
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Понеделник, 2 ноември 1981 
С к о п ј е 

Број 33 Год. XXXVII 

Претплатата за 1981 година изне-
сува 850 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

455. 
Врз основа на член 21-а, алинеја 2 од Законот 

за извршување на Републичкиот буџет за 1981 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. '44/80 и 30/81), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА МАСЛОТО 

ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. На организациите на здружениот труд, што 
вршат промет на маслото за јадење на територи-
јата на СР Македонија, за набавените количества 
масло за јадење ќе им се исплатува на (име ком-
пензација по 9,07 д м а р и за. 1 литар. 

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука 
ќе се исплатува од средствата издвоени на посеб-
на републичка сметка за намирување на обврските 
на Републиката но основ на компензации и пре-
мии. 

3. -Ис-платата на компензацијата од точка 1 на 
оваа одлука се врши врз основа на книговодстве-
ната 'евиденција на организациите на здружениот 
ТРУД. 

4. Барањето за исплата на компензацијата од 
точка 1 на ,оваа одлука се поднесува до Службата 
на општественото книговодство. Кон барањето се 
доставува препис од фактурата за набавените ко-
личества масло за јадење. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 20 октомври 1981 година. 

Бр. 23-1995/1 Претседател 
23 октомври 1981 (година на Извршниот (совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

456. 
Врз основа на член 4, став 3 од Законот за 

пренесување на средствата на Социј,алистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то врз (Организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 
42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81 и 20/81), Извршниот 
совет на Собранието на 'Социјалистичка Републи-
ка Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА ЕКОНОМСКИ 

СТУДИИ 

il. Во периодот од 1981 до 1984 година од сред-
ствата на Социјалистичка Република Македонија 
за инвестиции во стопанството предвидени за фи-
нансирање на изработката на економски студии 
ќе ice користи износ од 24.225.000 динари како учес-
тво на Републиката за изработка на втората фаза 
од Студијата за "оловниот пат Дунав—Егејско Мо-
ре. 

2. Користењето на 'средствата од точка 1 на 
оваа одлука ќе го извршува Дирекцијата за ин-
тегрален развој на сливот на реката Вардар и на 
пловниот пат Дунав—Егејско Море. 

3. За спроведувањето на оваа одлука ќе се 
грижи Републичкиот секретариј ат за финансии. 

4. Ов,аа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

23 
Бр. 23-1996/1 

октомври 1981 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

457. 
Врз основа на член 21-а од Законот за извр-

шување на Републичкиот буџет за 1981 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/80 и 30/81), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ЗГОЛЕМЕНИ-
ТЕ ТРОШОЦИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

„ВЕЛЕС" - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. iHa Хемиската индустрија „Велес" — Титов 
Велес и се одобрува компензација на дел од зго-
лемените трошоци во производството на вештачки 
ѓубриња во 1981 година. 

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука 
се утврдува во износ од 30.000.000 динари и ќе се 
исплати од средствата издвоени на (посебната ре-
публичка сметка за намирување на обврските на 
Републиката по основ на компензации и премии. 

3. Оваа одлука ќе ја из-врши Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2009/1 
23 октомври 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

458. 
Врз обнова на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОМОШ-

НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА 
ИНФОРМАЦИИ 

1. Се разрешува од функцијата помошник на 
републичкиот секретар за информации Милчо Ба-
лев.ски, поради именување на нова должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 17-1794/1 
17 септември 198l година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот -совет, 
Благој Попов, с. р. 
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459. 
Врз основа на член -173 став 3 од Законот за 

државната утрава . („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ 
ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, 
МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

1. За советник на директорот на Републичкиот 
завод ѕ за судски вештачења во областа на финан-
сиите, материјалното работење и сообраќајот се 
назначува Атанас Велковски, советник — вештак 
за финансиско материјално вештачење во Заводот., 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1858/,1 
24 септември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

иа Извршниот савет, 
Благој Попов, с. р. 

460. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ 
ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, 
МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

1. За советник на директорот на Републичкиот 
завод за судски вештачења во областа на финан-
сиите, материјалното работење и сообраќајот се 
назначува Никола Ерманоски, советник — вештак 
за сообраќајно технички вештачења во Заводот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1857/1 
24 септември 198l година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

461. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа .(,, Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОП-

ШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 
1. Се разрешува од функцијата советник на 

републичкиот секретар за апштостопаески работи 
и пазар -Крсто Дуковски, поради заминување на 
друга должност, сметано од 30. IX. 1981 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1856/1 
24 септември 198-1 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

462. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА 

1. За советник на претседателот на Републич-
киот комитет за енергетика се назначува Сотир 
Попј анов, самостоен советник за нуклеарна енер-
гетика во Комитетот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1797/1 
17 септември 198)1 година 

Скопје 
Претседател 

таа Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

463. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република ' Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н Н Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-

НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР 3iA 
СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

1. Се разрешува од функцијата советник на 
републичкиот секретар за сообраќај и врски инж. 
Љупчо Златков, поради заминување на друга дол-
жност, сметано од 16. IX. 198)1 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1795/1 
17 септември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

464. 
Врз -основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
народна одбрана се назначува Живко Котевски, 
началник на Одделението за врски во Републич-
киот секретаријат за народна одбрана. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се обј-ави во „Службен вестине 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1796/1 
17 септември 1081 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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465. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Ма-кедонија и чл-енот 
1б алинеј а 2 и членот 20 од Законот за основите 
н-а постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на ќелавите одл,уки, на сед-
ницата од 24''Септември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. ,СЕ УКИНУВА то-чката 2 (на член 37 од 
Самоуправната спогодба за распоредување на чис-

тиот доход и за распределба на средствата за лич-
ни доходи на (работниците во Централното основно 
училиште „Крсте Мисирков" во Гевгелија, усвоена 
со референдум на 28 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се обј,ави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Крсте Мисирков" во Гевгелија на начинот пред-
вид ен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на точката 2 на член 37 
од актот означен во точката 1 на оваа одлука за-
тоа што основано се постави прашањето за нејзи-
ната уставност и законитост. 

4. На седницата Оудов утврди дека-според чле-
нот 35 од оспорената самоуправна спогодба лич-
ните доходи на работниците ќе се утврдуваат врз 
основа на обемот и сложеноста на работата, резул-
татите во работата, условите за работа, работното 
искуство, стручната подготовка и одговорноста, а 
според нејзиниот член 37, вреднувањето на работ-
ниот придонес на работниците ќе се врши со при-
мена на единствена методологија за процена на 
работните места. Исто така, Судов утврди дека 
стручната подготовка е предвидена како посебен 
основ за определување на личниот доход на ра-
ботниците и дека ,се определуваат и бодови според 
степенот на подготовката. Така, за високо образо-
вание се определени 160 бода, за в и т е 125, за сред-
но 90, за квалификуван работник 80 и за неква-
лификуван работник 45 бода. 

5. Согласно начелото за распределба на сред-
ствата за личен доход според вложениот труд со-
држано во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, на секој работник му припаѓа од 
доходот на основната организација личен доход 
за задоволување на неговите лични, заеднички и 
општи општествени потреби, според резултатите 
од неговиот труд и неговиот личен придонес што, 
со својот тековен и минат труд го дал во зголе-
мувањето на доходот на основната организација. 
Од друга страда, според, ставот 3 на член 129" од 
Законот за здружениот труд, придонесот на ра-
ботникот во работата се утврдува во зависност од 
квалитетот и квантитетот во работата, земајќи го 
предвид особено обемот и сложеноста bio работата, 
(квалитетот на остварените резултати од трудот, 
успешноста во користењето на средствата од тру-
дот, остварените заштеди во работата, користењето 
на работното време, одговорноста во работата и ус-
ловите под кои работи работникот. 

Судов смета дека оспорената самоуправна спо-
годба содржи основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи. Меѓутоа, како посебен 
и самостоен о,снов таа ја предвидува и 'стручната 
подготовка. Законот за здружениот труд стручн,а-
та подготовка не ја предвидува како самостоен 
основ, туку дека придонесот на работникот во ра-
ботата се утврдува зависно од обемот и сложеноста 
на работата и работните задачи и други основи ут-
врдени со Законот и самоуправниот општ акт за 
распределба на средствата за лични доходи на ра-
ботниците. Стручната подготовка, оп-оред мислење-
то на Суд,ов е израз/увач на сложеноста на р,або-
тите и работните задачи што ги врши работникот 
и е 'инкорпорирана и в,еќе вреднувана во ово,ј ос-

нов, така што нејзиното одделно вр-еднување, вон 
рамките од основот сложеност, значи двојно вред-
нувањ-е на стручната подготовка што не е во со-
гласност со начелото за распределба според трудот 
и со ставот 3 на член 129 од Законот за здруже-
ниот труд поради што Судов одлучи како во точ-
ката 1 на 'Оваа одлука. 

У. бр. 52/81 
24 септември 198l година -

Скопј-е Претседател 
на Уста-вниот суд на Македонија, 

Гога Николов они, с. р. 

466. 
Уставниот суд на М,акедонија, на . основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 
20 од Законот за основите на постапк,ата пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана по јав-
ната расправа од 23 септември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
-1. -СЕ УКИНУВА Одлуката за донес,ување на 

план за реализација на индустрискиот дел — фаза 
детален урбанистички план, донесена од С,обрани-
ето на (општинат,а Битола на ,седницата одржана 
на 31 март. 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „/Службен гласник на Собрание-
то на о,пштината Битола". ' 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 65/81 од 2 
ју,ли 198il . година, поведе постапка за оценување 
законитоста на актот означен во точката 1 од оваа 
одлука. Постапката беше поведена затоа што оспо-
рената одлука пред нејзиното донесување н-е била 
изнесена на јавен увид и по неа не била ,органи-
зирана јавеа расправа, поради што пред Судов 
основало се постави прашањето за нејзината оог-
ласнот со членот 30 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирањ-е („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/71, 20/73, 45/77 и 20/78). 

4. ОВо претходните испитувања и на јавната 
расправа, Судов утврди дека Собранието на општи-
на Битола со одлука од 31 март 1977 година, доне-
ло план за реализација на индустрискиот дел на 
Битола — фаза детален урбанистички план. Во 
членот 1 од оваа одлука е предвидено дека се до-
несува план за реализација на индустрискиот дел 
ч,иј елаборат се состои од намена на површините. 
Во членот 2 од -оваа одлука е предвидено дека за 
нејзиното спроведување ќе се грижи општинскиот 
орган надлеж,ен за комунални работи и урбанизам. 
Понатаму, на јавната расправа Судов утврди д-ека 
пред неговото донесување оспорениот план за реа-
лизација не бил ставен на ј,авен увид и по него 
не бил,а организирана јавна расправа. 

Според ставот 1 на член 17 од Законот за про-
сторно и урбанистичко' планирање, планот за реа-
лизација претст,авува фаза на изработување на ур-
банистичкиот план, а според ставот 1 на член 30. 
од овој закон, просториите и урбанистичките пла-
нови во сите фази на изработување задолжително 
се ставаат на ј авсн увид и по нив се организира 
јавна расправа. 

Со оглед на тоа што -оспорениот план за реа-
лизација пред неговото донесување не бил 'ставен 
на јавен увид и по него Hie била организирана јав-
на расправа, Судов оцени дека тој не е во соглас-
ност со членот 30 од Законот за просторно и ур-
банистичко планирање. 

'На основа изнесенов-о Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 615/1811 
23 ,септември 1981 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 
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467. 
Уставниот сто на Македонија, врз основа чле-

нот 20 од Законот за основите на - постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на н-е ловите одлуки, на седницата по јавната 
расправа одржана на 7 октомври. 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА АКТОТ бр. 18-655 од 18 март 
1981 година на Секретаријатот за урбанизам, ко-
мунални работи и сообраќај на Собранието на град 
С-копје со ној е извршена измена на намената на 
локацијата бр. 1808/77 на Основниот урбанистички 
план на град Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во ,,Службен гласник на град 
Скопје". -

3. Советот на Месната заедница „Тафталиџе I" 
во Скопје, поднесе предлог до Уставниот суд на 
Македонија за оценување законитоста на актот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. Според наво-
дите во предлогот, оспорениот акт бил во спротив-
ност со Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање затоа што со него се вршела фактичка 
измена на Основниот урбанистички план на град 
Скопје. 

Во образложението на наводите во предлогот 
и на јавната расправа, предлагачот наведе дека 
во Основниот урбанистички план на град Скопје, 
на просторот меѓу улиците „Иво Рибар Лола", 
„Лондонска" и „Прашка", била предвидена изград-
ба на два објекта и тоа: А — „Лукс" и Б — „Цен-
тар за исхрана". Од 'ова предвидување во планот, 
бил изграден само објектот предвиден под „А" и 
тоа, наместо „Лукс", бил изграден производен об-
јект на „Вапила", што не претставувало битна из-
мена на планот. Меѓутоа, Секретаријатот за урба-
низам, комунални работи и сообраќај на Собрание-
то на град Скопје извршил измена на предвиде-
ниот објект под „В", во таа смисла што донел акт 
во ко-ј наместо центар за исхрана бил предвиден 
објект н-а графичка индустрија. Со донесувањето 
на овој акт, според наводите на месната заедница, 
биле повредени од-редбите од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање кои се однесуваат на 
постапката за менување на урбанистичките пла-
нови. 

4. Во одговорот на наводите во предлогот и 
на јавната расправа, Секретаријатот за урбанизам, 
комунални работи и сообраќај истакна дека лока-
цијата за изградба на производен погон и адми-
нистративен простор на Графичкиот з,авод „Гоце 
Делчев", била обезбедена во рамните на сервис-
ната зона „Запад" и дека според мислењето на 
стручни органи и институции, лоцирањето на гра-
фички-от завод на означената локација немало да 
влијае негативно врз- животната средина на луѓе-
то кои живеат во овој реон. Доносителот на оспо-
рениот акт исто така наведе дека намената на ос-
порената локација во Основниот урбанистички план 
била определена како „значка" со можност над-
лежниот секретаријат да вр-ши конкретно опреде-
лување на намената во зависност од потребите на 
организациите на здружениот труд кои вршат ус-
лужни дејности. 

5. Во списите прибавени во претходната пос-
тапка и на јавната расправа, Судот утврди дека 
во Основниот урбанистички план на град Скопје 
на спорната локација е предвидена изградба на 
центар за исхрана. Со оспорениот акт е изменета 
намената на оваа локација и наместо центар за 
исхрана, предвидена е изградба на производен по-
гон и административен простор на Графичкиот за-
вод „Гоце Делчев" во Скопје. 

6. Според Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, со просторното и урбанистичкото пла-
нирање се обезбедува планско и рационално ко-

ристење на просторот, план.ха и рационална из-
градба и уредување на насолиниете места и заш-
тита на човековата сред.ена, а просторниот и урба-
нистичкиот план, според членот 6 од овој закон, 
се изработува за подолг временски период, а нај-
малку за период од 20 години. Во членот 33 од 
законот, пак, е предвидено дека овие планови мо-
жат да се изменат и дополнат само ако битно се 
изменат економските услови според кои се доне-
сени или ако тоа е неопходно поради дејство на 
виша сила. Во тој случај, согласно членот 35 од 
законот, измените и дополнувањата се вршат во 
постапка за донесување на плановите, а тоа зна-
чи дека тие измени и дополнувања м-ора да бидат 
ставени на јавен увид и по нив да биде органи-
зирана јавна расправа. 

Според мислењето на Судот, донесувањето на 
урбанистичките планови и нивното менување и 
дополнување спаѓа BIO надлежност на собранието 
на општината, односно на градската заедница кога 
е тоа определено со статутот на градската заедни-
ца. Согласно на ова, секоја измена или дополну-
вање на планот мора да се врши со акт на собра-
нието и во пропишана постапка во која ќе се 
обезбеди јавен увид и ќе се организира ј-авна рас-
права, освен во случаите од член 34 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање кога оваа 
постапка не е задолжителна. Оттука, Судот смета де-
ка измената на намената на локацијата предвидена 
во Основниот урбанистички план на град Скопје 
како простор за изградба на центар за исхрана, ко-
ја е извршена со оспорениот акт на Секр-етарија-
тот за урбанизам, комунални работи и сообраќај, 
претставува измена на урбанистичкиот план која 
мора да биде во согласност со одредбите од на-
ведениот з-акон. Со оглед на тоа што Секретари-
јатот не е надлежен да врши измени на урбанис-
тичкиот план, Судот оцени дека оспорениот акт 
не е во согласност со Законот за просторно и ур-
банистичко планирање. 

Судот не ли прифати наводите на доносителот 
на оспорениот акт дека намената на оспорената ло-
кација BIO Основниот урбанистички план била оп-
ределена ќано „значка" со можност надлежниот 
Секретаријат да врши конкретно определување на 
намената во з-ависност од потребите на организа-
циите на здружениот труд нон вршат услужна 
дејност, затоа што оцени дека намената на лока-
цијата во планот е финоно определена и дека не 
постои овластуваше за секретаријатот со свој акт 
неа да ја менува. 

На основ,а изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 125/181 
7 октомври 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

468. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 14, 
став 1, алинеја 4 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки 
на седницата одржана по јавната ' расправа од 23 
септември 198l година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за проширување на 
градежниот реон на Пехчево, донесена од Собра-
нието на општината Берово на 20 мај 1979 година, 
во делот за кој не е донесен план за реализација 
и на кој изградбата во целина или во п-оголем 
дел не може да се изврши најдоцна во рок од 10 
години од донесувањето на оваа одлука. 
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2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување зако-
нитоста на Одлуката за измени и дополнувања на 
деталниот урбанистички план на Пехчево, донесе-
на од Собранието на општината Берово на 29 мај 
1980 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на Собра-
нието на општината Берово". 

4. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 131/80 од 4 
јули 1981 година, поведе постапка за оценување 
законитоста на актите означени во точките 1 ,и 2 
од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што 
пред Судот основано се постави прашањето за соглас-
носта на оспорената ,одлука за проширување на 
градежниот реон со членот 11 од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на СРМ" бр. 
10/79) како и за согласноста на Одлуката за из-
мена и 'дополнување на деталниот урбанистички 
план со членовите 30 и 35 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник 
на СРМ" бр. 20/78). 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права ,Дудов утврди дека оспорената одлука за 
проширување на градежниот реон на Пехчево пред 
нејзиното донесување била разгледувана од со-
бирот на работните луѓе и граѓаните одржан на 13 
март 1979 година, а ,на 23 март 1979 година, Собра-
нието на општина Берово ја усвоило одлуката за 
проширување на градежниот реси. Разгледувајќи 
ја оваа одлука, Судов утврди дека со неа е пред-
видено, градежниот реон на Пехчево да се про-
шири од западната страна до селото Чифлик и 
дека со неа се утврдени границите на опфатеното 
земјиште со катастарски податоци за парцелите. 
Исто така Судов утврди дека на 26 март 1981 го-
дина, по претходно спроведен јавен увид и орга-
низирана јавна расправа, Собранието на општина 
Берово донело одлука з,а усвојување на планот за 
реализацијата на дел од проширениот градежен 
реон наречен „Подуево". 

На ј а в н а т а распр,ава Судов утврди дека план 
за реализацијата е изработен и усвоен само за ед-
на четвртина од градежното земјиште кое е опфа-
тено со одлуката за проширување на градежниот 
реон. Исто така Судов утврди дека изградбата на 
земјиштето за кое не е донесен план за реализа-
ција во целина или во поголемиот дел, според 
оценката на Собранието на општината Берово, не 
може да се изврши најдоцна в,о рок од 10 години 
од денот на донесувањето на оспорената одлука. 

Согласно ставот 2 на член 2 од З-аконот за гра-
дежно земјиште земјиштето во градовите и насел-
бите од град-ски карактер и во други подрачја, 
предвидени за станбена и друга комплексна из-
градба (градежно земјиште), го определува собра-
нието на општината со одлука. Одлуката за опре-
делување на гр-адежното земјиште, согласно ста-
вот 1 на член 9 од овој закон, собранието на оп-
штината ја донесува по претходно прибавени мис-
лења од организациите на здружениот труд, са-
моуправните интересни заедници, месните заедни-
ци и другите организации и з,аедници, определени 
со' одлука на собранието на општината во соглас-
ност со статутот на општината. Според членот 11 
од истиот закон, за градежно земјиште може да 
се определи земјиштето за кое е донесен план за 
реализација и ако изградбата на тоа земјиште во 
целина и л PI ВО погол-ем дел се изврши најдоцна 
во рок од 10 години од влегувањето во сила на 
одлуката од член 2 став 2 од овој закон. Со оглед 
на ,изнесеново Судов оцени дека -оспорената одлука 
за проширување на градежниот реон на Пехчево 
во делот за кој не е донесен план за реализација 
и на кој според оценката на Собранието на оп-
штината Берово, изградбата не може да се изврши 
над опна во рок од 10 години од денот на донесу-
вањето ,на оспорената одлука, не е во согласност со 
членот И од Законот за градежно земјиште. 

6. Во однос на оспорената одлука за измени и 
дополнувања на деталниот урб-анистички план на 
Пехчево, на јавната расправа Судов утврди дека 
во 1980 година Меснат,а заедница Пехчево доста-
вила барање до Собранието на општината Берово 
за измени и дополнувања на деталниот урбанис-
тички план на Пехчево, и дека пред усвојува-
њето од страна на Собранието на општината, тие 
измени и дополнувања на деталниот урбанистич-
ки план биле ставени на јавен увид и по нив била 
организирана јавна расправ-а на собири пред за-
интер-есираните работни луѓе и граѓани од Пех-
чево. 

С,огласно членовите 30 и 35 од Законот за 
просторно и урб-анистичко планирање, просторните 
и урбанистичките планови во сите фази на изр-а-
ботување задолжително се ставаат на јавен увид 
и по нив се организира ј-авна расправа. Измените 
и дополнувањата ,на плановите се вршат исто така 
во постапка предвидена за донесување на плано-
вите. 

Со оглед на тоа што Судов на јавнат-а распра-
ва утврди дека оспоренат-а одлука за измени и до-
полнувања на деталниот урбанистички план на 
Пехчево, пред нејзиното усвојување, била изнесе-
на на Јавен увид и по неа б,ила организирана јав-
на расправа, Судов смета дека не постои основ за 
понатамошно водење на постапката, поради што 
одлучи да ја запре постапката. 

На основа изнесеново Судов одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 131/30 
23 септември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд ,на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Општинскиот суд во Битола го повикува ли-
цето Белк-о-ски Петрев Стојан од село Бистрица, 
кој наводно во 1941 година од група војници кон-
центрирани во село Бистрица бил одведен во не-
познат пр-авец и истиот до денес не се јавил, да 
се јави во рок од три месеци од денот н-а обја-
вувањето на овој оглас во „С-лужбен весни-к на 
СРМ". Во спротивно по истекот на рокот, исчез-
натиот Велиоски Петрев Стојан ќе се прогласи за 
умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 293/81. 
(88) 

Општинскиот суд во Битола го повикува ли-
цето Стојановски Георги од село Велушина, СО 
Битола, кој наводно починал на 9. IV. 1980 година 
во Сиракус, САД, да се ј,ави во рок од 20 дена од 
денот на објавувањето ,на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ", како и секој друг што знае 
за неговиот живот. Во спротивно по истекот на 
рокот ќе се докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Битола, Фи. бр. 192/80. 
(39) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пр-ед Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на татковство по тужбата на ту-
жителката Јаја Семр-а од Тетово, застапувана од 
законскиот застапник мајката Абази Фатмира од 
Тетов-о, ул. „Ѓорче Петров" бр. 28, против туже-
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ниот Ја ј а Алинешат Абдул хадил од Тетово, ул. 
„Гоце Стојч-евски" бр. 36, а сега на привремена'ра-
бота во странство ,со непозната адреса. 

Се -повикува тужениот Ј а ј а Алинешат Абдул-
хадил во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот да се јави во судот, достави адреса или одре-
ди полномошник кој ќе го застапува во овој спор. 
Во спротивно судот ќе му постави привремен ста-
рател преку Центарот за социјални работи во Те-
тово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1317/80. 
(85) 

Пред Општинскиот -суд во Тетово се евди туж-
ба за развод на брак од страна н-а тужителот Јо-
вановски Диме од Тетово, ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 31, против тужената Снежана Јовановска од 
Струга, ул. „Крсте Мисирков" бр, .2на, а сега со 
непознато место на живеењ-е. 

Бидејќи туж-ената Јовановска Снежана е с-о 
непозната адреса, се повикува да се јави в-о су-
дот в-о рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот, до,стави точн-а адреса или одреди по.лномош-
ник кој ќе ја застапува во овој спор. Доколку -ис-
тото не го стори ќе и биде поставен приврем-ен 
старател преку Центарот за -социјални работи, ној 
ќе ја застапува во спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1547/80. 
- (86) 

Пред Општинскиот суд bio Тетово се води -спор 
за утврдување на татковство по тужбата на ту-
жителот Хасан Рушити од село Г. Седларце, зас-
таруван од полномошникот Крсто Поповски, адво-
кат од Тетово, против тужените Абдии Сакибе од 
село Г. Седларце, Селим Абдии, од с. Г. Седл-арце 
и Мерсим Рушити од (село Ломница, Гостиварско, 
а сега на привремена работа во Австрија, со не-
позната адреса. 

Се повикува тужениот Мерсим Рушити во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави 
во судот, достави точна адреса или одреди полно-
мошник ко-ј ќе го застапува пред судот. Во спро-
тивно ќе му биде поставен приврем-ен старат-ел 
преку Центарот за социјални работи. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 51/81 
(87) 

Пред Општинскиот суд в-о Тетово се води -спор 
за сопственост, по туж-б-ата на тужителот Мустафи 
Шаин и Мустафи Џемаил-, два јцата 'од -село Нов-о 
Село 2, против тужениот Мустафи ЈБутви од село 
Ново село 2, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Мустафи Џемаилов 
Љутри во рок од 20 дена по објавувањето на ог-
ласот да се јави во -судот, достави точна адреса 
или одреди свој полномошник кој ќе ги штити 
неговите -права во постапката. Во спротивн-о ќе му 
б,ид-е поставен привр-емен старател преку Цента-
рот за социјални работи — Тетово да го заста-
пува во овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 57,1/51. 
(90) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Здравствена легитимација на име Ракибе Де-

мирова, ул. В. Прке" бр. 21, Виница. ' - ' (237-8) 
Увер-ение за воено неспособен, издадено во 

Скопје на име Демир Мехмед, Скопје. (2379) 
Воена книшка, издадена во Бихаќ на име Ек-

рем Демири, 'Скопје. (2380) 
Воена книшка на име Спасе Китановски, Скоп-

је. (2381) 
(Свидетелство на име Живко Гајдоски, с. Вран-

че, Прилеп. (2382) 

Книшка на име Мехо Јаховиќ, е. Десово, При-
леп. 2383) 

Свидетелство на име Степан Куневски, ул. „В. 
Циривири" бр. 40-а, Прилеп. (2384) 

Свидетелство на име Трајанка Кунев-ска, ул.. 
„В. Циривири" бр. 40-а, Прилеп. (238-5) 

Работна книшка на име Радмило Стаменков -
ски, ул. „Р. Митровиќ" бб, Куманово. (2386) 

Здравствена л-егитимација ,на име Љубица Сте-
фанова, ул. ,,И-го Тричков^ќ" бр. 25, Куманово. 

(2387) 
Здравствена л-егитимација на име Ресмије Са-

.кипи, с. Ваксизнци, Куманово. (2388) 
Индекс на име Блашко Куз-мановски, с. Ло-

пате, Куманово. (2389) 
Здравствена легитимација на име Благица Спа-

соска, ,с. Агино Село, Куманово. (23-90) 
Ученичка книшка на име Султа Амедовска, 

ул. „Дренак" бр. 1, Куманово. (2391) 
Здравствена легитимација на име Ајрија Де-

мировска, ул. „Прохор Пчињски" бр. 5, Куманово. 
(239(2) 

Здравствена легитимација (на име Боран Ѓор-
ѓевиќ, с. Тромеѓа, Куманово. (23P3) 

З,дравствена легитимација на име Сали Рус-
темоески, Куманово. (2394) 

,Документи на име Дра-гомир Цветковски, е. Но-
воселани, Куманово. (2395) 

Здравствена легитимација : на име Накшија 
Муетафовска, ул. „Анѓа Ранковиќ" бр. 11, Кума-
ново. (2306) 

Книшка на име Бехрије Узуној, ул. „11 Ок-
томври" бр. 16, Куманово. -(2397) 

Книшка на име Аљит Узуној, ул. „11 Ноем-
ври", Куманово. (2398) 

Книшка на име Сахадете Узунов, ул. „И Но-
ември" бр. 16, Куманово. . (2399) 

Книшка на име Изиљуј Узуној, ул. „11 Ноем-
ври" бр. 16, Куманово. (2400) 

Здравствена легитимација на име Ќани Неџи-
ти, ул. „Црнотравека" бр. 44, Куманово. (2401) 

Здрав,ствена легитимација на име Сокица Злат- " 
ковска, с. Пчиња, Куманово. ,(2402) 

Работна книшка на име Борика Нико-ловска, 
Кратово. - (2403) 

Здравств-ана легитимација на име Јасминка 
Макаевска, Кратово. , " (2404) 

Здравствена легитимација на име Тодора Ар-
сова, Кратово. ' (2405) 

Лична карта на име, Милазим Хајредкгни, с. 
Слатино, Тетово. (2406) 

'Свидетелство -од VIII одделение на име Боге 
Доневски, с. Челопек, Тетово. (2407) 

Здравствена легитимација на им-е Фикрет Би-
љаљи, с. Пирок, Тетово. , (3408) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ирми с Нуредини, с. Седларце, Тетово. (2409) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ибраим Нуредини, с. Г. Седларце, Тетово. (2410) 

Свидетел,ства за III и IV /година од гимназија 
на име Надије Адеми, ,с. Камењане, Тетово. (241,1) 

Диплома на -име Надије Адеми, с. Камењане, 
Тетово. (2412) 

Документ на им-е Мефаил Идризи, с. Пирок, 
Тетово. (2413) 

В-оена книшка, издад-ена во Владички Х)ан на 
име Радоица Ристиќ, Скопје. (2414) 

Свидетелств-о од VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Елисије Попоски — Марко" 

- с. Врбјани, О-хрид на име Трајан Танаскоски, Скоп-
је. (2415) 

Свидетелство на име Методија Талески, с. Бе-
ло По,ле, Прилеп. (2416) 

Свидетелство на име Петре Антевски, у,л. „Кр. 
Волнароски" бр., 63-6, Прилеп. (2417) 

Свидетелство на име Нијази ја Шерифоски, -сч 
Дебриште, Прилеп. (2418)' 

Свидетелство на име Киро Арсовски, с. Кра ј -
н и к , Т. Велес. ' (2421) 

Свидетелство на име Николина Крстева, с. Вој-
шанци, Неготино. (2422) 
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Здравствена ледагим.ација на име Душица Ан-
товска, ул. „29 Ноември" бр. 103, Тетово. 2423) 

Здравствена легитимација на име Сал ајдин 
Рустеми, ул. „Д. Г. Кара" бр. 3, Тетово. (2425) 

Здравствена легитимација на име М-ера Русте-
ми, ул. ,,,Д. Г. Кара" бр. 3, Тетово. (2426) 

(Свидетелство на име Илиази Жирафед, с. Си-
ничане, Тетово. (2427) 

Свидетелство на име Зелкине Хамити, с. Пи-
рок, Тетово. ' (2428) 

1Свидетелство од VI одделение на име Наца 
"Ангелковска, о. Милетино, Тетово. (2429) 

'Обид етел ство на име Шази ја Адемов, ул. „Сл. 
Стојменов" бр. 39, Кочани. (2430) 

Воена книшка, издадена сво Сомбор на име Ав-
рам Јованов-ски, 'Скопје. (2434) 

Воена книшка, издадена во Сремска Митро-
в и ч на име Кирил Бибанов ски, Скопје. (2536) 

(Свидетелства од I, П, Ш и IV година, изда-
дени од Гимназијата „Ѓоце Делчев" — Куманово на 
име Фата Велии, Куманово. (2436) 

Работна книшка на име Трајко Темелков, бу-
левар ,Д-ви Мај" бр. 44, Битола. (2437) 

Работна книшка на име Јонче Видимовкжи, е. 
Бистрица, Битола. (243.8) 

Работна книшка на име Исмет Асаки, ,с. Отла, 
Куманово. (2439) 

Работна книшка на име Момир Ангеловски, 
ул. „Моша Пијаде" бр. 30, Куманово. (2440) 

Здравствена легитимација на име Владанка 
Стаменков ек а, н. Барака II/5, Куманово. (2441) 

Здравствена легитимација на име Таир Алији, 
ул. „Бајрам Шабан" бр. 69, Куманово. (2442) 

Здравствена легитимација н а - и м е Игор Ми-
тевски, ул. „Божа Божинов" бр. 30, о .Лопате, Ку-
маново. (2443) 

Здравствена легитимација на име Томина Ди-
митриевски, ул. „Весна Петковска" бр. 36, Кума-
ново. ^ (2444) 

Книшка на име Вите Кочевски, ул. „Денка 
Драгова" бр. 14-а, Куманово. (2445) 

Здравствена легитимација на име Џемиле Ид-
ризи, ул. „Ване Б,ожинов" бр. 40-б, Куманово. 

(2446) 
' Здравствена легитимација на име Виолета Миг 

тев-ска, ул. „Доне Божинов" бр. 30/43, Куманово. 
(2447) 

Здравствена легитимација на име Добринка 
Стојановска, ул, „Пиринска Македонија" бр. 32, 
Куманово. ^ (2448) 

Здравствена легитимација на име Ибрахим Бис-
лими, ул. „Тоде Мендол" бр. 91, Куманово. - (2449) 

Здравствена легитимација на име . Славко Јо-
вановски, с. Опила, Кр. Паланка. (2450) 

'Свидетелство за завршено средно'образование, 
издадено од Гимназијата „Митко Пенџуклиски" — 
Кратово на име Светлана Цветко Иванова, с. Шле-
гово, Кратово. (2451) 

Свидетелство 'за IV одделение на 'Име Живко 
Стојанов, Кратово. (2452) 

Лична карта бр. 142324, издадена од ОВР — 
Кратово на име Драги Стефанов, с. Железница, 
Кратово. (2453) 

. 'Свидетелство од VIII одделение на име Рама-
дан Ефреми, ул. „НО" бр. 30, Тетово. (2454) 

Свидетелство од IV одделение на име Ружди 
Саини, с. Теарце, Тетово. ' (2455) 

Личеа карта на име Мустафа Садри, с. Доб-
роште, Тетово. (2456) 

Книшка на име Земрије Бел или, с. Боговиње, 
Тетово. (2457) 

Диплома на име Алие Меџит, е. Неготино, Гос-
тивар. (2458) 

'Свидетелство од VIII одделение на име Ахмет 
Хусеин, с. Врапчиште, Гостивар. (2459) 

(Свидетелство од VI одделение на име Мука-
дие Муст.афаи, с. Вруток, Гостивар. (2460) 

Работна книшка на име Даринка Гргоска, ул. 
„Никола Парапунов" ^ бр. 109, Гостивар. (2461) 

Здравствена легитимација на (име Садат Ре-
цепи,. с. Градец, Гостивар. (2462) 

'Свидетелство на име Шенап Фетаи, ул. „Ни-
кола Парапунов" бр. 50, Гостивар. (2463) 

Свидетелство од IV одделение на име Јана Ки-
ровска, с., Сушица, Гостивар. (2464) 

Свидетелство од VIII 'Одделение на име И с м и -
је Хасани, Гостивар. (2465) 

Здравствена легитимација на име Никола Р. 
Пановски, Скопје. (2466) 

Воена книшка, издадена во Ниш на име Димче 
Митановски, Скопје. (2467) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име На-
сер Стовилејци, ,Скопје. (2468) 

Работна книшка на име Мирослав Галевски, 
ул. „Богомила" бр. 1, Битола. (2472) 

'(Свидетелство на име Драги Гаџовски, с. Ж и -
војно, Битола. (2473) 

Уверение на име Цветко Цуцулески, ул. ,,Сла-
веј Планина" бр. 39, Прилеп. . (2474) 

Диплома на име Љупчо Пашоски, с. Пашино 
Рувци, Прилеп. (2475) 

Свидетелство на име Таки Петрески, бр. 45, 
Прилеп. (2476) 

Свидетелство од VIII одделение на име Саду-
дин Азизоски, о. Дебреште, ,Прилеп. (2477) 

Свидетелство на име Добре Миладиноски, ул. 
„11 Октомври" бр. 10.2, Прилеп. " (2478) 

'Свидетелство на име Виолета Камческа, ул. 
„А. Олабејко" бр. 64, Прилеп. (2479) 

Здравствена ,легитим,ација на име Димчо Ден-
ковски, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (2480) 

Свидетелства за I, II и III година, издадени 
од училиштето „Перо Наков" - Куманово на име 
Живко Николовски, Куманово. (950) 

Воена книшка издадена во Цеље на име Де-
мир Ибиш,. Скопје. (951) 

Воена здравствена легитимација издадена во 
Приштина на име Југослав Крстиќ, Скопје. (952) 

Диплома за завршен шивачки курс, издаде-
на во Скопје на име Стојанка Димовска, Скоп-
је. (953) 

Воена книшка на име Младен Крстевски, 
Скопје. (954) 

Свидетелство од IV одделение, на име Лиљана 
Јовановиќ, Скопје. (955) 

Свидетелство за положен завршен испит, на 
име Иван Станковиќ, с. Печењовце, Куманово. (956) 

Здравствена легитимација на име Коле Дома-
зетовски, ул. „7 Јули" бр. 35, Битола. (957) 

Свидетелство за VIII одделение на име Милан 
Илиески, Прилеп. (958) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вера 
Стојкоска, у,л,. „Борис Кидрич" бр. 51-а, Прилеп. 

Свидетелство за VIII одделение на име Димче 
Димоски, с. Забрчани, Прилеп. (960) 

Ученичка книшка од I—VII одделение на име 
Тони ѓорѓиески, ул. „Раде Јованоски" бр. 108, При-
леп. и (961) 

Свидетелство од VIII одделение на име Борис 
Гоцески, с. Панчарево, Берово. (962) 

Здравствена легитимација на име Мидесире 
Зеќири,, с. Беловиште, Гостивар. (964) 

Книшка на име Керим Османи, с. Равен, Гос-
тивар. v (965) 

Свидетелство за IV одделение на име Емин 
Салиу, с. Жировница, Гостивар. (966) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мус-
тафа Несими, с. Вруток, Гостивар. (967) 

Свидетелство за завршено VII одделение, на 
име Дева Симјановска, с. Дебреше, Гостивар. (968) 

Свидетелство на име Васил Биковски, ул. „Бел 
Камен" бр. 13, Берово. ' (969) 

Свидетелство за завршена I година учителска 
школа, на име Мусли Хасани, Скопје. (970) 

Свидетелство од II година, на име Мусли Ха-
сани, Скопје. (971) 

Воена книшка, на име Горан Џаџу, Скоп-
је. (972) 
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Воена книшка издадена во Петровац на Мала-
ви на име Алексо Трајковски, Скопје. (973) 

Свидетелство за IV одделение на име Миле 
Цветановски, с. Вашарејца, Битола. (974) 

Свидетелство за V одделение на име Шериф 
Хадовиќ с. Канатларци, Прилеп. (975) 

Свидетелство за VIII одделение на име Верка 
Димовска, с. Дебреште, Прилеп. (976) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сла-
вица Божиновска, с. Ропотово, Прилеп. (977) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петар 
Талески, с. Долнени, Прилеп. (978) 

Свидетелство за VIII одделение на име Милан 
Петкоски, ул. „Мице Козар" бр. 96, Прилеп. (979) 

Работна книшка бр. 306894/1972 година н,а име 
Таска Колеска, ул. „О. Чопела" бр. 82, При-
леп. (930) 

Свидетелство за VIII одделение на име Борис 
Наумовски, с. Вранче, Прилеп. (981) 

Работна книшка на име Џемаил Џемаилоски, 
ул. „Тризла" бр. 77-а Прилеп. (982) 

Свидетелство за VIII одделение на име Божин' 
Петпеск \ ул. „11 Октомври" бр. 98, Прилеп. (983) 

PaCoTi.i книшка на име Божидар Петковски, 
ул. „Тоде ?1сндол" бр. 37/7, Куманово. (984) 

Диплома за загушено техничко училиште на 
име Олгица Микови а, ул. „Пчинска" бр. 58, Ку-
маново. (935) 

Здравствена легитимација на име Драгана Кос-
товска, населба „Карпош" бб, Куманово. (986) 

Здравствена легитимација на име Бобан Ан-
геловски, н. Карпош, Куманово. (987) 

Здравствена легитимација на име Тони Аси-
мовски, с. Вакуф, Кратово. (988) 

Оружен лист бр. 272/69 на име Бранислав Ге-
оргиевски, с. Градец, Кр. Паланка. 4 (939) 

Свидетелство за III клас на име Лидија То-
доровска, ул. „11 Октомври" бр.- 3/24, Титов Ве-
лес. (990) 

Свидетелство од И година, на име Душан Или-
евски, ул. „Игманска" бр. 119, Т. Велес. (991) 

Свидетелство за I година, на име Душан Или-
.евски, ул. „Игманска" бр. 119, Т. Велес. (992) 

Свидетелство за IV одделение на име Нада 
Петрова, ул. „Сараевска" бр. 30, Титов Велес. (993) 

Свидетелство за V одделение на име Микола 
Ристевски, ул. „Тодор Јанев" бр. 62, Титов Ве-
лес. (994) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓула 
Салиева, ул. „Благој Нечов" бр. 5, Титов Ве-
лес. (995) 

Свидетелство за VIII одделение на име Лазат) 
Ќумбев, ул. „Крушевска" бр. 23, Титов Велес. (996) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Исмаили Џемал с. Г. Седларце, Тетово. (997) 

Земтоделска здравствена легитимација на име 
Авни Дењали, с. Боговиње, Тетово. (998) 

Работна книшка на име Зулќуфли Селмани, с. 
Јажинце, Тетово. (999) 

Зем1оделска здравствена легитимација на име 
Хаки Хандари, с. Камењане, Тетово. (1000) 

Здравствена легитимација на име Неџбециш 
Зенки, с. Непроштено, Тетово. (1001) 

Диплома за "завршено средно земјоделско учи-
лиште на име Ибраим Амети, с. Нераште, Тето-
во. ^ (1002) 

Лична карта на име Ченан Бечиќи, с. Новаќе, 
Тетово. (1003) 

Здравствена легитимација на име Исмаил Ша-
бани, с. Пирок, Тетово. (1004) 

Здравствена легитимација на име Амет Русте-
ми, с. Теарце, Тетово. (1005) 

Работна книшка на име Мухамед Сулејмани, 
с. Вешала, Тетово. (1006) 

Ученичка книшка за VI одделение на име 
Славчо Глигоров, ул. „Гоце Делчев" бр. 40, Дел-
чево. (1007) 

Книшка на име Фиданчо Петров, с. Липец, 
Кочани, (1008) 

Здравствена легитимација на име Рајна Авра-
мова, с. Доброште, Тетово. (1009) 

Воена книшка на име Рефат Хазири, с. Дра-
чево, Скопје. (1010) 

Работна книшка на име Нермин Кадриевски, 
с. Десово, Прилеп. (1011) 

Уверение на име Иван Петрески, с. Лопатица, 
Прилеп. (1012) 

Ученичка книшка на име Снежана Силјанов-
ска, ул. „Р. Секирчанец" бр. 2-6, Прилеп. (1013) 

Диплома на име Марјан Јаневски, ул. „Само-
илова" бр. 38, Прилеп. , (1014) 

Работна книшка на име Бранко Додевски, ул. 
„Др. Стопаревиќ" бр. 3, Куманово. (1015) 

Здравствена легитимација на име Зоран Ко-
лев, ул. „В. Драгомански" бр. 21, Куманово. (1016) 

Здравствена легитимација на име Фадил Са-
дики, ул. „Др. Стојановиќ" бр. 50-а, Куманово. (1018) 

Здравствена легитимација на име Наим Ис-
мети, ул. „К. Антевски" бр. 11, Куманово. (1019) 

Здравствена легитимација на име Надире Ме-
мети, ул. „К. Антевски" бр. 11-а, Куманово. (1020) 

Здравствена легитимација на име Ферат Меме-
ти, ул. „К. Антевски" бр. 11-а, Куманово. (1021) 

Работна книшка на име Васил Димитров, ул. 
,,В. Илиев-Гуне" бр. 14/2-17, Куманово. (1022) 

Здравствена легитимација на име Јакија Емо-
заде, ул. „Д. Шутевски" бр. 7, Куманово. (1023) 

Здравствена легитимација на име Весел Арит 
фовиќ, с. Лопате, Куманово. (1024) 

Свидетелства од I до IV клас на име Славица 
Анастасовска, ул. „30 Јули" бр. 8, Куманово. (1025) 

Работна книшка на име Ратко Краљевски, с. 
Градиште, Куманово. (1026) 

Свидетелство за VIII одделение на име Миле 
Мојсовски, с. Веселчани, Прилеп. (1027) 

'Свидетелство за VIII отаде л ение на име Трај-
че Илиевски, 'С. Дреновци, Прилеп. (1028) 

Работна книшка на име Вецко Стефановски, 
ул. „М. Пијаде" бго. 1-ж. Прилеп. (1029) 

Лична карта бр. 40380 на ,име Б.ошко Јовано-
ски, с. Мажучиште, Прилеп. (1030) 

Индекс бр. 40376 на име Зорица Тодоровска, 
Прилеп. (1031) 

Свидетелство4 за IV олцеление на име Киро 
Мој ановски, с. Бонче, Пошт еп. (1032) ' 

'Свидетелство од VIII одделение на име Дара-
ган Милковски, с. Загорани, Прилеп. (1033) 

Здравствена легитимација на име Лшпана 
Илиевска, ул. „ЈНА" бр. 1-а, Куманово. (1034) 

Работна книшка ,на име Нада Нововиќ, ул. 
„Трет" бр. 24, Куманово. (1035) 

Здравствена легитимација на име Заир Арифи, 
ул. „Божидар Аџија" бр. 12, Куманово. ' (1036) 

Здравствена' легитимација на име Невена Ми-
хај ловска, с. Пчиња, Куманово. (1037) 

Здтзавствена легитимација на име Митка Ни-
коловска, ул. „Стојан Сликар" бр. 7, Кумано-
во. (1038) 

Здравствена легитимација на име Живко Ни-
коловски, ул. „Стојан Сликар" бр. 7, Кумано-
во. х (1039) 

Здравствена легитимација на име Снежана Ди-
митровска, ул. „Маршал Тито" бр. 79/11, к у -
маново. (1040) 

Диплома од гимназија на име Мемет Азири, с. 
Опае, Куманово. (1041) 

Здравствена легитимација на име Шпреса Ис-
маили, ул. „Правда Спасовска" бр. 15, Кумано-
во. (1042) 

Здравствена легитимација на име Ибраим Ај-
дини, ул. „Васка Петровска" бр. 1, Куманово. (1043) 

Здравствена ^ легитимација на име Ратка Ми-
тевска, ул. ' „Н. Револуција" бр. 52-а, Кумано-
во. (1044) 

Здравствена легитимација на име Назиме Си-
нани, с. Рашица, Куманово. (1045) 
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Здравствена легитимација на име Славко Мит-
ковски, с. Коњух, Кратово. (1046) 

Здравствена легитимација на име Милка Мит-
е в с к а , с. Коњух, Кратово. (1047) 

Оружен лист бр. 938/67, издаден од ОВР. Ма-
кедонски Брод на име Абдурахман Бајрамовски, с. 
Преглово, М. Брод. (1048) 

Свидетелство на име Мица Костова, ул. „Сте-
ван Галеб" бр. 42, Т. Велес. (1049) 

Здравствена легитимација на име Назми Сели-
ми, с. М. Речица, Тетово. (1050) 

Здравствена легитимација на име Сеаз Абди, 
с. Стримница, Тетово. (1051) 

Здравствена легитимација на име Хабиб Ха-
лити, ул. „И. Р. Лола" бб Тетово. (1052) 

Здравствена легитимација на име Нурие Ха-
л-или, ул. „И. Р. Лола" бб Тетово. (1053) 

Здравствена легитимација на име Бекир Арс-
лани, с. Порој, Тетово. (1054) 

Здравствена легитимција на име Карим Јасми, 
с. Раковец, Тетово. (1055) 

Работна книшка на име Ружди Ј-акупи, Тетово. 
(1057) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Љазим Бајрами, с. Г. Седларце, Тетово. (1058) 

Лична карта на име Ебип Назми, с. Стримни-
ца, Тетово. " (106!) 

Свидетелство од VIII одделение на име Агим 
Идризи, с. Желино. Тетово. (1062) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Жејне Саити, с. Стримница, Тетово. (1063) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Афет Саити, с. Стримница, Тетово. (1046) 

Здравствена легитимација на име Семихат А-
деми, с. Стримница, Тетово. (1065) 

Возачка дозвола Б категорија на име Бајрами 
Зулќуфли, с. Селце, Тетово. (1066) 

Свидетелство за VIII одделение на име Офери 
Ислами, с. Селце, Тетово. (1067) 

Свидетелство за VIII одделение на име Курто 
О-руч, е. Скудриње, Гостивар. (1068) 

Уверение за ѕидаро-фасадер на име Курто 
Оруч; с. Скудриње, Гостивар. (1069) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зл,ате 
Цветковски, Гостивар. (1070) 

Свидетелство за III година економско училиш-
те на име Лилјана Стефановска, с. Зубовце, Гос-
тивар. (1071) 

Свидетелство на име Ангелко Михајловски, 
нас. Циглана, Гостивар. (1072) 

Работна книшка на име Музафер Елмази, Гос-
тивар. (1073) 

Свидетелство за IV одделение на име Весна 
Спасова, с. Грдолци, Кочани. (1074) 

Работна книшка на име Живко Краљевски, с. 
Пчиња, Куманово. (1075) 

Здравствена легитимација на име Горка Ге-
оргиевска, ул. „Романија" бр. 11, Куманово. (1077) 

Здравствена легитимација на име Светлана 
Ѓорѓиевска, нас. „Балтова нива", Куманово. (1078) 

Свидетелство на име Ељмаз Рамани, е. Па-
латица, Тетово. (1079) 

Здравствена легитимација на име Џеват Рама-
дани, ул. „Ново Село" бр. 67, Тетово. (1082) 

Свидетелство за VIII одделение на име Саиме 
Јусуфи, Гостивар. (1083) 

Свидетелство за III одделение на име Џемал 
Пајазити, ул. „Ж. Брајковски", Тетово. (1084) 

Свидетелство на име Неат Мамути, ул. „Т. Бог-
дановски" бр. 16, Гостивар. (1085) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Кочо Рацин" — Скопје на име Дес-
тан Бајрами, с. , Беланце, Куманово. (1086) 

Индекс бр. 186, издаден од Филозофскиот фа-
култет во Скпје на име Владо Грујовски, Скоп-
је. (1087) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „X. Т. Карпош" во 1959/60 година 
под ред. бр. 36 на име Иванчо Џиџицев, Скоп-
је. (1088) 

Свидетелства за III и IV година на име Зеќи-
р и а Јусуфи, с. Отља, Куманово. t tl090) 

Свидетелства за III и IV година и диплома, 
издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" — КуАма-
ново на име Ибраими Нури, с. Липково, Кума-
ново. (1091) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ки-
ро Иванов, Скопје. (1092) 

Свидетелство на име Димче Марковски, с. Бу-
даково, Битола. (1093) 

Свидетелство за IV одделение на име Бошко 
Кочоски, с. Сенокос, Куманово. (1094) 

Свидетелство за IV одделение на име Трајан 
Митревски, с. Браилово, Прилеп. (1Q95) 

Свидетелство за IV одделение - на име Трајко 
Трајкоски, с. Палчиште, Прилеп. (1096) 

Свидетелство бр. 379 на име Бранко Иваноски, 
кеј „4 Јули" бр. 15/6, Прилеп. (1097) 

Уверение на име Цане Шаркоски, с. Обршани, 
Прилеп. (1098) 

Свидетелство на име Илчо Наумовски, с. Бело 
Поле, Прилеп. (1099) 

' Земјоделска здравствена легитимација на име 
Иљми Мурати, с. Ново Село I, Тетово. (1100) 

Здравствена легитимација на име Ѓоко Илиев-
ски, ул. „Г. Делчев" бр. 103, Тетово. (1101) 

Здравствена легитимација на име Расим Зе-
ќири, ул. „НО" бр. 58, Тетово. - (1102) 

Свидетелство на име Харун Нуредини, с. По-
рој, Тетово. (1103) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бејту-
ла Иљази, с. Д. Палчиште, Тетово. (1104) 

Воена книшка. на име Сатки Демири, с. Же-
лино, Тетово. (1105) 

Свидетелство на име Џемаил Џемаили, с. Че-
лопек, Тетово. (1106) 

Свидетелство, на име Џемаил Џемаили, с. Че-
лопек, Тетово. (1106) 

Свидетелство на име Васко Митовски, с. Те-
арце, Тетово. " (1Ш7) 

Свидетелство, на име Хаџи Шабани, с. Пала-
тица, Тетово. (1108) 

Свидетелство на име Ш-авзи Усеини, ,с. Же-
лино, Тетово. ч (1109) 

Здрвствена легитимација на име Бедри Идри-
зи , с. Челопек ,Тетово. (1110) 

Свидетелство на име Димче Најдоски, ул. „Ву-
чидолска" с. Волково, Скопје. (1111) 

Свидетелство на име Куртиш Куртиши, с. Ба-
линдол, Гостивар. (1112) 

Свидетелство на име Уршаде Бошкова, Гости-
вар. (1113) 

Свидетелство на име Анче Стојанов, с. Видо-
виште, Кочани. (1114) 

Свидетелство на име Иванка Стоименов а, е. 
Мородвис, Кочани. (1115) 

Свидетелство на име Живко Андонов с. Г. Под-
лог, Кочани. . (1116) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Училиштето „Даме Груев" — Скопје на име Ариф 
Самакова, Скопје. (1117) 

Диплома за ТВ техничар на име Вранко Мар-
ковски, Прилеп. (1118) 

'Здрав,ствена легитимација на име Селим Мир-
вета, с. Миладиновци, Скопје. (1119) 

Здравствена легитимација на име Живко Но-
вевски, ул. „Драган Стопаревиќ", бр. 22, Кума-
ново. (1120) 

Здравствена легитимација на име Владанка 
Крстиќ, с. Четирци, Куманово. (1121) 

Работна книшка на име Светлана ѓорѓиевска, 
Куманово. (1122) 

Здравствена легитимации а на име Сенто Алек-
сиќ, с. Љубодраг, Куманово. (1123) 

Здравствена легитимација на име Аземине Аб-
дуљи, ул. „В. Нелковска" бр. 14, Куманово. (11:24) 

Здравствена легитимација на име Мемети Са-
дик, ул. „Крсте Мисирков" бр. 14, Куманово. (1125) 



Стр. 690 - Бр. 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 2 ,ноември 198,1 

Здравствена легитимација на име Светлана 
Макрешанска, ул. „Биљановска" бр. И, Кумано-
во. (1126) 

Диплома за IV клас гимназија на име Лепа 
Симонова, Кратово. (1127) 

Здравствена земјоделска легитимација на име 
Риза Георгиевска, с. Вакуф, Кратово. '(1128) 

Ученичка книшка за I клас гимназија на име 
Павлина Тразковска, с. Брезица, Брод Македон-
ски. (1129) 

Ученичка книшка за I клас гимназија на име 
Милица Ристеска, с. Инче, Македонски Брод.(ИЗО) 

Свидетелство за VIII одделение на име Благој 
Бабунов, ул. „Владимир Назор" бр. 40, Т. Ве-
лес. (1131) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бојан-
чо Маневски, село Крајници, Тетово. (1132) 

Здравствена легитимација на име Вели Велии, 
с. Г. Лешница ,Тетово. (1133) 

Уверение за завршен курс за конфекција па 
име Душка Белковска, с. Жилче, Тетово. (1134) 

Работна книшка на име Ќамил Красниќи, ул. 
„111" бр. 16, Тетово. (1135) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Меџит Емурлаи, ул. ,,В. Кочовски" бр. 6, Тето-
во. (11136) 

Свидетелствчо на име Амети Ибраили, с. Не-
раште, Тетово. (1137) 

Работна книшка на име Љика Рамадан, ул. 
„130" бр. 16, Тетово. (1138) 

Здравствена легитимација на име Сабит Али-
ли, с. Теново, Тетово. (1139) 

Здравствена легитимација на име Фекрие Ха-
сани, с. Г. Речица, Тетово. (1140) 

Диплома од средно училиште на џме Рами Ше-
апи, с. Пирок, Тетово. (1141) 

Свидетелство од основно училиште на име Га-
ми Шаипи,, с. Пирок, ,Тетово. ' (1142) 

Здравствена легитимација на име 'Букурије 
Бесими, с. Пирок, Тетово. (1143) 

Здравствена легитимација на име Саџиде Аде-
ми, Пирок, Тетово. (1144) 

Здравствена легитимација на име Мархије 
Алишери, с. Синичане, Тетово. (1145) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џеладин Нејали, с. Палатица, Тетово. (1146) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мурат Мурати, с. Стримница, Тетово. (1147) 

Свидетелство на име Руфат Руфати, с. Градец, 
Гостивар. (1148) 

Свидетелства за III и IV клас и диплома од 
гимназија на име Станика -Георгиевска, с. Кара,т-
маново, Св. Николе. (1149) 

Здравствена легитимација издадена во Скопје 
на име Неџмија Синани, Скопје. (1150) 

Слободна карта издадена во Скопје од ГСП на 
име Рашид Исо, Скопје. (1151) 

Воена книшка бр. АР-66075, издадена во Скоп-
је на име Ружди Рустамов, Скопје. (1152) 

Ученичка книшка на име Ристо Пуцески, ул. 
„Орде Чопела" бр. 3, Прилеп. (1153) 

Свидетелство на име^ Коце Барлески, с. Бо-
гатиново, Прилеп. (1154) 

Работна книшка на име Базлин Маркоски, 
ул. „Будимани" бр. - 9/12, Прилеп. (1155) 

Свидетелство за (V одделение на имче Милка 
Анастасова, ул. „Охридска" бр. 11, Т. Велес. (1156) 

Свидетелство за I година на име Блага Кузе-
ва, Кавадарци. (1157) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ата-
наска Василева, с. Мородвис, Кочани. (1158) 

Уверение за прва помош рег. бр. 1458 на име 
Стојанчо" Стојановски, Делчево. (1159) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Де-
јан Дејанов, Скопје. (1160) 

Здравствена легитимација на име Лилјана Апо-
столовска, ул. „Вук Караџиќ бр. 41, Кумано-
во. (1161) 

Здравствена легитимација на име Борис Хрис-
товски, ул. „Гоце Делчев" бр. З-а, Куманово. (1162) 

Свидетелство за III клас, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Драган 
Тасевски, ул. „Илинденска" бр. 28, Куманово. (11G3) 

Здравствена легитимација на име Атина На-
умов.ска, ул. „Доне Божинов," бр. 28/6, Кумано-
во. (1164) 

Здравствена легитимација на име Мирвете Бе-
ќири, ул. „Ќемал Шеку" -бр. 31, Прешево. (1165) 

Здравствена, легитимација на i име Рахиме Бе-
ќири, с. Лопате, Куманово. (1166) 

Здравствена легитимација на име Емине Сеј-
д и и , ул. „Правда Спасовска, бр. 5, Куманово. (1167) 

Здравствена легитимација на име Горан Ма-
севски, ул. „X. Карпош" бр. 2, Куманово. (1168) ^ 

Здравствена легитимација на име Светлана 
Стоилковска, ул. „Горче Петров" бр. 18, Кумано-
во. (1169) 

Свидетелство за IV одделение на име Бранко 
Петревски, с. Пендак, Кратово. (1170) 

Свидетелство бр. 233/7, издадено од Гимнази-
јата „Моша Пијаде" '— Кр. Паланка на име Или-
ја Величковски, ул. „М. Тито" бр. 117, Кр. Па-
ланка. (1171) 

Свидетелство за VIII одделение на име Југе 
Димитровски, с. Црешнево. (1172) 

Свидетелство за VIII одделение на име Олги-
ца Трендафиловска, с. Слатина, М. Брод. (1173) 

Диплома за економско училиште на име Не-
вена Арсова, ул. „Енгелсова" бр. 4, Титов Ве-
лес. (1174) 

Здравствена легитимација на име Саније Ид-
ризи, с. Порој, Тетово. (1175) 

Свидетелство за III одделение на име Исаг 
Рамадани, Тетово. . (1176) 

Здравствена легитимација на име Тенасип Зе-
ќири, ул. „Радован Цоноќ" бр. 68, Тетово. ^ (1177) 

Здравствена легитимација на име Бакије Ре-
цепи с. Пирок, Тетово. (1178) 

Здравствена легитимација на име Рецеп Реде-
пи, е. Пирок, Тетово. (1179) 

Свидетелство за V одделение на име Берзат 
Дурмиши, с. Селце, Тетово. (1180) 

Здравствена легитимација ,на име Ариф Сали-
ји, с, Челопек, Тетово. (1181) 

Пасош на име Мемет Мемети, с. Камењане, 
Тетово. . (1183) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нури 
Адеми, с. Врапчиште, Тетово.' (1184) 

Свидетелство за VIII одделение на име Раиф 
Незири, с. Неготино, Гостивар. (1185) 

Свидетелство за IV година гимназија на име 
Месит Амате, с. Чегране, Гостивар. (1186) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дра-
гица Дрешкоска, с. Пецково, Гостивар. (1187) 

Свидетелства за III и IV клас гимназија на 
име Беќир Беќири, с. Градец, Гостивар. (1188) 

Свидетелство за VIII" одделение^ на име Љу-
бица Атанасова, с. Град, Делчево. (1189) . 

Свидетелство за VIII одделение на име Цветко 
Спасовски, с. Каратманово, Св. Николе. (1190) 

Свидетелство за VIII одделение на име Владо 
Јовановски, Делчево. , (1191) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дра-
гомир Петров, с. Мородвис, Кочани. (1192) 

Свидетелство за II клас оча име Душан Стој-
ковски, с. Моштица, Виница. (1193) 

Диплома за III година метална машинобравар 
на име Душан Стојковски, с. Моштица, Вини-
ца. ' - (1194) 

Книшка на име Борис Постолов, ул. „Јане 
Сандански" бр. 2, Виница. (1195) 

Работна книшка на име Јана Арсова, с. Црн 
Камен, Виница. (1196) 

Здравствена легитимација на име Драги Соко-
лов, с. Црн Камен, Виница. (1197) 

Работна книшка на име Зора Гроздановска, ул. 
„Солунска" бр. 239, Битола. (1198). 

Диплома на име Цане Сперкоски, ул. „Егејска" 
бр. 100, Прилеп. ^ (1199) 
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Работна книшка на име Драган Ќосески, с. 
Кривогаштани, Прилеп. (1200) 

Работна книшка на име Цветан Бинишоски, ул. 
„Л. Лапецот" бр. 68, Прилеп. (1201) 

Работна книшка на име Снежана Митреска, 
ул. „Круме Боснар о аки", бр. 49, Прилеп. (1203) 

Здравствена легитимација на име Хазир Зи-
бери, с. Гошинце, Куманово. (1203) 

Здравствена легитимација на име Метихе Зим-
бери, с. Гошинце, Куманово. (1204) 

Здравствена легитимација на име Лема З. Зим-
бери, с. Гошинце, Куманово. (1205) 

Работна книшка на име Новица Јордановски, 
с. Рамно, Куманово. (1206) 

Здравствена легитимација на име Алија Со-
кол, ул. „Тоде Мендол" бр. 86, Куманово. (11207) 

Здравствена легитимација на име Валентина 
Трајковска, Куманово. (1208) 

Здравствена легитимација на име Назије Ма-
'метова, ул. „Анѓа Ранковиќ" бр. 11, Кумано-
во. (1209) 

Здравствена легитимација на име Светлана 
Илиовска, Куманово. (1210) 

Здравствена легитимација на-име Анета Ла-
заревска, ул. „Иван Цанкар" бр. 14, Кумано-
во. (1211) 

Здравствена легитимација на име Мира Лаза-
ревска, ул. „Иван Цанкар" бр. 14, Куманово..(1212) 

Здравствена легитимација на име Саша Лаза-
ревски, ул. -,,Иван Цанкар, бр. 14, Куманово. (1213) 

Здравствена легитимација на име Јовица Ла-
заревски, ул. „Иван Цанкар" бр. 14, Куманово. 

(1214) 
Здравствена легитимација на име Веселинка 

Стој мановска, ул. „Абдури Прешова" бр. 34, Ку-
маново. (1215) 

Здравствена легитимација на име Наталија 
Гулинска, Куманово. (1216) 

Здравствена легитимација на име Бујар Сел-
мани, ул. „11 Ноември" бр. 23, Куманово. (1217) 

Здравствена легитимација на име Миодраг 
Ангеловски, ул. „X. Карпош" бр.' 102, Куманово. 

(1218) 
Работна книшка на име Гроздан Савовски, с. 

Радибуш, Кр. Паланка. (1219) 
Свидетелство за IV „ одделение, издадено во 

1968/69 година на име Менка Лазарова, с. Д. Чи-
чево, Т. Велес. (12,20) 

Книшка на име Владо Тасковски, ул. „Бигла" 
бб, Ресен. (1222) 

Свидетелство на име Илмије Сулаи, Гостивар. 
(1223). 

Свидетелство на име Седула Рецепи, с. Него-
тино, Гостивар. (1224) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено во 
Скопје на име Драги Настевски. (1225) 

Лична карта бр. 499647, издадена од СВР-Соп-
је на име Перо Кочевски, Скопје. (1226) 

Воена книшка издадена во Бјеловар на име 
Сречко Новаковски с. Мирковци, Скопје. (1227) 

Диплома издадена од Средното училиште „Руд-
ници и железарница" — Скопје на име Благоја 
Божиновски, Скопје. (1228) 

Воена книшка, издадена во Пожаревац на име 
Халим Рушид, Скопје. (1229) 

Приемница бр. 249, издадена од Земјоделската 
задруга „Македонија" во "Скопје на предаден сон-
чоглед бруто во вредност од 880 кг. на име Крсте 
Крстевски, Скопје. (1230) 

Воена книшка на име Амди Беслими, Скопје. 
? : (1231) 

Свидетелство на име Бранко Јовевски, с. Ма-
мутчево, Т. Велес. , (1232) 

Ученичка книшка за IV одделение на име 
Бисера А. Димова с, Рлевци, Т. Велес. (1233) 

Здравствена легитимација на име Ќемал ЈБаз-
лами, ул. „Илинденска" бр. 191, Тетово. (1234) 

Сбидетелство на име Ибрахим Адем, Тетово. 
'1235) 

Здравствена легитимација на име Имреша Сеј-
фуљи, с. Пирок/ Тетово. (1236) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Салиха Исмаили, с. Желино, Тетово. (1237) 

Здравствена легитимација на име Рамиз Асани, 
с. Се'лце Кеч, Тетово. (1238) 

Свидетелство на име Абдиљсељам Алију, ул. 
„Г. Делчев" бр. 15, Тетово. (1239) 

Свидетелство на име Хакиљ Ајруљи, с. Селце 
Кеч, Тетово. (1240) 

Работна книшка на име Мехази "Неџади, с. 
Селце Кеч, Тетово. (1241) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рулиде Деари, с. Г. Седларце, Тетово. (1242) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мерџиван Илјази, с. Боговиње, Тетово. (1243) 

Свидетелство за завршено средно техничко 
училиште на име Бакири Садило с. Доброште, Те-
тово. (1245) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абдула Зибери, с. Милетино, Тетово. (1246) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хасан Абази, с. Челопек, Тетово. (1247) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рами Мисими, с. Добарце, Тетово. (1248) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ќенан Скандери с ,Ч-ел.опек, Тетово. (1249) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Феризе Нуредини, с. Челопек, Тетово. (1250) 

Свидетелство за IV одделение на име Неџбе-
дин Исени, с, Мерово, Тетово. (1251) 

Земјоделска ,здравствена легитимација на име 
Шохе Касами, ул. „Вардарска" бр. 97, Тетово. 

(1252) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Сани Касами, ул. „Вардарска" бр. 97, Тетово. 
(1253) 

Свидетелство за IV одделение на име Стојанче 
Тасевски, с. Брвеница, Тетово. (1254) 

Свидетелство на име Фериде Османи, с, Пи-
4рок, Тетово. (1255) 

Здравствена легитимација на име Ќитебије 
Аљити, с. Боговиње, Тетово. (1256) 

Свидетелство за IV одделение на име ЈБаги 
Љутви,, с. Пирок, Тетово. (1257) 

Здравствена легитимација на име Бесим Исени, 
с. Стримница, Тетово. (1258) 

Свидетелство за VII одделение на име Драго 
Синадиноаки, с. Доброште, Тетово. (1259) 

Возачка дозвола бр. 4827, . издадена од СВР-
Гостивар на име Смил,ко Гуриноски, с. Тумчевиш-
те, Гостивар. (1260) 

Свидетелство за IV одделение на име Исмаил 
Исмаили, с. Ломница, Гостивар. (1261) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од Економското училиште „Барије Кадрии" BIO Скоп-
је на име Тони Темелковски, Скопје. (1262) 

Сметкопотврда за предаден сончоглед и за по-
дигнување на пари, издадена од'Зем. задруга „Бе-
лимбегово" на име Крсте Крстевски, Скопје (1263) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Здравко% Илиевски, Скопје. (1264) 

' Воена книшка, издадена во Скопје на име Сло-
бодан Дамјановски, Скопје. (1265) . 

Свидетелство за VIII одделение на име Мен-
да Мицевска, с. Подмол, Прилеп. (1266) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петре 
Ѓураков, ул „Благоја Шукуровски" бр. 30, Варош, 
Прилеп. (1267) 

Здравствена легитимација на име Мухамед 
Асаноски, ул. „Тризла" бр. 277, Прилеп. (1268) 

Свидетелство за VIII одделение на име Раде 
Ацески, с. Ракле, Прилеп. (1269) 

Свидетелство за VII одделение на име Борис 
Ковилковски, с. Вранче, Прилеп. (1270) 

Свидетелство за VIII одделение на име Невзат 
Колашинац, с, Кажани, Прилеп. (1271) 
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Свидетелство за IV одделение на име Никола 
Неданоски, ул. „Цане Коњарец" бр. 56, Прилеп. 

(1272) 
Здравствена легитимација на име Асим Чатак, 

Куманово. (1273) 
Здравствена легитимација на име Нада Ново-

виќ, ул. „Трет" бр. 24, Куманово. (1274) 
Здравствена легитимација на име Фекрија 

Алити, ул. „Поток Серава" бр. 82, Куманово. (1275) 
Здравствена легитимација на име Драган Спа-

сиќ, с. Ражановци, Куманово. (1276) 
Здравствена легитимација на име Нухи Нуре-

дини, ул. „Караѓорѓе" бр. 156, Куманово. (1277) 
Здравствена легитимација на име Ќенан Ќе-

рим, с. Опае, Куманово. (1278) 
Здравствена легитимација на име Мевљурин 

Азизи, с. Лопате, Куманово. (1279) 
Свидетелство за завршено IV одделение, из-

дадено од Училиштето „Кочо Рацин" с. TypaneiBO 
на име Владанка Давиткова, с. Туралево, Кратово. 

(1289) 
Свидетелство за IV одделение на име Верка 

Димитрова, с. Емирица, Кратово. (1231) 
Свидетелство од IV одделение на име Натка 

Ампова, с. Емирица, Кратово. (1282) 
Свидетелство од IV одделение на име Голубин-

ка Постолова, Кратово. (1283) 
Потврда, издадена од Авто школа — Кратово 

на име Љубе Јованов, с. Близанци, Кратово. (1284) 
Свидетелство од IV одделение на име Љуба 

Карева, с. Секулица, Кратово. (1285) 
Свидетелство од V одделение на име Милка 

Стефанова, ул. „Планинска" бр. 52, Кратово. (1286) 
Свидетелство на име Нада Петрова, с. Добро-

шане, Кратово. (1287) 
Свидетелство на име Бранко Јакимовски, с. 

Трновац, Кратово. (1288) 
Здравствена легитимација на име Тодора Сто-

и л е в а , Кратово. (1289) 
Свидетелство на име Руса Костадинова, с. Ку-

клица, Кратово. (1290) 
Свидетелство на име Ратка Јовановска, с. Тр-

новац Кратово. (1291) 
Свидетелство на име Мирко Јакимовски, с. 

Трновац, Кратово. (1292) 
Свидетелства за I, II и III година, издадени од 

УЗУС „К. Неделковски", на име Бранко Јовески, 
с. Мамутчево, Т. Велес. (1293) 

Свидетелство за завршена I година ХТТУ — 
Титов Велес на име Никола Деспотовски, Охрид. 

(1249) 
Диплома за завршена средна школа, издаде-

на од УЦСО „Коле Неделковски" Т. Велес, на име 
Тошо Јакимовски, ул. „Вардарска" бр. 3, Т. Велес. 

(1295) 
Лична карта на име Авди Арифи, с. Вејце, Те-

тово. (1296) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Џарие Ибраими, с. Боговиње, Тетово. (1297) 
Здравствена легитимација на име Муазије 

Алимани, ул. ,,В. Тоска" бр. 14-а, Тетово. (1298) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Фетије Зибери, с. Џепчиште, Тетово. (1299) 
Здравствена легитимација на име Устреф Ју-

суфи, ул. „Ленин" бр. 97, Тетово. (1300) 
Работна книшка на име Неџади Беадини, с. 

Г. Речица, Тетово. (1301) 
Св,идетелство за положен завршен испит, из-

дадено од Училиштето за средно образование „К. 
Пејчиновиќ" — Куманово на име Емине Бафтита-
ра. (1302) 

Одобрение за јавен превоз на име Музафер 
Идризи, с. Теарце, Тетово. (1303) 

Свидетелство за I година хемиско училиште 
на име Злате Блажевски, с. Глоѓи, Тетовско. (1304) 

Свидетелство за II година хемиско училиште 
на име Злате Блажевски, е. Глоѓи, Тетово. (1305) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абду-
лаки Абази, с. Пирок, Тетово. . (1306) 

Здравствена легитимација на име Сервит Хи-
смани, с. Гермо, Тетово. (1307) 

Здравствена легитимација на име Џабие Ис-
мани, с. Гермо, Тетово. (1308) 

Свидетелство на име Царка Костадинова, ул. 
,,В. Ловџија", Кочани. (1309) 

Работна книшка издадена во Виница на име 
Тодор Стоименов, ул. „Страшо Пинџур" бр. 2, Ви-
ница. (1310) 

Здравствена легитимација на име Есат Асанов, 
Виница. (1311) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ма-
рика Фимкова, Пробиштип. (1312) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено во с. 
Миладиновци на име Виолета Јовановска, Скопје. 

(1313) 
Воена книшка издадена во Краљево на име 

Бранислав Полевски, Скопје. (1314) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име 

Здравко Бошковски, Скопје. (1315) 
Диплома на име Љубе Стоичевски, с. Винце, 

Куманово. (1316) 
Работна книшка на име Стеван Стефановски, 

ул. „11 Октомври" бр. 39/11, Куманово. (1317) 
Здравствена легитимација на име Наиме Ос-

мани, ул. „Хр. Карпош" бр. 82, Куманово. (1318) 
Здравствена легитимација на име Јесма Есма-

ни, ул. „Хр. Карпош" бр. 82, Куманово. (1319) 
Здравствена легитимација на име Зоран Лосев-

ски, ул. „Т. Мендол" бр. И, Куманово. (1320) 
Здравствена легитимација на име Расим Ра-

мадановиќ, ул. „Н. Вапцаров" бр-13, Куманово. 
(1321) 

Здравствена легитимација на име Слаѓан Нас-
е в с к и , с. Тромеѓа, Куманово. (1322) 

Здравствена легитимација на име Дејан Шо-
ковски с. Тромеѓа, Куманово. (1322) 

Здравствена легитимација на име Борис Шо-
ковски, с. Тромеѓа, Куманово. (1322) 

Свидетелство на име Стојан Стојанов, с. Ва-
куф, Кратово. (1323) 

Лична карта на име Митко Трајковски, с. Та-
томир, Кратово. (1324) 

Свидетелство на име Митко Трајковски, с. Та-
томир, Кратово. - (1324) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нада 
Трајковска, с. Горно Кратово, Кратово. (1325) 

Ученичка книшка на име Веса Станишковска, 
с. Емирица, Кратово. (1326) 

Свидетелство на име Ибраим Усеини, с. Врап-
чиште, Гостивар. (1328) 

Свидетелство на име Сами Незири, ул. „С. Пе-
носки" бр. 4, Гостивар. (1330) 

Свидетелство на име Нуредин Емини, с. Него-
тино, Гостивар. (1331) 

Свидетелство на име Брана Тасевска, с. Смој-
мирово, Берово. ч (1332) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Коле Неделковски" — Скопје на име 
Даница Мариновиќ, Скопје. (1333) 

Студентска легитимација бр. 263, издадена од 
Математичкиот факултет во Скопје на име Бек-
тиш Мехмед, Куманово. (1335) 

Пасош бр. 639221, издаден во Куманово на име 
Шабан Садиши, Куманово. (1336) 

Свидетелство за IV одделение на име Љубе 
Најдовски, Кавадарци. (1337) 

Диплома за завршено индустриско училиште 
на име Трајко Костовски, ул — „5-та прилепска, 
бригада" бр. 126, Прилеп. (1338) 

Свидетелство за IV одделение на име Зорка 
Трајкоска, с. Палчиште, Тетово. (1339) 

Работна книшка на име Благоја Стојаноски, 
ул. „Тризла" бр. 28, Прилеп. (1341) 

Свидетелство за VIII одделение на име Раде 
Вурмески, с. Бучин, Крушево. (1342) 

Работна книшка на име Алија Саитоски, с. 
Пласница, Кичево. (1343) 
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Свидетелство од IV одделение на име Петре 
Димов, Титов Велес. (1344) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ајдари Жекирјо, с. Стримница, Тетово. (1346) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ацо 
Трпчевски, с. Блаце, Тетово. (1347) 

Свидетелство на име Локман Синани, с. Че-
лопек, Тетово. (1348) 

Свидетелство за III клас на име Зекирја Иза-
. ири, с. Челопек, Тетово. (1349) 

Свидетелство и диплома на име Зекирја Иза-
ири, с. Челопек, Тетово. (1350) 

Здравствена легитимација на име Бекир Ма-
мути, с. Д. Палчиште, Тетово. (1351) 

Уверение за завршен курс за зидар на име 
Алија Шевки, с. Ореше, Тетово. (1352) 

Здравствена легитимација на име Злата Стој-
ковска, ул. „В. Тоска" бр. 75. Тетово. (1353) 

Лична карта на име Сеј фула Ајеп, с. Бозовце, 
Тетово. (1354; 

Лична карта на име Бајрам Зибери, с. Бозов-
це, Тетово. ' (1355) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сафет 
Демири, е. Г. Седларце, Тетово. (1356) 

Свидетелства за I и И година на име Накиф 
Мустафа, с. Слатино, Тетово. (1357) 

Здравствена легитимација на име . Букурје 
Аљили, с. Стримница, Тетово. (1358) 

Здравствена легитимација на име Фљорин 
Аљили, с. Стримница, Тетово. (1359) 

Здравствена легитимации на име Зулфи Ха-
сани, с. Боговиње, Тетово. (1360) 

Здравствена легитимација на име Јасмина 
Крушчевик, ул. „Радован Цониќ" бр. 30, Тетово. 

(1361) 
Свидетелство 'за завршена гимназија на име 

Абдулнасер Вејсели, Тетово. (1362) 
Здравствена легитимација на име Ѓурѓа Стој-

коска, ул. „Гостиварска" бр. 7, Тетово. (1363) 
Свидетелства за I, И, Ш и IV клас и диплома 

на име Зекирја Изаири, с. Челопек, Тетово. (1364) 
Свидетелства за VII и VIII одделение на име 

Ќемалидин Адили, ул. „108" бр. 14, Тетово. (1365) 
Здравствена легитимација на име Гшиласфи-

ше Абдулаи, с. М. Речица, Тетово. (1363) -
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Рамадан Камил, с. Челопек, Тетово. (1367) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Шукрите Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1368) 
Земјоделска здравствена Легитимација на име 

Рамадан Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1370) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Зулбије Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1371) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Назмије Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1372) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Неби Рамадани, е. Челопек, Тетово. (1373) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Адем Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1374) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ф екон е Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1375) 
Свидетелство за VIII одделение на име Џемал 

Рустеми, с. Камењане, Тетово. (1376) 
Свидетелство за IV одделение на име Стојна 

Иљоска, с. Беловиште, Тетово. (1377) 
Свидетелство на име Тале Цветковски, ул. ,,М. 

Пијаде" бр. 29-6, Прилеп. (1378) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мла-

денка Данилова, с. Мојанци, Кочани. (1379) 
Свидетелство за VIII одделение на име Стојчо 

Божинов, с. Мојанци, Кочани. (1380) 
Свидетелство за VIII одделение на име Невен-

ка Митева, с. Каратманово. Св. Николе. (1381) 
Свидетелство од I до IV и диплома, издадени 

од Економското училиште „Моша Пијаде" — Ку-
маново на име Авдиљамид Рецепи, с. Отља, Ку-
маново. (1332) 

Работна книшка издадена во Скопје на име 
Илинка Спироска, Скопје. (1383) 

Свидетелство за VIII одделение на име Илин-
ка Спироска, Скопје. (1384)' 

Воена книшка, издадена во Крушевац на име 
Стојан Петрески, Скопје. (1385) 

Свидетелство за V и VI одделение на име 
Адел Кезиба, Скопје. (1386) 

Свидетелство на име Мазес Мустафаи, Битола. 
(1387) 

Работна книшка на име Ирена Бајрамова, ул. 
„Тризла" бр. 129/3, Битола. (1388) 

Свидетелство на име Драге Трајчевски, с. Но-
ваци, Битола. (1389) 

Свидетелство на име Загорка Костова, с. Су-
јаклари, Т. Велес. (1390) 

Свидетелство на име Бедри Абдули, с. Чегране, 
Гостивар. (1391) 

'Свидетелство на име Вахит Емрули, с. Неготи-
но, Гостивар. (1392) 

Свидетелство на име Радмила Алексоска, с. 
ГБожарани ,Гостивар. (1393) 

Свидетелство на име Лепосава Алексоска, с. 
Пожарани, Гостивар. (1394) 

Свидетелство на име Екрем, Елези, Се Врап-
чиште, Гостивар. (1395) 

Свидетелство на име Александра Андриеска, 
с. Врапчиште, Гостивар. (1396) 

Лична карта на име Џемаиљ Џемаиљи, ул. 
„Беличица" бр. 101 Гостивар. (1397) 

Свидетелство на име Лефтерка Белкова, с. Ја-
стребица, Кочани. (1398) 

Здравствена легитимација на име Анастас Бу-
чниов, с. Кршле, Виница. (1399) 

Здравствена легитимација на име Дорко Ата-
насов, ул. „Ангел Винички" бр. 61, Виница. (1400) 

Здравствена легитимација на име ,,,Боро Ми-
тиќ", ул. „Пиринска Македонија" бр. 35, Куманово. 

(1401) 
Свидетелство на име Лула Младеновска, ул. 

„III македонска ударна бригада" бр. 67, Куманово. 
(1402) 

Работна книшка на име Минур Фазлијас. Ло-
пате, Куманово. (1403) 

Здравствена легитимација на име Невена Деш-
е в с к а , ул. „Христијан Карпош" бр. 55, Куманово. 

(1404) 
Здравствена легитимација на име Сузана Даш-

е в а , Куманово. (1405) 
Здравствена легитимација на име Сузана Хри-

стовсха, ул. „Н. Револуција" бр. 1, Куманово. (1406) 
'Здравствена легитимација на име Евзи Јакупи, 

ул. „Средорек" бр. 122, Куманово. (1407) 
Здравствена легитимација на име Владо Доб-

ревски, Куманово. (1408) 
Здравствена легитимација на име Милорад 

Пандиловски, ул. „В. Радоњанин" бр. 10, Кума-
ново. (1409) 

Здравствена легитимација на име Јахија Јахи, 
с. Оризаре, Куманово. (1410) 

Свидетелство за завршено VI одделение на 
име Левко Смилески, с. Локвица, Брод. (1411) 

Свидетелство од VIII одделение на име Марија 
Костова, ул. „Крали Марко" бр. 13, Титов Велес. 

(1412) 
Свидетелство на име Муамед Малиќи, с. Голо-

зинци, Т. Велес. (1413) 
Свидетелство на име Благојка Здравева, ул. 

„М. Горки" бр. 24, Т. Велес. (1414) 
Здравствена легитимација на име Симјан Нес-

торовски, с. Теарце, Тетовско. (1415) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Селман Мемеди, с. Доборце, Тетово. (1416) 
Лична карта на име Шериф Мамути, с. Озор-

миште, Тетово. (1417) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Спиро Јовановски, ,с. Радиовце, Тетово. (1418) 
Здравствена легитимација на име Сетки Ејупи, 

с. Боговиње, Тетово. (1419) 

Свидетелство на име Кољо Николовски, с. 
Жилче, Тетово. (1420) 
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Здравствена легитимација на име Сали Хиф-
мелоски,^ с. Боговиње, Тетово. (1421) 

Диплома на име Зилбеар Алији, сг Нераште, 
Тетово. . , (1422) 

Свид-етелство на име Загор,ка Данилоска, Гос-
тивар. (1423) 

Свидетелство на име Драги Стоимилов, ,с. Ори-
зари, Кочани. (1424) 

Здравствена легитимација на име Тони Стој-
чев, ул. ,,,Стр. Пинџур" бр. 5, Виница. (1425) 

Работна книшка на име Акиф Бајрамов, ул. 
„Козјак" бр. 80, Битола. (1426) 

Студентска лигитимација на име Борис Томов-
ски. ул. „Јоска Јорданоски" бр. 102нв, Прилеп. (1427) 

Сообраќајна дозвола на име Борис Спасески, 
с. Коњарец, Прилеп. (1428) 

Здравствена легитимација, на име Тодора Ја -
невска, с. Довезенци, Куманово. (1430) 

Здравствена легитимација на име Ирфан Зен-
дели, с. Никуштак, Куманово. (1431) 

Работна книшка на име Акифи М. Рајиф, ул. 
,.Карл Маркс" бр. И, Куманово. (1432) 

Здравствена легитимација на име Александар 
Паневски, ул. „III Македонска 'ударна бригада" бр. 
151, Куманово. (1433) 

Здравствена легитимација на име Мирјана 
Илиевска, ул. „Тоде Мендол" бр. 76, Куманово. 

(1434) 
Здравствена легитимација на име Богица Си-

моновска, с. Облавце, Куманово. (1435) 
Здравствена легитимација на име Лозанка 

Марковска, н. Карпош, Куманово. (1436) 
Здравствена легитимација на име Љубиша 

Цветковски, н. Бедиње, Куманово. (1437) 
' Здравствена легитимација на име Асиме Ша-

бани, ул. „Пролетерска бригада" бр. 1, Куманово. 
(1438) 

Свидетелство на име Милован Николовски, с. 
Шопско Оризари,' Кратово. (1439) 

Свидетелство од IV одделение на име 'Славица 
Николовска, с. Шопско Рудари, Кратово. (1440) 

Лична карта на име Зоран Ивановски, с. Се-
кулица Кратово. (4041) 

Свидетелство на име Гане Петрушевски, с. 
Крилатица, Кратово. (1442) 

Свидетелство од VI одделение на име Снеже 
Манева, с. Чашка, Титов Велес. (1443) 

Свидетелство од IV одделение на име Дена 
Манева, с. Чашка, Титов Велес. (1444) 

Свидетелство од IV одделение на име Тоде 
Ѓорѓиевски; с. Лисиче. (1445) 

Свидетелство од VIII одделение на име Неу-
редни Аделили, с.. Пршовце, Тетово. (1446) 

Земјоделска здравствена лигитимација на име 
Бедије Халими, с. Непроштено, Тетово. (1147) 

Работна книшка на име Весна Ланчевска, ул. 
„Б. Симоски" бр. 57, Тетово. (1448) 

Здравствена легитимација на име Азби Сеа-
дини, с. Стримница, Тетово. ' (1449) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јаша-
ри Имери, ул. „Пролетерска" бр. 26, Тетово. (1450) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бујар Таири, с. Требош, Тетово. ' (1145!) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ" — Тетово на име 
Дубравка Везмаровиќ, ул. „Б. Миладинови" бр. 
364, Тетово. (1452) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рецепи Аљирами, с. Камењане, Тетовско. (1453) 

Диплома издадена од Училиштето „iM. Пијаде" 
— Тетово на 'име Шеапи Рами, с. Пирок, Тетово. 

(1454) 
Свидетелство од VIII одделение на име Кирил 

Ѓорѓовски, с. Разловце, Делчево. (1455) 
Свидетелство за зав,ршен испит, издадено од 

АСУЦ — Скопје на име Трајан Мицков, Скопје. 
. (1456) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Василије Николенко, Скопје. (1457) 
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Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
ОУ „Коле Неделковски" Скопје на име -Марица 
Росиќ, Београд. (1458) 

Воена книшка на име Мухидин Пај азити, с. 
Радуша, Скопје. (1459) 

Свидетелство од VIII одделение на име Благо- , 
ја Тосески, ул. „М. Камен" бр. 17, Прилеп. (1460) 

Свидетелство од IV одделение на име Борис 
Стојановски, с. Коњух Кратово. (1461) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Теута Исмаили, с. Г. Речица, Тетово. (1463) 

Работна книшка на име Верка Михајловска, с. 
Непроштено, Тетово. (1464) 

Свидетелство од VIII одделение на име Изет 
Рецепи, с. Теарце, Тетово. (1466) 

Свид етел ство од VIII одделение на име Ибраим 
Рецепи, с.' Теарце, Тетово. (1468) 

Здравствена легитимација на име Гонимет Иса-
ки, с. Требош, Тетово. (1469) 

Свидетелство од IV одделение на име Војдин 
Алии, с. Чегране, Гостивар. (1470) 

Свидетелство од IV и V одделение на име 
Алик Цибир, с. Чегране, Гостивар. (1471) 

Свидетелство од IV одделение на име Исмет 
Сефери, с. Корито, Гостивар. (1472) 

Свидетелство од VIII одделение на име Џурап 
Сулејмани, с. Добридол, Гостивар. . (1473) 

Свидетелство од IV одделение на име Нада 
Пејчева, с. Зрновци, Кочани. (1474) 

Свидетелство од VIII одделение на име Стојан 
Цветков, с. Видовиште, Кочани. (14/5) 

Свидетелства од I, И, Ш и IV одделение на 
име Стојка Лазарева, с. Нивичани, Кочани. (1476) 

Здравствена легитимација на Александар ФИ-
Л И П О В , Виница. (1477) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Александар Чапаровски, Скопје., (1478) 

Воена книшка, издадена во Тржиќ на име Ља-
тив Веби, Скопје. (1479) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Ферат Сентов, Скопје. (1480) 

. Свидетелство на име Ратка Тасевска, с. Горно 
Оризари ,Битола. (1483) 

Индекс на име Илија Мејцискоски, с. Вел-
гошти, Прилеп. (1482) 

Работна книшка бр. 33149 на име Бошко Нас-
товски, ул: „Београдска" бр. 69-а, Прилеп. (1483) 

Здравствена, легитимација на име Џемал Кам-
беровски ,ул. „Средорек" бр. 44, Куманово. (1484) 

Свидетелство на име Мирослав Трајковски, ул. 
„Д. Драганов" бр. 31, Куманово. (1485) 

Здравствена легитимација на име Назми Џе-
ладини, ул. Н. Вапцаров" бр. 6, Куманово. (1486) 

Здравствена легитимација на име Кадруше ,Џе-
ладини, ул. „Н. Вапцаров" бр. 6, Куманово. (1487) 

Здравствена легитимација на име Ширет Кри-
језију, ул. „П. Сарова" бр. 83, Куманово. (1488) 

Здравствена легитимација на име Ќазим Ре-
цепи, с. Бедиње, - Куманово. (1439) 

Здравствена легитимација на име Мустафа 
Емини, с. Арлинце, Куманово. (1490) 

Здравствена легитимација на име Феима - Име-
ри, с. Бедиње, Куманово. (1491) 

Здравствена легитимација на име Борче Ѓор-
ѓиевски, ул. „Ж. Ј. Шпанац", зграда 3, број И, 
Куманово. (1492) 

Здравствена легитимација на име Идриз Са-
дики, с. Биљаље, Куманово. (1493) 

- Земјоделска здравствена легитимација на име 
Јорданка Богдановска, ул. „Планинска" бр. 36, 
Кратово. (1494) 

Свидетелство на име Глигор Ѓорев Ефремов, 
с. Мушково, Кратово. (1495) 

Свидетелство од IV одделение на име Дафин-
ка Григорова с. Туралево, Кратово. (1496) 

Свидетелство од VIII одделение на име Драги 
Димитриј евски, с. Шопско Рудари, Кратово. (1497) 

Свидетелство за IV одделение на име Веса 
Сгганишкова, с. Емирица, Кратово. (1498) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ — Економски факултет — 

Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. ЗА РЕИЗБОР НА РЕДОВЕН ПРОФЕСОР ПО 
ПРЕДМЕТОТ: 

Теорија и политика еа цени. 

И. ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ,ВО СИТЕ ЗВА-
ЊА ПО ПРЕДМЕТИТЕ: 

— Познавање на стоки, 
— Операциски истражувања и 
— Економија на ОЗТ. 

ГИ. ЗА ИЗБОР НА АСИСТЕНТИ ПО ' СЛЕДНИТЕ 
ПРЕДМЕТИ: 

— Математика за економисти, 
— Основи на статистиката. 

Условите за избор — реизбор се определени со 
Законот за високото образование и Статутот на 

- Факултетот. 
Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот 

на Факултетот во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Кон пријавите кандидатите треба да прило-
жат : 

— диплома, 
— куса биографија, 
— список на научни и стручни трудови и да 

достават по еден примерок од истите. (300) 

Советот на Шумарскиот факултет — Скопје 

р' а с ,П и ш у в а 
КОНКУРС 

за преизбор на наставници во звањето редовен 
професор по предметите и тоа: 

а) еден наставник по предметот Дендролегија; 
б) еден наставник по предметот Уредување на 

шумите; 
в) еден наставник по предметот Организација 

на шумското производство; 
т) 'еден наставник по 'Предметот Ерозија и уре-

дување на порои; 
д) еден наставник по предметот Шумски тран-

спортни средства; 
ѓ) еден наставник по предметот Геодезија. 
Пријавите по Конкурсот се поднесуваат до 

Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 
Кандида,тите кон пријавата треба да прило-

жат диплома за завршен трет степен на студии, 
односно завршен докторат, куса биографија, спи-
сок на стручни и научни трудови и- по еден при-
мерок од самите трудови. 

Пријавите со останатите документи се под-
несуваат во отворениот рок од 15 дена. (308) 

Советот на Шумарскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за избор или преизбор на еден наставник по 
предметот Шумска ентомолопија во звањето вон-
реден или редовен професор 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат, до 
Декаиатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон приј-авата треба да приложат 
диплома за завршен трет степен на студии, однос-
но завршен докторат, куса биографија, список на 

стручни и научни трудови и по ед-ен примерок од 
самите трудови. 

Приј.авите со останатите документи се подне-
суваат во отворениот рок од 15 дена. (309) 

Советот на Технолош,киот факултет - Скопје 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за вработување на наставници на определено 
и скратено време нд Институтот за текстил и тек-
стилни влакна при Факултетот и тоа: 

.1. еден наставник за предметот Исткаен тек-
стил, 

"2. еден наставник за предметот Технологија на 
предење, 

3. еден наставник за предметот О,снови на ди-
зајн, 

4. еден наставник за предметот Технологија 
на боење, 

5. еден наставник за предметот Плетење и кон-
фекција. -

Услови: 
Кандидатите треба да ,ти исполнуваат условите 

предвидени со Законот за високото образование 
на СРМ и Правилникот за избор на наставници и 
асистенти на Факултетот. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Модбите-при јавите, со прилози: препис од дип-
ломата, биографија, списо,к на стручните односно 
научните трудови и по примерок од трудовите, кан-
дидатите може да ;ги доставуваат секој работен 
ден во архивата на Факултетот или преку пошта 
во наведениот рок.' (316) 

Советот% на ' Медицинскиот центар „Гевгелија" 
— Гевгелија" 

р а с и и ш у в а 
КОНКУРС 

за испраќање лекар на специјализација по 
следната специјалност: 

— 1 (еден) за невроншхмоа/три/ја. 
Услови: 
— кандидатите да имаат завршено медицински 

факултет; 
— да имаат положено стручен испит; 
— да познаваат еден од светските јазици и 
— да имаат поминато на работа во Центарот 

најмалку 4 ((четири) години. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат на адреса: Медицински центар „Гевгелија" 
— Гевгелија — за Советот. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавување,то. 

Личниот доход се одредува според Правилни-
кот за распределба на средствата за лични доходи 
и за заедничка потркшиувачка. (304) 

Врз основа на член 50, 51 и 52 од Статутот на 
ООЗТ „НОВОСТ" с. Владимирово, Берово, Работ-
ничкиот совет 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за избор на директор 

Кандидатите покрај општите услови предви-
дени со Законот за здружен труд и Законот за ра-
ботните односи, треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка - еко-
номски или земјоделски факултет или виша струч-
на подготовка од истите насоки; 

— да имаат најмалку 10 години со виша и 5 
години со висока подготовка, работен стаж на ра-
ководни работи и работни задачи; 
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— да се морално - политички подобни; 
— да имаат стручни квалитети и организатор-

ски способности; 
— да не се осудувани по член 511 од ЗЗТ; 
— да не се казнувани или да не се води про-

тив нив ,кривична постапка. 
Кон пријавите кандидатите се должни да дос-

тав.ат: 
— диплома за завршено соодветно образова-

ние и 
— доказ за работното искуство на раководни 

работни места. 
Пријавите со потребните документи се доста-

вуваат до: ЗИК „МАЛЕШ" ООЗТ „НОВОСТ" с. 
Владимирово — Беровско. 

Молбите со некомплетираните документи нема 
да се разгледуваат. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
в)'вањето. (307) 

Врз основа на Одлуката на Централниот ра-
ботничкиот совет од 23 септември 1981 година, Кон-
курсната комисија при ЗИК „,МАЛЕШ" — Берово 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор на работни места: 

1. ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
— да има завршено земјоделско-шумарски фа-

култет со 10 години работно искуство од кои 5 
години на раководно работно место или 

— виша земјоделска школа со 15 години работ-
но искуство од кои 10 години на раков,одно ра-
ботно ,место; 

— да има завршено средно земјоделско учи-
лиште со 20 години работно искуство од кои 15 
години на раководно работно место. 

2. К,ОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР 
Кандидатот треба да ги и,сполнува следните 

услови: 
— да има завршено економски факултет со 10' 

години работно искуство од кои 5 години на рако-
водно работно место или 

— (виша економска школа со 15 (години работ-
но искуство од кои 10 години на раководно ра-
ботно место; 

— да има завршено средна економска школа 
со 20 го,дини работно искуство од кои 15 години на 
раководно работно Mieoro. 

Покрај претходните услови и условите пред-
водени со Законот, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

— да имаат работно искуство во струката на 
работите кои ја чинат основната дејност на Ра-
ботната организација и со својата работа да пока-
жале организаторски способности; 

— да поседуваат м ор а лно -политички квали-
тети; 

— да не ,се осудувани и да не ,се наоѓаат под 
истрага. 

Со молбата кандидатите треба да достават: 
— диплома за завршен факултет — школа; 
— уверение за потребно работно искуство и 

. — уверение дека не се осудувани и не се нао-
ѓаат под истрага. 

Молбите со некомплетна документација нема 
да се разгледуваат. 

Личниот доход за работното место се одредув/а 
според Самоуправната спогодба за распределба на 
личните доходи. 

Конкурсот трае 15 дена од неговото објаву-
ваше. - (306) 

Врз основа на член 57 и 59 од Статутот на РО 
„АГРОПРОМ" - Скопје, ООЗТ „АГРОКОМЕРЦ" 
—. Скопје, Собирот на работниците 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за избор на директор на ООЗТ 

Кандидатите покрај општите услови предви-
дени со Законот, треоа да im исполнуваат и след-
ните посеоеи услови: 

— да имаат завршено висока, виша или сред-
на школска подготовка; 

— да имаат р а б о т о искуство од 6 години од 
кои 3 на раководни раооам; 

— да имаат морално-политички и организацио-
ни квалитети; 

— да не се осудувани по член 511 од ЗЗТ. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 
Пријавите со комплетната документација да се 

доставуваат до Конкурсната комисија на РО „АГ-
POiilPOM" - Скопје, ООЗТ ,,АГРОКОМКРЦ" -
Скопје, булевар „ЈНА" бр. 53/1. (305) 

СОДРЖИНА 
Страна 

455. Одлука за компензација на цената на 
мас,лото за ,Јадење — — — — — — 681 

456. Одлука за користење на средствата за 
финансирање на изработката на економ-
ски студии — — — — — — — — 681 

457. Одлука за компензација на дел од зго-
лемените трошоци на Хемиската инду-
стрија „,±5елес" — Титов Јзелес — — — 681 

458. Решение ,за разрешување од функција-
та помошник на репуоличкиот секретар 
за информации — — — — — — 681 

459. Решение за назначување советник на 
директорот на Републичкиот завод за 
судски вештачења во 'Областа на фи-
нансиите, материЈалното работење и со-
обраќајот — — — — — — — — 682 

460. Решение за назначување советник на 
директорот на Републичкиот завод за 
судски вештачења, во. областа на финан-
сиите, материјалното (работење и сообра-
ќајот - - - - - - - - 682 

461. Решение за разрешување од функци-
јата советник на републичкиот секретар 
за општостопаиски работи и пазар — 682 

462. Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за енергетика — — — — — — — 682 

463. Решение за разрешување од функцијата 
советник на републичкиот секретар за 
сообраќај и вр,ски — — — — — — 682 

464. Решение за назначување пом-ошник на 
републичкиот секретар за народна од-
брана — — — — — — — — — 682 

465. Од,лука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 52/81 од 24 септември 19(8,1 (година 683 

466. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 65/81 од 23 септември 198il година 683 

467. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 125/81 од 7 октомври 1981 година 684 

468. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
' У. бр. 131/80 од 23 септември 1981 година 684 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10a. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


