул. „Пајак Планина" бр. 6, Титов 
Велес. (3799) 

Лична карта рег. бр. 4173, серија бр. 0344683 
издадена од СВР — Титов Велес на име Томе Ни-
колов Андоновски, е. Папрадиште, Титоввелешко. 

(3800) 
Лична карта рег. бр. 13056, серија бр. 0087664 

издадена од СВР — Битола на име Игнат Јордан 
Најдовски, е. Долни Дисан, Кавадарци. (3801) 

Лична карта рег. бр. 7167, серија бр. 0382255 
издадена од СВР — Струмица на име Севдали 
Асанов Асанов, е. Градошорци, Струмица. (3802) 

Лична карта рег. бр. 156, серија бр. 0316666 
на име Раба Рушид (Мутева) Асанова, е. Градо-
шорци, Струмица. (3803) 

Лична карта рег. бр. 14424, серија бр. 0067854 
издадена од СВР — Битола на име Лазар Горѓи 
Талевски, е. Сович, Битолско. (3804) 

Лична карта рег. бр. 8221, серија бр. 0796668 
издадена од СВР — Битола на име Арсо Стојан 
Најдовски, ул. „С. Ковачевиќ" бр. 2а, Битола. 

(3805) 
Лична карта рег. бр. 16, серија бр. 0125026 

издадена од СВР — Битола на име Живорад 
Славко Радосављевиќ, ул. „Пелагонија" бр. 10/10, 
Битола. (3806) 

Лична карта рег. бр. 206, серија бр. 0532716 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Горѓи 
Кире Јосимовски, е. Радибуш, Кр. Паланка. (3807) 

Лична карта рег. бр. 7419, серија бр. 00100129 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Мане 
Стамен Јакимовски, е. Подржи Коњ, Крива Па-
ланка. (3808) 

Лична карта рег. бр. 1461, серија бр. 0736871 
издадена од СВР — Охрид на име Цвета (Шапка-
ровска) Стој оска, ул. „М. Несторовски" бр. 56, Ох-
рид, (3809) 

Лична карта рег. бр. 568, серија бр. 0243578 
издадена од СВР — Охрид на име Томе Лазаров 
Стој оски, ул. „М. Несторовски" бр. 56, Охрид. 

(3810) 
Лична карта рег. бр. 4046, серија бр. 0135199 

издадена од СВР — Гевгелија на име Ило Кири-
лов Макашчиев, е. Нови Дојран, Гевгелија. (3811) 

Лична карта рег. бр. 6749, серија бр. 0071460 
издадена од СВР — Гевгелија на име Ванчо Петров 
Попетров, е. Стојаково, Гевгелија. (3812) 

Лична карта рег. бр. 17152, серија бр. 0505686 
издадена од СВР — Кавадарци на име Атанас 
Трипунов Лазов, Кавадарци. (3813) 

Лична карта рег. бр. 445, серија бр. 0092099 
на име Стојко Велков Вешовски, е. Палчиште, 
Битолско. (4037) 

Лична карта рег. бр. 104, серија бр. 0125615 
на име Ристе Крстев Петрески, ул. „М. Козар" бр. 
145, Прилеп. (4038) 

Лична карта рег. бр. 840, серија бр. 0525094 
издадена од СВР — Куманово на име Стојан Н. 
Димитриевски, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 26, К у -
маново. (4039) 

Лична карта рег. бр. 30945, серија бр. 0791898 
издадена од СВР — Тетово на име Сервет Меџит 
Амети, ул. „Железничка" бр. 37, Тетово. (4040) 
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Лична карта рег. бр. 30774, серија бр. 0791731 
издадена од СВР — Тетово на име Зекир Емин 
Алили, е. Лавце, Тетовско. (4041) 

Лична карта рег. бр. 4246, серија бр. 0409722 
издадена од СВР — Штип на име Добре Лазов 
Филипов, е. Соколарци, Кочани. (4042) 

Лична карта рег. бр. 7253, серија бр. 0638768 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Јован 
Јордан Димитријевски, е. Гулинци, Кр. Паланка. 

(4043) 
Лична карта рег. бр. 9015, серија бр. 0062725 

издадена од СВР — Кр. Паланка на име Станојко 
Л. Стефановски, е. Градец, Кр. Паланка. (4044) 

Лична карта рег. бр. 6383, серија бр. 0447166 
издадена од СВР — Прилеп на име Зибиде Ма-
мудоска, ул. „Даб. Завој" бр. 133, Прилеп. (4045) 

Лична карта рег. бр. 4222, серија бр. 0133832 
издадена од СВР — Прилеп на име Кирил Круме 
Ческовски, ул. „Ленин" бр. 94, Прилеп. (4046) 

Лична карта рег. бр. 5024, серија бр. 0185534 
издадена од СВР — Прилеп на име Цветанка 
Паскоска, е. Обртани , Прилеп. (4047) 

Лична карта рег. бр. 4463, серија бр. 0328973 
издадена од СВР — Титов Велес на име Милка 
Петруш (Митрова) Павлова, ул. „Богдан К а р а -
костов" бр. 33, Титов Велес. (4048) 

Лична карта рег. бр. 14966,. серија бр. 0677102 
издадена од СВР — Тетово на име Реџеп Адема 
Рецепи, е. Ларце, Тетовско. (4049) 

Лична карта рег. бр. 21062, серија бр. 0717672 
издадена од СВР — Гостивар на име Рамадан 
Сали Мусли, е. Пирок, Гостивар., (4050) 

Лична карта рег. бр. 1091, серија бр. 0778296 
на име Шамни Сабит Асан Тосун, е. Челопек, Те-
товско. (4051) 

Лична карта рег. бр. 38452, серија бр. 0693716 
издадена од СВР — Гостивар на име Милош Мисо 
Давидовски, ул. „Б. Јовановски" бр. 2, Гостивар. 

(4052) 
Лична карта рег. бр. 13409, серија бр. 0421351 

издадена од СВР — Струмица на име Горѓи Кири-
лов Мандаџиев, ул. „Партизанска" бр. 1, Радовиш. 

(4053) 
Лична карта рег. бр. 6001/ш, серија бр. 0411477 

издадена од СВР — Штип на име Спасо Костади-
нов Андонов, е. Скоруша, Радовиш. (4054) 

Лична карта рег. бр. 18755, серија бр. 0091274 
издадена од СВР — Битола на име Александар 
Илија Трајковски, ул. „Д. Груев" бр. 56а, Битола. 

(4055) 
Лична карта рег. бр. 9725, серија бр. 0005683 

издадена од СВР — Скопје на име Јелица Ламбе 
Алексовска, ул. „Охрид" бр. 182, Битола. (4056) 

Лична карта рег. бр. 1274, серија бр. 0142180 
на име Тодор Илиев Кочоски, е. П. Рувци, Битол-
ско. (4057) 

Лична карта рег. бр. 3096, серија бр. 0446115 
на име Иван Ристов Накевски, е. Жван , Битолско. 

(4058) 
Лична карта рег. бр. 36210, серија бр. 0106690 

издадена од СВР — Битола на име Борис Михајло 
Стрезовски, Булевар „1 мај" бр. 352, Битола. (4059) 

Лична карта рег. бр. 1907, серија бр. 0248074 
издадена од СВР — Прилеп на име Бана (&елебе-
госка) Нешкоска, е. Врбоец, Битолско. (4060) 

Лична карта рег. бр. 3421, серија бр. 0147132 
издадена од СВР — Прилеп на име Верка Ј . Рис-
теска, ул. „Нечо Џинорозо" бр. 32, Прилеп. (4061) 

Лична карта рег. бр. 8435, серија бр. 0188945 
издадена од СВР — Прилеп на име Јордан Станоев 
Илиоски, е. Секирци, Прилеп. (4062) 

Лична карта рег. бр. 15322, серија бр. 0196483 
издадена од СВР — Битола нв име Стојанка Трпе-
ва (Трајкоска) С т а м е н о с к а , е. Бело Поле, Прилеп. 

(4063) 
Лична карта рег. бр. 1152, серија бр. 0466364 

на име Васил Кирев Тошевски, е, Косматац, К у -
мановско. (4064) 

Лична карта рег. бр. 583, серија бр. 0140293 
издадена од СВР — Дебар на име Алил Фазли 
Асановски, е. М. Папраник, Дебар. (4065) 

Лична карта рег. бр. 1990, серија бр. 0448646 
издадена од СВР — Титов Велес на име Надежда 
Глигор Ангеловска, ул. „Гор. Џумаа" бр. 4, Титов 
Велес. (4066) 

Лична карта рег. бр. 12060, серија бр. 0352570 
издадена од СВР — Титов Велес на име Алија 
Имеров Топаловски, е. Мелница, Титоввелешко. 

(4067) 
Лична карта рег. бр. 189, серија бр. 0368699 

издадена од СВР — Титов Велес на име Имер 
Селманов Топаловски, е. Мелница, Титоввелешко. 

(4068) 
Лична карта рег. бр. 10062, серија бр. 269257 

издадена од СВР — Карловац на име Олга Богдан 
(Тркуља) В :арналиева, ул. „Вл. Назор" бр. 57, Ти-
тов Велес. (4069) 

Лична карта рег. бр. 17862, серша бр. 0678740 
издадена од СВР — Тетово на име Назми Немана 
Дехари, ул. „Цетинска" бр. 57, Тетово. (4070) 

Лична карта рег. бр. 1611, серија бр. 0778726 на 
име Трпко Иванов Јовановски, е. Сиричино, Тетов-
ско. (4071) 

Лична карта рег. бр. 5151, серија бр. 0665311 
издадена од СВР — Тетово на име Рами Алија 
Нухи, е. Милетино, Тетовско. (4072) 

Лична карта рег. бр. 39577, сери!а бр. 0694829 
издадена од СВР — Тетово на име Идрис Таипов 
Адиљи, е. Копанце, Тетовско. (4073) 

Лична карта рег. бр. 2336, серија бр. 0779430 
издадена од СВР — Гостивар на име Ремзи М. 
Фејзи, е. Беловиште, Тетовско. (4074) 

. Лична калта рег. бр. 2838, серии а бп. 045*5338 
издадена од СВР — Струмица на име Милан К и -
ров Ичев, ул. „Плачковица" бр. 2. Струмица. Ѓ4075) 

Лична карта рег. бр. 135, серија бр. 0376571 
издадена од СВР — Ресен на име Славе Шалев-
ски, Ресен. (4076) 

Лична карта рег. бр. 1445, серија бр. 0441454 
издадена од СВР — Кавадарци на име И ф к о Сто-
јанов Иванов, е. Клиново, Титоввелешко. (4077) 

Лична карта рег. бр. 2087, серија бр. 0664083 
издадена од СВР — Тетово на име Садри Билала 
Демири, е. Селце, Тетовско. (4078) 

Лична карта рег. бр. 4959, серија бр. 0785749 
издадена од СВР — Тетово на име Ил ја з Садула 
Идризи, ул. „Вардарска" бр. 13, Тетово. (4079) 

Лична карта рег. бр. 4674, серија бр. 0786464 
издадена од СВР — Тетово на име Гарип Сали 
Куртиши, ул. „19 ноември" бр. 13, Тетово. (4080) 
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Лична карта рег. бр. 1494, серија бр. 0323986 
издадена од СВР — Радовиш на име Коста Ата-
насов Коцев, е. Конче, Радовиш. (4081) 

Лична карта рег. бр. 50307, серија бр. 0699386 
издадена од СВР — Прилеп на име Милан Пет-
рески, ул. „Р. Лапецо" бр. 38, Прилеп. (4082) 

Лична карта рег. бр. 339, издадена од СВР — 
Куманово на име Драгица Станковска, ул. „Дими-
тар Влахов" бр. 46, Куманово. (4083) 

Лична карта рег. бр. 892, серија бр. 0208119 из-
дадена од СВР — Куманово на име Митко Стојко 
Анастасовски, Куманово. (4084) 

Лична карта рег. бр. 23113, серија бр. 0282673 
издадена од СВР — Охрид на име Назим Шаќир 
Џелили, е. Трапчин Дол, Кичево. (4085) 

Лична карта рег. бр. 26980, серија бр. 0729790 
издадена од СВР — Гостивар на име Белул А. Б а ј -
рами, Гостивар. (4086) 

Лична карта рег. бр. 23539, серија бр. 0539352 
издадена од СВР — Куманово на име Чедомир 
Спиров Ангеловски, Гостивар. (4087) 

Лична карта рег. бр. 22907, серија бр. 0218357 
издадена од СВР — Охрид на име Благоја Бори-
зов Тасевски, е. Трновци, Битолско. (4088) 

Лична карта рег. бр. 39280, серија бр. 0108161 
издадена од СВР — Битола на име Милан Цвета-
нов Русевски, е. Добрушево, Битолско. (4089) 

Лична карта рег. бр. 7129, серија бр. 0004119 
издадена од СВР — Битола на име Сотир Горѓи 
Димитровски, е. Жабени, Битолско. (4090) 

Лична карта рег. бр. 39773, серија бр. 0096851 
издадена од СВР — Битола на име Благој Цветан 
Котевски, ул. „Кирил и Методи" бр. 29, Битола. 

(4091) 
Лична карта рег. бр. 698, серија бр. 0243707 

издадена од СВР — Охрид на име Славко Крсте 
Стојановски, ул, „Питу Гули" бр. 24, Охрид. (4092) 

Лична карта рег. бр. 13753, серија бр. 0757719 
издадена од СВР — Кичево на име Игне Јонче Ј а -
ковлески, е. Букојчани, Кичево. (4093) 

Лична карта рег. бр. 18540, серија бр. 0733972 
издадена од СВР — Кичево на име Зорица Душа-
нова Грубаноска, е. Орланци, Кичево. (4094) 

Лична карта рег. бр. 4981, серија бр. 0329491 
издадена од СВР — Титов Велес на име Димче 
Панов Апосиев, ул. „Петар Михов" бр. 3, Титов 
Велес. (4095) 

Лична карта рег. бр. 2388, серија бр. 0781323 
издадена од СВР — Тетово на име Богдана Гого 
(Михојлоска) Димковска, ул. „Бр- Симоски" бр. 16, 
Тетово. (4096) 

Лична карта рег. бр. 18313, серија бр. 0714923 
издадена од СВР — Тетово на име Сабри Амед 
Биљали, е. Неготино, Тетовско. (4097) 

Лична карта рег. бр. 12757, серија бр. 0674428 
издадена од СВР — Тетово на име Неџат Ибраим 
Османи, е. Бродец, Тетовско. (4098) 

Лична карта рег. бр. 622, серија бр. 0146841 
издадена од СВР — Делчево на име Јован Ефти-
мов Новоселски, е. Разловце, Делчево. (4099) 

Лична карта рег. бр. 1676, серија бр. 0378186 
издадена од СВР — Кочани на име Б л а ж е Ѓор-
ѓиев Коцев, ул. „Кирил 'и Методи" бр. 24, Кочани. 

(4100) 

Лична карта рег. бр. 646, серија бр. 0321356 на 
име Станоја Милан Димитровски, е. Липец, Ко-
чани. (4101) 

Лична карта рег. бр. 2037, серија бр. 0375547 
на име Ибраим Демирша Јузиров, е. Блатец, Ко-
чани. (4102) 

Лична карта рег. бр. 3735, серија бр. 3413587 
издадена од СВР — Ниш на име Зорка Николе 
(Вељковиќ) Голија, ул. „Братство единство" бр. 1, 
Дебар. (4103) 

Лична карта рег. бр. 23597, серија бр. 0177625 
издадена од СВР — Охрид на име Авни Шуќури 
Папранику, Дебар. (4104) 

Лична карта рег. бр. 3255, серија бр. 0343765 
издадена од СВР — Титов Велес на име Дачо Ан-
дреев Стаменовски , е. Теово, Титоввелешко. (4105) 

Лична карта рег. бр. 149, серија бр. 0369159 на 
име Томе Темелков Јовановски, е. Богомила, Ти-
товвелешко. (4106) 

Лична карта рег. бр. 137, серија бр. 012650 из-
дадена од СВР — Крушево на име Ќамил Исеин 
Зекироски, е. Житоше, Крушево. (4107) 

Лична карта рег. бр. 11479, серија бр. 0551859 
издадена од СВР — Куманово на име Станое 
Ж и к е Митиќ, е. Алгуња, Кумановско. (4108) 

Лична карта рег. бр. 7488, серија бр. 0331098 
издадена од СВР — Титов Велес на име Таска 
Јордан Петрова Николова, ул. „Прохор Пчински" 
бр. 6, Титов Велес. (4109) 

Лична карта рег. бр. 4021, серија бр. 0173333 
издадена од СВР — Тетово на име Мемет Шабан 
Мурсели, ул. „Вардарска" бр. 40, Тетово. (4110) 

Лична карта рег. бр. 2182, серија бр. 0781710 
издадена од СВР — Тетово на име Перса Диме 
(Мисовска) Јаргоќиевска, ул. ,.К. Јосифовски — 
Питу" бр. 105 — Тетово. (4111) 

Лична карта рег. бр. 26140, серија бр. 0682882 
издадена од СВР — Тетово на име Томо Димитар 
Јаргоќиевски, ул. „К. Јосифовски — Питу" бр. 105 
— Тетово. (4112) 

Лична карта рег. бр. 36906, серија бр. 0768971 
издадена од СВР — Тетово на име Неџати Абду-
раман Јакупи, ул. „Б. Кочоски" бр. 85, Тетово. 

(4113) 
Лична карта рег. бр. 4143, серија бр. 0173455 

издадена од СВР — Тетово на име Белул Хусни 
Белули, е. Шипковица, Тетовско. (4114) 

Лична карта рег. бр. 27831, серија бр. 0685802 
издадена од СВР — Тетово на име Ејуп Неим 
Таири, е. Боговиње, Тетовско. (4115) 

Лична карта рег. бр. 22231, серија бр. 0718841 
издадена од СВР — Гостивар на име Фекри је Ел-
маз Рамадани, е. Добридол, Гостивар. (4116) 

Лична карта рег. бр. 15902, серија бр. 3896244 
издадена од СВР — Сурдулица на име Невенка 
Милутин (Ѓорѓевиќ) Атанасијевиќ, е. Стањевци, 
Штипско. (4117) 

Лична карта рег. бр. 1608, серија бр. 0322605 
издадена од СВР — Струмица на име Мара Алексо 
Туџарова, ул. „Дунавска" бр. 1, Струмица. (4118) 

Лична карта рег. бр. 13576/50 на име Марко 
Нико Мартиновиќ, населба „Лева Река", Радовиш. 

(411») 
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Лична карта рег. бр. 1297, серија бр. 0323798 
издадена од СВР — Радовиш на име Р у ж а Методи 
Илиева, е. Подареш, Радовиш. (4120) 

Лична карта рег. бр. 6573, серија бр. 0419091 
издадена од СВР — Радовиш на име Спасо Јова-
нов Митев, е. Ракитец, Радовиш. (4121) 

Лична карта рег. бр. 11688, серија бр. 0551798/51 
издадена од СВР — Урошевац на име Светозар Т. 
Велковиќ, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 319 — Тетово. 

(4122) 
Лична карта рег. бр. 5151, серија бр. 0418441 

издадена од СВР — Радовиш на име Риза Алиов 
Амедов, ул. „29 ноември" бр. 12, Радовиш. (4123) 

Лична карта рег. бр. 9214, серија бр. 2154221 
издадена од СВР — Нови Пазар на име Суљка 
Алибашиќ Кујовиќ, е. Крушје, Титоввелешко. (4124) 

Лична карта рег. бр. 33057, серија бр. 103764 
издадена од СБР — Битола на име Борис Мице 
Кипровски, ул. „Лов. Корија" бр. 12, Битола. (4126) 

Лична карта рег. бр. '4786, серија бр. 0136193 
издадена од СВР — Битола на име Паскал Никола 
Стојчевски, Булевар „1 мај" бр. 361, Битола. (4127) 

Лична карта рег. бр. 4471, серија бр. 0134562 
издадена од СВР — Битола на име Димитар Б л а -
гој Илиевски, ул. „Цоне Василев" бр. 3/10, Б и -
тола. (4128) 

Лична карта рег. бр. 740, серија бр. 0128151 на 
име Ж и в к о Новев Тасески, е. Вранче, Прилеп. (4129) 

Лична карта рег. бр. 37006, серија бр. 0105023 
издадена од СВР — Битола на име Радомир Јован 
Петрески, е. Десово, Прилеп. (4130) 

Лична карта рег. бр. 26247, серија бр. 0562065 
издадена од СВР — Куманово на име Павле Сто-
јанов Костевски, е. Пчиња, Куманово. (4131) 

Лична карта рег. бр. 707, серија бр. 0462517 на 
име Баџид Мустафа Иљази, е. Лојане, Куманов-
ско. (4132) 

Лична карта рег. бр, 6593, серија бр. 0547195 
издадена од СВР — Куманово на име Страхил Ду-
шан Бојковски, ул. „Ш Македонска бригада" бр. 
114, Куманово. (4133) 

Лична карта рег. бр. 2727, серија бр. 0641728 
издадена од СВР — Куманово на име Стојан В. 
Николовски, ул. „Васка Петкова" бр. 6, Куманово. 

(4134) 
Лична карта рег. бр. 1079, серија бр. 0466308 

на име Петар Нацев Нешевски, е. Клечезци, К у -
мановско. (4135) 

Лична карта рег. бр. 1397, серија бр. 0645904 
издадена од СВР — Куманово на име Горѓи Борис 
Игњатов, е. Близанци, Кратово. (4136) 

Лична карта рег. бр. 1364, издадена од СВР — 
Куманово на име Дургут Мехмед Амедовски Еди-
повски, ул. „Маршал Тито" бр. 32, Кратово. (4137) 

Лична карта рег. бр. 7009, серија бр. 0338519 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Милорад 
Насев МИРКОВСКИ, е. Отошница, Кр. Паланка. (4138) 

Лична карта рег. бр. ЗОО, серија бр. 0632810 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Владе 
Петко Ивановски, е. Радибуш, Кр. Паланка. (4139) 

Лична карта рег. бр. 1693, серија бр. 0225903 
издадена од СВР — Охрид на име Цара Дукадин 
(Кршороска) Китаноска, ул. „Абаз Емин", Охрид. 

(4140) 

Лична карта рег. бр. 639, серија бр. 0313459 
издадена од СВР — Св. Николе на име Тра јанка 
Андон (Стефанова) Тасева, ул. „Генерал Темпо" 
бр. 3, Св. Николе. (4141) 

Лична карта рег. бр. 7912/ш, серија бр. 0297358 
издадена од СВР — Штип на име Атанас Штерјов 
Ѓорѓиев, е. Дилисинци, Св. Николе. (4142) 

Лична карта рег. бр. 29927, серија бр. 0028387 
издадена од СВР — Битола на име Горѓи Андон 
Трендафиловски, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 29, 
Битола. (4143) 

Лична карта рег. бр. 7463, серија бр. 0004308 
издадена од СВР — Битола на име Зора Душан 
Јончевска, е. Гермијан, Битолско. (4144) 

Лична карта рег. бр. 28875, серија бр. 0223073 
издадена од СВР — Охрид на име Спасе Ристов 
Петрески, е. Сошани, Охридско. (4145) 

Лична карта рег. бр. 28002, серија бр. 0222200 
издадена од СВР — Охрид на име Славе Наумов 
Климоски, е. Свиниште, Охридско. (4146) 

Лична карта рег. бр. 4, серија бр. 0020724 из-
дадена од СВР -г— Охрид на име Ристо Петре Јо -
вановски, е. Трпејца, Охридско. (4147) 

Лична карта рег. бр. 2665, серија бр. 0739176 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ву-
кашин Д о ј ч и н о в и , е. Горно Крушје, Кичево. (4148) 

Лична карта рег. бр. 3255, серија бр. 0741155 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Миле 
Стојанов Милановски, е. Ловица, Кичево. (4149) 

Лична карта рег. бр. 9060, серија бр. 0333607 
издадена од СВР — Титов Велес на име Димче 
Филипов Димов, ул. „Белградска" бр. 17, Титов 
Велес. (4150) 

Лична карта рег. бр. 20506, серија бр. 0337512 
издадена од СВР — Титов Велес на име Мирослав 
Миле Милошеви!*, е. Росоман, Титоввелешко. (4151) 

Лична карта рег. бр. 22862, серија бр. 0339856 
издадена од СВР — Титов Велес на име Петар 
Илиев Манчев,, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 23, Ти-
тов Велес. (4152) 

Лична карта рег. бр. 18932, серија бр. 0337350 
издадена од СВР — Титов Велес на име Стојче 
К. Тошев, е. Николич, Гевгелија. (4153) 

Лична карта рег. бр. 1179, серија бр. 0090685 
издадена од СВР — Кавадарци на име Цвета Нич-
кова, е. Борово, Кавадарци. (4154) 

Лична карта рег. бр. 9827, серија бр. 0413842 
издадена од СВР — Кавадарци на име Наќо Ан-
дов Георгиев, е. Рибарци, Кавадарци. (4155) 

Лична карта рег. бр. 831, серија бр. 0780787 
издадена од СВР — Тетово на име Соломан Петре 
Стојкоски, ул. „Беломорска" бр. 20, Тетово. (4156) 

Лична карта рег. бр. 28672, серија бр. 0386620 
издадена од СВР — Тетово на име Џелал Реџеп 
Абази, е. Бозовце, Тетовско. (4157) 

Лична карта рег. бр. 4707, серија бр. 0665032 
издадена од СВР — Тетово на име Р у ф а т Исен 
Исени, ул. „Битолска" бр. 10, Тетово. (4158) 

Лична карта рег. бр. 24994, серија бр. 0684076 
издадена од СВР — Тетово на име Кадрија Абдул-
меџит Абдулаи, е. Јеловјане, Тетовско. (4159) 

Лична карта рег. бр. 1209, серија бр. 0425719 
на име Здравко Стојан Тодоров, е. Блатец, Ко-
чани. ' (4160) 
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Лична карта рег. бр. 2208/И, серија бр. 0407695 
издадена од СВР — Штип на име Б о ж а н а Мите 
(Богатинова) Ангелова, е. Градец, Кочани. (4161) 

Лична карта рег. бр: 1984, серија бр. 0426494 на 
име Тодор Крсто Бучковски, е. Блатец, Кочани. 

(4162) 
Лична карта рег. бр. 1021, серија бр. 0165730 

издадена од СВР — Битола на име Славка Велко 
Најдовска, ул. „К. Палигори" бр. 2-а, Битола. (4163) 

Лична карта рег. бр. 1892, серија бр. 0262909 на 
име Богоја Јован Крстовски, е. Суводол, Битол-
ско. (4164) 

Лична карта рег. бр. 18593, серија бр. 0160033 
издадена од СВР — Битола на име Јордан Сара-
фимов Евтинџијоски, е. Обртани , Битолско. (4165) 

Лична карта рег. бр. 268, серија бр. 0091930 на 
име Трајко Стојан Вртаноски, е. Витолиште, Б и -
толско. (4166) 

Лична карта рег. бр. 699, серија бр. 0016496 на 
име Митре Василев Љутовски, е. Бешиште, Б и -
толско. (4167) 

Лична карта рег. бр. 22196, серија бр. 0164477 
издадена од СВР — Прилеп на мие Тодор Митрев 
Грковски, е. Бешиште, Битолско. (4168) 

Лична карта рег. бр. 12406, серија бр. 0235407 
издадена од СВР — Охрид на име Наум Ангеле 
Лекоски, е. Пештани, Охридско. (4169) 

Лична карта рег. бр. 23693, серија бр. 0283253 
издадена од СВР — Охрид на име Војне Златов 
Аврамоски, е. Куратица, Охридско. (4170) 

Лична карта рег. бр. 6965, издадена од СВР — 
Охрид на име Темелко Сарафимов Пејовски, е. 
Велгошти, Охридско. (4171) 

Лична карта рег. бр. 4394, серија бр. 0772486 
издадена од СВР — Кичево на име Цена Стојан 
Наумоска, е. Манастирско Доленци, Кичево. (4172) 

Лична карта рег. бр. 12911, серија бр. 0757475 
издадена од СВР — Кичево на име Сефо Камил 
Рамоски, е. Зајас, Кичево. (4173) 

Лична карта рег. бр. 465, серија бр. 0139177 из -
дадена од СВР — Ресен на име Здравко Наум 
Ѓорѓиевски, е. Претор, Ресен. (4174) 

Лична карта рег. бр. 15936, серија бр. 0336354 
издадена од СВР — Титов Велес на име Сулејман 
Амид Усеинов, ул. „Вл. Нечов" бр. 18, Титов Ве-
лес. (4175) 

Лична карта рег. бр. 2385, серија бр. 0342895 
издадена од СВР — Титов Велес на име Ра јна 
Орданова (Саздова) Јовановска, е. Теово, Титов-
велеадко. (4176) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Ректоратот на Уни-

верзитетот во Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следниве работни места: 
1. Правен референт (советник), дипломиран 

правник и на јмалку пет години практика, 

Вр. 6 — Стр. 10? 

2. Референт за инвестиции, дипломиран инже-
нер од градежна струка, * 

3. Референт за инвестиции, дипломиран тех-
ничар од градежна струка, 

4. Ш е ф на Отсекот на техничката служба, со 
више или средно образование, 

5. Два сметководни референти, со више или 
средно образование, 

6. Две дактилографки I или II класа. 
Молбите, со документите предвидени во чл. 31 

од Законот за јавните службеници, биографија за 
досегашната работа и потврда за најдоцниот датум 
кога ќе биде ослободен-а од службата ако биде 
избран-а, да се достават до Конкурсната комисија 
при Ректоратот на Универзитетот во Скопје (пошт. 
ф а х 105). 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето, односно до пополнување на работните места. 

(205) 

Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, 
на основа член 37 став 2 од Правилникот за от-
стапување изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 31/63) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за оценување подобност на изведувачи за 
изградба на I делница, без горни строј, на 
железничката пруга Гостивар—Кичево— 
Охрид, од влезната скретница на станица 
Гостивар до излезната скретница на ста-
ница Лакавица, во должина од 7,200 км 

Се повикуваат заинтересираните градежни 
претпријатија да на Железничкото транспортно 
претпријатие Скопје — Погон за студии, проекти-
рање и извршување на инвестициите поднесат 
доказ за својата спремност за изведување на горе-
наведените работи. 

За оценување спремноста за изведување прет-
пријатијата треба да ги поднесат следните доку-
менти : 

а) доказ за регистрација на претпријатието; 
б) доказ за својот расположив капацитет за 

изградба на објектот (механизација, кадри 
и слично); 

ц) доказ со свои референци за досега изгра-
дените вакви или слични објекти; 

д) преглед на ангажираноста во технички ра-
боти; 

е) податоци за финансовата положба на прет-
пријатието по последната завршна сметка. 

Горните податоци претпријатијата да ги доста-
ват на означената адреса до 11 март 1964 година. 

Ориентационата вредност на објектот е 
1.300.000.000 динари. 

Рок за завршување изградбата на објектот е 
крајот на 1966 година. 

Информации можат да се добијат на означе-
ната адреса писмено, усно и на телефон бр. 71-205 
Гостивар или железнички локал бр. 20 —Гостивар. 

(236) 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ 



Стр. 136 — Бр. 6 

Советот на Земјоделскиот испитателен институт 
„Методи Митевски" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За избор на еден виши научен соработник 
по недо логи ја 

За избор на еден научен соработник 
по агротехника 

Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-
вите предвидени со Законот за организација на 
научната работа. 

Конкурсот трае месец дена од денот на обја-
вувањето. 

ГОријавите се поднесуваат до секретаријатот на 
Земјоделскиот испитателен институт — Скопје. 

<206) 

На основа член 33 точка 1 од Законот за јав-
ните службеници, Комисијата за службенички 
прашања на Собранието на општината В аси лево 
— Штипска околија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

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

1. Референт по земјоделие. 
Услови: Кандидатот да има завршено земјо-

делски факултет и една година практика во упра-
вата, или виша земјоделска школа со 3 години 
практика во управата. 

Молбите, како и документите по член 31 од 
Законот за јавните службеници се доставуваат до 
Комисијата за службенички работи на општината 
Василево. 

Конкурсот има важност 15 дена од денот на 
објавувањето. (233) 

ЈАВНИ НАДДАВАЊА 
1-во ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на станбена зграда од приземје 
и спрат со 8 еднособни станови 

Собранието на општината Штип распишува 
1-во јавно наддавање за изградба на станбена 
зграда од приземје и спрат со 8 еднособни станови 
со локација во мест. „Авто-команда" — Штип. 

Пресметковната вредност на објектот изне-
сува 22,190.000 динари. 

Наддавањето ќе се изврши во просториите на 
Отсекот за комунални работи при Собранието на 
општината Штип на ден 10. III. 1964 година во 
10 часот. 

25 февруари 1964 

Работите се изведуваат врз основа на пиве-
стиционо-техничка документација, обезбедена од 
страна на инвеститорот. 

Рок за завршување на објектот е 1. IX. 1964 г. 
Учесниците во наддавањето се должни да до-

стават сите документи пропишани со чл. 19 од 
Правилникот за отстапување и изградба на инве-
стициони објекти и работи („Службен весник на 
СРМ" бр. 31/63). 

Целокупната техничка документација со оп-
шти и посебни услови е на располагање на заинте-
ресираните во просториите на референтот за инве-
стиции при Собранието на општината Штип, секој 
ден од 8 до 11 часот. 

Рок за поднесување на понудите е 15 дена од 
објавување во „Службен весник на СРМ". (231) 

1-во ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на улица „Ванчо Прќе" — Штип 
Собранието на општината Штип распишува 

1-во јавно наддавање за изградба на улица „Ванчо 
Прке" — Штип, со локација во центарот на градот. 

Претсметковната вредност на објектот изне-
сува 42,000.000 динари. 

Наддавањето ќ е се изврши во просториите на 
Отсекот за комунални работи при Собранието на 
општината Штип на ден 7. III. 1964 година во 
10 часот. 

Работите се изведуваат врз основа на инвести-
ционо-техничка документација, обезбедена од стра-
на на инвеститорот. 

Рок за извршување на објектот е 1. VIII. 1964 г. 
Учесниците во наддавањето се должни да ги 

достават сите документи пропишани со чл, 19 од 
Правилникот за отстапување и изградба на инвес-
тициони објекти и работи („Службен весник на 
СРМ" бр. 31/63). 

Целокупната техничка документација со оп-
шти и посебни услови е на располагање на заинте-
ресираните во просториите на референтот за ин-
вестиции при Собранието на општината Штип, се-
кој ден од 8 до 11 часот. 

Рок за поднесување на понудите е 15 дена по 
објавување во „Службен весник на СРМ". (232) 

СОДРЖИНА 
Страна 

25. Програма за полагање испити за здоби-
вање со степени На стручно образование 
на работниците што се оспособени на 
практична работа во стопанска организа-
ција од угостителската струка — — — 105 

26. Програма за полагање испит за здобивање 
со степени на стручно образование на ра-
ботниците кои се оспособени на практична 
работа в о стопанска организација од туту-
новата струка — — — — — — — 113 

- СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пешт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—698 

ири Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (1771) — Скопје. 


