
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 21 септември 1932 
Скопје 

Број 30 Тед. XVIII 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број нини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

151. 
На основа чл. 13 точка в) од Законот за здру-

женијата, собирите и другите јавни собранија 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/46), по исполну-
вање на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот За-
кон, Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ДРУШТВОТО НА БАЛЕТСКИТЕ УМЕТНИЦИ 

НА НР МАКЕДОНИЈА 

Според поднесениот кон пријавата Правилник, 
се одобрува основањето и работата на Друштвото 
на балетските уметници во НРМ, со седиште во 
Скопје, а со право на дејност на територијата на 
Народна Република Македонија. 

Бр. 20-11897/1-62 
26 јуни 1962 година 

Скопје 
, Државен секретар 

за внатрешни работи на НРМ, 
Боро Чаушев, е. р. 

152. 
На основа чл. 13 точка в) од Законот за здру-

женијата, собирите и другите јавни собранија 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр 51/46), по исполну-
вање на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот За-
кон, Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ДРУШТВОТО НА МЕТЕОРОЛОЗИТЕ И ХИ-

ДРОЛОЗИТЕ НА НР МАКЕДОНИЈА 

Според поднесените кон пријавата Правила, 
се одобрува основањето и работата на Друштвото 
на метеоролозите и хидролозите на НР Македо-
нија, со седиште во Скопје, а со право на дејност 
на територијата на Народна Република Македонија 

Бр. 20-10700/1-62 
11 јуни' 1962 родина 

Скопје 
Државен! секретар 

за внатрешни работи на НРМ, 
Боро Чаушев, е. р. 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВРЕМЕТО ЗА 
ИЗБОРИТЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЈАТА 
НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Во точка И под1 а) вместо „од 15 до 30 септем-
ври 1962 година" треба да стои: „од 15 септември 
до 15 октомври 1962 година". 

К. Бр. 09-1402/1 
И септември 1962 година 

Скопје 
Од Извршниот совет на Народното собрание 

на Народна Република Македонија. 

Ом асен дел 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија 

при Секретаријатот за сообраќај на Извршниот 
совет на НРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
Началник на Одделението за патишта 
Услови: Кандидатот да има завршен технички 

факултет — градежен смер, со положен стручен 
испит. 

Стан обезбеден. 
Настап на работа веднаш. 
Молбите со потребните документи по чл. 31 од 

ЗЈС да се доставуваат до Конкурсната комисија 
при Секретаријатот за сообраќај на Извршниот 
совет на НРМ. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (1220) 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за одреду-
вање времето за изборите на членови на собра-
нијата на заедниците за социјално осигурување на 
работниците, објавена во „Службениот весник на 
НРМ" бр. 24/62 од 28 јули 1962 година се поткрала 
долу наведената грешка, поради што се дава 

Врз основа на чл. 33 од Законот за јавните . 
службеници, 

Конкурсната комисија на Околискиот завод 
за социјално осигурување во Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
I. Во Околискиот завод за социјално осигурување 

во Охрид: 



Стр. Ѕ96 — Бр. 30 

1. Лекар — советник 
2. Референт по регресна служба 
3. Финансиски ревизор — инструктор 

У С Л О В И : 
За работното место под 1) кандидатот да има 

завршено медицински факултет со над 5 години 
практика. 

За работното место под 2) кандидатот да има 
завршено правен факултет или вишо образование, 
со 3 години практика и положен стручен испит 
или над 5 години практика и положен стручен 
испит. ^ 

За работното место под 3) кандидатот да има 
завршено вишо образование со звање референт 
И врста и положен испит или завршено средно 
образование, звање сметководен референт или 
сметководител со над 3 години практика. 

Молбите, правилно таксирани, со потребните 
документи за засновување службенички однос по 
чл. 31 од ЗЈС да се доставуваат најдоцна 15 дена 
по објавувањето на конкурсот на адреса ОЗ СО — 
Конкурсна комисија — Охрид,. 

Плата по ЗЈС, а положај на плата по Одлуката 
на Заводот. 

Конкурсот ќе има важност до пополнување 
на работните места. (1224) 

Комисијата за службенички работи на Народ-
ниот одбор на Кумановска околија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Управител на 
Околискиот завод за здравствена заштита 

Куманово 

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и 
положен стручен испит. 

Таксираните молби да се доставуваат до Ко-
мисијата за службенички работи на Народниот од-
бор на Кумановска околија. 

Со молбата да се приложи куса биографија. 
Конкурсот останува отворен до пополнување 

на работното место. (1221) 

По претходно прибавено мнение на Советот на 
работниот колектив, Државниот секретаријат за 
работи на финансиите на Народна Република Ма-
кедонија 

; р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работно место во Државниот 
секретаријат 

1. СОВЕТНИК во службата банки и кредити. 
Кандидатот за работното место мора да има: 

завршен економски факултет, 20 години практика 
по високо стручните работи во банкарството, фи-
нансиите, стопанството или во осигурувањето. 

Личен доход според Правилникот. 
Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето 
Молбите со сите потребни документи! по чл. 31 

од Законот за јавните службеници да се доставу-
ваат во архивата на Државниот секретаријат. (1223) 

!21 септември 1962 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место 
СУДИЈА за прекршоци при Народниот одбор 
на општината Куманово 

У С Л О В И : Судија за прекршоци I или П вр-
ста и 3 години практика на соодветни работи. 

Молбите со куса биографија, како и докумен-
тите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, 
се доставуваат до Комисијата за службенички ра-
боти на Народниот одбор на општината Куманово. 

Настап на работа веднаш. 
Конкурсот има важност од 17-1Х-1962 година 

и важи сб до пополнување на работното место. 
(1222) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

% Народниот одбор на општината Саракино, Те-
товско, објавува дека во регистарот на здравстве-
ните установи, рег. бр. 1, стр. 1, свеска I, е запи-
шана установата под назив: Здравствена станица, 
со седиште во село Жељино, Тетовско. Предмет на 
работењето на Здравствената станица е: вршење 
на сите видови амбулантни прегледи на населе-
нието. 

Здравствената станица е основана со решени-
ето на Народниот одбор на општината Саракино 
бр. 01-1093/1 од 30-Ш-1962 година. 

В. д. управник на Здравствената станица е д-р 
Рифат Палоши, лекар од Тетово. 

Здравствената станица ќе ја потпишува и за-
стапува во границите на овластувањето Благоја 
Стојановски, претседател на советот. 

Од Народниот одбор на општината Саракино, 
Тетовско, бр. 06-2755/62 год. (1106) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Охрид бр. 8922/1 од 7-1Х-1962 година 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на општината Охрид на стра-
на 106—107, ред. бр. 1, установата под назив: За-
вод за заштита на спомениците на културата, со 
седиште во Охрид. 

Предмет на работењето на установата е: за-
штита на спомениците на културата, природните 
реткости, гробиштата на паднатите борци, спомен 
плочите и заштита на други објекти и предмети 
што имаат карактер на споменик на култура и 
природна реткост. 

Установата е основана со решението на НО на 
општината Охрид бр. 01-10322 од 9-Х1-1961 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Одделението за општествени служби 
на НО на општината Охрид. 

Установата ќе ја застапува и потпишува ди-
ректорот на удтановата Виктор Плевнеш од Охрид. 

Бр. 02-8922/1-62 од Народниот одбор на општи-
ната Охрид. (1129) 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА ПРМ 
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Врз основа на решението на Народниот одбор 
Не општината Кратово бр. 05-2103/1 од З-УШ-1962 
година е запишана во ргистарот на установите со 
самостојно финансирање под рег. лист бр. 2, ред. 
бр. 1, установата под назив: Завод за заболување 
на работниците — Кратово. Предмет на работењето 
на Заводот е: запеелување на работниците, мате-
ријално обезбедување на времено безработните, 
води евиденција на зашилените и незапослените 
работници, стручно оспособување на времено без-
работните, како и врши професионална преориен-
тација и др. прашања предвидени со правилата и 
законските прописи. 

Заводот е основан со одлуката на Народниот 
одбор на општината Кратово бр. 1831 од 26-1У-1962 
година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е 'Советот за труд и работни односи на 
НО на општината Кратово. 

Со установата управува Советот на Заводот, 
именуван од Народниот одбор на општината Кра-
тово, со решението бр. 1832/62. 

Д и р е к т о р на заводот е Страхил Димитров Мо-
нев, од Кратово. 

Бр. 05-2103/1-62 од Народниот одбор на оп-
штината Кратово. (1087) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Кратово бр. 05-3339/1 од З-УШ-1962 
година е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање под рег. лист бр. 1, ред. 
бр. 1, установата под назив: Комунална установа, 
со седиште во Кратово. Предмет на работењето на 
установата е: управување и одржување на водо-
водот и канализацијата, управување со пазари-
штето, одржување на градската чистота, управу-
вање со киното и градското читалиште, вршење 
сервисни услуги на домаќинствата и вршење услу-
ги на населението (градежи, лимари ја и столарија). 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кратово бр. 1525 од 20-
П-1959 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за комунални работи на На-
родниот одбор на општината Кратово. 

Со установата управува управен одбор, имену-
ван од НО на општината Кратово со решението 
бр. 3763 од З-У-1960 година. 

Директор на установата е Шефи Амедов, од 
Кратово. 

Бр. 05-3339/1-62 од Народниот одфор на оп-
штината Кратово. (1088) 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Ида ди ја — Скопје бр. 02-11408 од 13-УШ-1962 
година во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 83, рег. бр. 83 е запишано 
следното: Се менува досегашниот назив на Серви-
сот за станбена изградба — Скопје и ќе гласи: 
Дирекција за станбена и комунална изградба на 
град 'Скопје — Скопје. 

Бр. 02-11408/62 од Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје. (1108) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 04-11185/1 од 1-УШ-1962 год. во 

Вр. 30 — бгр. $9*? 

регистарот на установите со самостојно финанси-
рање под рег. лист бр. 23, свеска I, страна 23 е за-
пишана следната измена: Злате Степановски, до-
сегашен директор на Управата за водоснабдување, 
чистота и пазариште, Тетово, е разрешен од долж-
ност. На негово место за директор е именуван 
Трпуш Ѓуровски, назначен со решението на На-
родниот одбор на општината Тетово бр. 8390/1 од 
15-1У-1962 година. 

Бр. 04-11185/1-62 од Народниот одбор на оп-
штината Тетово. (1109) 

ИСПРАВКА 
Во „Службен весник на НРМ" бр. 20 од 30 јуни 

1962 година во објавениот оглас под бр. (831), ред 
7 одозгора по зборовите „и ќе гласи" се брише 
зборот „Околиски". (831) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 719, страна 85, свеска III, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие „Чатал" од Штип 
— Претставништво во Скопје. Предмет на рабо-
тењето на претставништвото е: застапување на 
претпријатието, како и набавување и продажба на 
градежни и огревни материјали. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Чатал" од 
Штип, а согласно со решението број 9942 од 6-Х1-
1961 година-

Претставништвото ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето Спасовски Анте, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 729/61. (1532) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 718, страна 79, свеска II, е запишана под 
фирма: Комбинат за монтажни и општи градежни 
работи „Трудбеник" — Белград — Работничко-
службеничка менза во Скопје (колонија на гради-
лиштето железара)- Предмет на работењето на 
мензата е: вршење угостителски услуги на работ-
ниците и службениците на претпријатието, за-
послени во градилиштето, исхрана на членовите 
на работниот колектив, точење на безалкохолни 
пијалоци вклучувајќи и пиво. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Комбинатот за монтажни и општи градежни ра-
боти „Трудбеник" — Белград, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Саат 
Кула — Скопје бр. 03-1-14391 од 16-Х1-1961 година. 

Мензата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Поповиќ 
Светозар, раководител на мензата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 674/61- (1533) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 436, страна 1190, е запишана под фирма: 
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Трговско претпријатие за промет со огревни и гра-
дежни материјали на големо и мало „Сеча" — 
Скопје — Продавница бр. 9 во Скопје. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на сани-
тарни уреди, електрични и водоводни материјали 
на големо и мало-

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Сеча" — Скопје, 
а согласно со решението бр. 04-11288 од 28-Х1-1961 
година на Народниот о|дбор на општината Кисела 
Вода — Скопје. 

Раководител на продавницата е Трајковски 
Владимир Ламбе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 744/61- (1560) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег- бр. 65, страна 185 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје под бр. 9191/1 од 22-
У1-1961 година дејноста на Трговското претприја-
тие за промет со технички материјали, лакови, хе-
микалии, печатарски материјали, хартија и фото-
материјали „Центрохемија" увоз-извоз — Скопје 
се проширува и во иднина ќе гласи: трговија на 
големо и увоз-извоз со бои, лакови, хемикалии, 
печатарски материјали, хартија, канцелариски и 
школски материјали и прибор, разблажување на 
сумпорна киселина, претворање на компромиран 
амонијак од гасовита во течна состојба, претво-
рање на сумпор диоксид во сумпораста киселина 
и конфекционирање на разни прехранбени хеми-
ски соединенија што служат за широка потрошу-
вачка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 542/61. (1190) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 78, 
страна 313 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Победа" од село Милетино, Тетовско, доне-
сена на 8-1У-1961 година, а одобрена од Народ-
ниот одбор на општината Жерев јане со решението 
бр. 5675/1 од 14-1Х-1961 година е извршено" след-
ното изменување и дополнување на правилата на 
задругата: 

Членот 1 не се менува. 
Членот 2 не се менува. 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде сакај полно-

летен земјоделски производител; 
1- што ќе ги прифати правилата на задругата; 
2. што ќе се обврзе дека ќе остварува мини-

мум на економска (деловна) соработка со задругата; 
3. што ќе уплати определена уписнини". 

Членот 4 не се менува. 
По членот 5 од правилата се додава нов член 

5а кој гласи: „Со правилата на задругата се опре-
делува височината на уписнината од ЗОО динари 
и минимумот на економската задолжителна сора-

ботка на членот на задругата со задругата. Како 
минимум на економска соработка, според овие пра-
вила е: 

1- соработка со задругата во земјоделско про-
изводство на земјоделски производи на површина 
од 0,5 ха на определена вредност од 5.000 дин.; 

2. контрахирање со задругата на производ-
ство на земјоделски производи на површина од 
ОД или искажано во дин1. 5.000; , 

3- продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од 4.000 динари; 

4. купување репродукциони материјали од за-
другата или прифаќање земјоделски услуги во 
вредност од 5.000 дин.; 

5. вложување на определен паричен износ кај 
задругата на штедење"-

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и 
членот 56, кој гласи: „Работникот што ќе стане 
член на задругата ги задржува сите права и обвр-
ски на лице во работен однос". 

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 и 21 не се менуваат 

Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 
.1 ги донесува првите правила на задругата 

при нејзиното основање; 
2- дава препорака за донесување на перспек-

тивен план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава насоки за работата на задругата; 
5. разгледува и други прашања од организа-

цијата и работата на задругата и му дава препо-
раки на задружниот совет за нивното решавање". 

Членот 22а се брише. 
Членовите 23, 24 и 25 остануваат-
Задружниот совет се состои од 21 од 120 

члена. Во овој број влегуваат една третина од 
членовите на задругата и до три третини од ли-
цата кои се во работен однос со задругата и неј-
зините самостојни погони, односно дејности. 

Работниците и службениците на задружниот 
совет ги бира работниот колектив на задругата 
спрема прописите што важат за таа цел. 

Членовите од 27 до 37 остануваат и не се 
менуваат. 

Членот 38 од правилата се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и за-
клучоците на собранието на задругата. 

Задружниот совет на задругата: 
1. донесува измени и на правилата на за-

другата; 
2. донесува перспективен план на задругата 

и ги утврдува по предлог на погоните, стопан-
скиот план и завршната сметка на самостојниот 
погон; 

3. донесува годишен стопански план и акциона 
програма на задругата и ги определува сред-
ствата со кои го обезбедува извршувањето на 
планот и програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, 
акционата програма, за резултатите на работе-
њето и за завршната сметка на задругата ЈА на 
нејзините самостојни погони; 
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6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и им дава овластувања на УО и на 
управникот на задругата за одлучување на задол-
жувањето на задругата до проеделена височина; 

7- донесува правилник за расподелбата на чи-
стиот приход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 

8. ги избира и сменува членовите на УО на 
задругата, како и претставниците на Задружниот 
совет и за другите организации во кои е зачле-
нета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и работода-
телите на самостојните погони на начин предви-
ден со постојните прописи; 

10. одлучува за основање на претпријатија, 
дуќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување во членство на за-
другата во задружен сојуз и другите организации; 

12. решава за предлозите и наодите на реви-
зисните и инспекциските органи за работењето на 
задругата; 

13. решава и за други прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатијата 
според општите прописи решава работничкиот со-
вет на претпријатието; 

14. членовите од 39—60 остануваат исти и не 
се менуваат. 

Општите прописи за стопанските организации 
што се однесуваат на погоните со самостојна пре-
сметка во состав на стопанската организација, 
важат и за самостојните потони на земјоделската 
задруга". 

Членовите од 62 до 77 остануваат исти и не 
се менуваат. 

Членот 78 се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови: 
1. Деловен фонд, 
2- Резервен фонд и 
3. Фонд, за заедничка потрошувачка". 
Членовите од 79 па до 95 не се менуваат и 

остануваат исти. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 578/61. (1284) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег- бр. 320, страна 969 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Богомила под бр. 08-4050 од 24-111-1961 
година седиштето на Претпријатието за произ-
водство и обработка на тутун „Напредок" од е. Бо-
гомила се преместува во село Согле. 

Со ^рецитираното решение и фирмата на го-
ренаведеното претпријатие во иднина се менува 
и гласи: Земјоделско стопанство „Напредок" е. 
'Согле, Титоввелешко. 

На досегашниот потписник Алијовски Демиров 
Зија му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност-

За
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од 26-УШ-1961 година е извршено следното из-
менување и дополнување на правилата: 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде: 1. секој пол-

нолетен земјоделски производител: а) што ќе ги 
прифати правилата на задругата, б) што ќе се 
обврзе дека ќе оствари минимум економска (де-
ловна) соработка со задругата и в) што ќе плати 
уписнина; 

2. работник и службеник на задругата што се 
наоѓа во траен работен однос со задругата". 

Член 13 се менува и гласи: 
„Минимумот на задолжителната економска 

(деловна) соработка која секој член е должен да 
ја оствари со задругата изнесува 30.000 динари. 
Оваа соработка може да се одвива во следните 
взаемни економски односи: 

1- соработка со задругата во земјоделско про-
изводство; 

2. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи и испорака на тие про-
изводи; 

3. продажба на земјоделските производи на 
задругата; 

Минимум на задолжителна (деловна) соработ-
ка задругарот може да оствари ако ги исполни 
еден од условите предвидени со овој член, а во 
висина на определената задолжителна економска 
соработка. 

Членот на задругата може да користи репро-
дукционен материјал и земјоделски услуги од 
задругата во колку кооперира и контрахира зем-
јоделско производство со задругата, сразмерно на 
висината на економска соработка што тој ќе ја 
оствари со задругата. 

Економската соработка поединачно со секој 
член на задругата ќе биде регулирана со посебен 
договор". 

По членот 13 се додава нов член 13а кој гласи: 
„Секој член на задругата е должен: 
1- да работи и придонесува за организационо^* 

јакнење на задругата, за јакнење на нејзината 
стопанска снага, како и да ги штити нејзините 
интереси и углед; и 

2. да одговара на своите обврски спрема за-
другата, што произлегуваат од склучените догово-
ри, правилата, деловникот, одлуките на задружниот 
совет и управниот одбор на задругата". 

Членот 14 се менува и гласи: 
„Секој член при стапувањето во задругата 

уплатува уписнина. 
Уписнината изнесува ЗОО динари. 
Уписнината се уплатува веднаш при зачле-

нувањето во задругата односно со потпишување 
на пристанишната". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат-
Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 1. ги донесува пр-

вите правила на задругата при нејзиното осно-
вање; 2. дава препораки за донесување перспек-
тивен план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 4. дава 
насоки за работата на задругата; 5- разгледува и 
други прашања од организацијата и работата на 
задругата и му дава препораки на задружниот со-
вет за нивното решавање. 

Задружниот совет на задругата е должен да 
расправува за препораките на собранието на за-
другата и да донесува одлуки во врска со нив". 

Членот 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет на задругата се состои од 

26 члена. Во овој број влегуваат најмалку 24 члена 
од работниците и службениците од погоните на 
задругата, а 2 члена од индивидуалните произво-
дители". 

Членот 38 се менува и гласи: , 
„Задружниот совет работи врз основа постој-

ните прописи, правилата на задругата и заклучо-
ците и насоките на собранието на задругата. 

Задружниот совет: 
1- донесува измени на правилата на задругата; 
2. донесува перспективен план за стопанскиот 

развиток на задругата и ги утврдува, по предлог 
од погоните, стопанскиот план и завршната сметка 
на самостојниот погон; ; 

3. донесува годишен1 стопански план и акциона 
програма на задругата и ги определува средствата 
со кои се обезбедува извршувањето на планот и 
програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, за 
акционата програма, за резултатите на работењето 
и за завршната сметка на здругата и на нејзините 
самостојни погони; 

6. одлучува за висината на задолжувањето на 
задругата и им дава овластувања на управниот 
одбор и на управникот на задругата за одлучување 
на задолжувањето на задругата до определена 
височина; I 

7- донесува правилник за расподелба на чи-
стиот приход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход, на работниците на задругата; 

8. ги избира и ги сменува членовите на управ-
ниот одбор на задругата, како и претставниците на 
задружните сојузи и од другите организации во 
кои е зачленета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и работово-
дителите на самостојните погони на начин пред-
виден со постојните прописи; 

10. одлучува за основањето на претпријатија, 
дуќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување на задругата во 
членство на задружниот совет и на други органи-
зации; | 

12. решава за предлозите и за наодите на ре-
визионите и инспекциските органи за работењето 
на задругата; 

13. решава и за други прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатието, 
според општите прописи, решава работничкиот со^ 
вет на претпријатието-

Перспективниот план за стопанскиот развиток, 
годишниот стопански план и акционата програма 
на задругата и на нејзините самостојни погони мо-
раат пред донесувањето да им се стават на увид 
на членовите на задругата, како и на работниците 
на задругата и на нејзините самостојни потони1. 

Ако во задружниот совет влегуваат сите чле-
нови на задругата и работниците на задругата и 
нејзините самостојни погони (чл. 22 став 4) за-
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дружниот совет ги врши и работите одо надлеж-
ност на собранието на задругата". 

Членот 78 се менува и гласи: 
„Задругата ги има следните фондови: 1. Дело-

вен фонд, 2. Резервен фонд и 3- Фонд за заеднич-
ка потрошувачка". 

Оваа одлука стапува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 614/61. (1294) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег- бр. 405, страна 307, свеска II е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник на Тр-
говското претпријатие на големо за снабдување со 
селскостопански производи • „Бел камен", Кава-
дарци, в, д. директорот Владо Димов, претприја-
тието ќе го потпишуваат, задолжуваат и ра задол-
жуваат во границите на овластувањето и ново-
назначените потписници Данчо Шемов, шеф на 
сметководството, и Развигор Јосифов, раководи-
тел на сточарскиот погон, сметано од 22-1Х-1961 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 593/61. (1293) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег- бр. 115, 
страна 489 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Пролетер" од е. Шивец, донесена на 25-Ш-
1961 година, а одобрена од Народниот? одбор на 
општината Кавадарци со решението бр. 03-2650/1 
од 25-VIII-1961 година е извршено следното изме-
нување и дополнување на пр&вилата: 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде: 1. секој пол-

нолетен земјоделски производител: а) што ќе ги 
прифати правилата на задругата, б) што ќе се 
обврзе дека ќе оствари минимум економска (делов-
на) соработка со задругата и ц) што ќе уплата 
уписника; 

1. работник и службеник на задругата кој се 
наоѓа во траен работен однос со задругата". 

Членот 13 се менува и гласи: 
„Минимум на задолжителна (деловна) соработ-

ка задругарот може да оствари ако исполни еден 
од условите предвидени со овој член, а во висина 
на одредената задолжителна економска соработка-

Член на задругата може да користи репро-
дукционен материјал и земјоделски услуги од за-
другата доколку кооперира и контрахира земјодел-
ско производство со задругата, сразмерно на ви-
сината на економската соработка што1 тој ќе ја 
оствари со задругата. 

Економската соработка поединечно со секој 
член на задругата ќе биде регулирана со посебен 
договор". 

По чл. 13 се додава нов член 13а кој гласи: 
„Секој член на задругата е должен: 
1. да работи и придонесува за организационо™ 

јакнење на задругата, за јакнење на нејзината 
стопанска снага, како и да ги штити нејзините 
интереси и углед и 

2- да одговара на своите обврски спрема за-
другата, што произлегуваат од склучените дого-

вори, правилата, деловникот, одлуките на задруж-
ниот совет и на управниот одбор на задругата". 

Членот 14 се менува и гласи: „Секој член при 
стапувањето во задругата уплатува уписнина. 
Уписнината изнесува ЗОО динари. Уписнината се 
уплатува при зачленувањето во задругата, односно 
со потпишувањето на простапницата". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 1- ги донесува пр-

вите правила на задругата при нејзиното осно-
вање; 2. дава препораки за донесување перспек-
тивен план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 4. дава на-
соки за работата на задругата; 5. разгледува и 
други прашања од организацијата и работата на 
задругата и му дава препораки на, задружниот со-
вет за нивното решавање. 

Задружниот совет на задругата е должен да 
расправува за препораките на собранието на за-
другата и да донесува одлуки во врска со нив"-

Член 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет на задругата се состои од 

21 член. Во овој број влегуваат најмалку 15 ра-
ботници и службеници од дејностите што Непо-
средно ги обавува задругата и 6 члена од члено-
вите на задругата". 

Членот 38 се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата, заклу-
чоците и насоките на собранието на задругата. 

Задружниот совет: 
1. дрнесува измени на правилата на задру-

гата; 
2. донесува перспективен план за стопан-

скиот развиток на задругата и ги утврдува по 
предлог од погоните, нивниот план и завршната 
сметка; 

3- донесува годишен стопански план и акци-
она програма на задругата и ги определува сред-
ствата со кои се обезбедува извршувањето на пла-
нот и програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, 
за акционата програма, за резултатите на работе-
њето и за завршната сметка на задругата и за неј-
зините самостојни погони; 

6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и им дава овластувања на управниот 
одбор и на управникот на задругата за одлучување 
на задолжувањето на задругата до определена 
височина; 

7. донесува правилник за расподелба на чис-
тиот приход! и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 

8. ги избира и ги сменува членовите на уп-
равниот одбор на задругата, како и претставни-
ците на задружните сојузи и другите организации 
во кои е зачленета задругата; 

9- ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и раководи-
телите на самостојните погони на начинот предви-
ден со постојните прописи; 

10. одлучува за основање на претпријатија, ду-
ќани и самостојни погони на задругата; 
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11. одлучува за стапување на задругата во 
членство на задружниот сојуз и други органи-
зации; 

12. решава за предлозите и за наодите на ре-
визионите и инспекциските органи за работењето 
на задругата; 

13. решава и за други- прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатието, 
според општите прописи, решава работничкиот со-
вет на претпријатието. 

Перспективниот план за стопанскиот разви-
ток, годишниот стопански план и акционата про-
грама на задругата и на нејзините самостојни по-
гони мораат пред донесувањето да им се стават на 
увид на членовите на задругата, како и на работ-
ниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони-

Ако во задружниот совет влегуваат сите чле-
нови на задругата и сите работници на задругата 
и на нејзините самостојни погони (чл. 32 ст. 4), 
задружниот совет ги врши и работите од надлеж-
носта на собранието на задругата." 

Членот 78 се менува и гласи: 
„Задругата ги има следните фондови: 1. Дело-

вен фонд, 2. Резервен фонд и 3- Фонд за заеднич-
ка потрошувачка". 

Оваа одлука стапува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 год, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 615/61. (1304) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег- бр. 132, 
страна 675 е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Станбено-штедната задруга „Бетон" 
од Скопје, Вангел Сингеров, претседател, му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е сменет. 

За претседател на задругата е назначен Киро 
Грбевски. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето со новоназначениот потписник Спиро Настев, 
член на задругата, и старите регистрирани пот-
писници Перо Колевски и Љубомир Цветановски, 
сметано од 29-1Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 604/61. (1300) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег- бр. 44, страна 141 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на Задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Димката Габерот" од1 село 
Ваташа, Кавадарци, донесена на ЗО-Ш-1961 год,, 
а одобрена ед Народниот одбор на општината Ка-
вадарци со решението бр. 03-2790/1 од 23-УШ-1961 
година е извршено следното изменување и допол-
нување на правилата на задругата: 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде: 1. секој зем-

јоделски полнолетен производител: а) што ќе ги 
прифати правилата на задругата; б) што ќе се 
обврзе дека ќе оствари минимум економска (де-
ловна) соработка со задругата и в) што ќе уплати 
уписнина; 

2. работник и службеник на задругата што се 
наоѓа во траен работен однос со задругата"-

Членот 13 се менува и гласи: 
„Минимумот на задолжителна економска (де-

ловна) соработка што секој член на задругата е 
должен да ја оствари со задругата изнесува 15.000 
динари. Оваа соработка може да се одвива во 
следните взаемни економски односи: 

1. соработка со задругата во земјоделското 
производство; 

2. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи и испорака на тие про-
изводи; 

3- продажба на земјоделски производи на за-
другата. 

Минимум на задолжителна економска (делов-
на) соработка задругарот може да оствари ако ги 
исполни едјен од условите предвидени со овој член, 
а во висина со определената задолжителна еко-
номска соработка (т. 1 од овој член). 

Член на задругата може да користи репро-
дукционен материјал и земјоделски услуги од за-
другата до колку кооперира и контрахира земјо-
делско производство со задругата, сразмерно на 
висината на економската соработка што тој ќе ја 
оствари со задругата. 

Економската соработка поединечно со секој 
член на задругата ќе биде регулирана со посебен 
договор." 

По членот 13 се додава нов член 13а кој гласи: 
„Секој член на задругата е должен: 
1- да работи и придонесува за организационо^ 

јакнење на задругата, за јакнење на нејзината 
стопанска снага, како и да ги штити нејзините 
интереси и углед; 

2. да одговара на своите обврски спрема за-
другата, што произлегуваат од склучениот дого-
вор, правилата, деловникот, одлуките на задруж-
ниот совет и управниот одбор на задругата." 

Членот 14 се менува и гласи: 
„Секој член при стапувањето во задругата 

уплатува уписнина. Уписнината изнесува 200 ди-
нари. Уписнината се уплатува веднаш при зачле-
нувањето во задругата односно со потпишувањето 
на пристанишната." > 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат-
Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата 
1. ги донесува првите правила на задругата 

при нејзиното основање; 1 
2. дава препорака за донесување перспекти-

вен план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава насоки за работата на задругата; 
5. разгледува и други прашања од организа-

цијата и работата на задругата и му дава препо-
рака на задружниот совет за нивното решавање-

Задружниот совет на задругата е должен да 
раскравува за препораките на собранието на за-
другата и да донесува одлуки во врска со нив". 

Член 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет на задругата се состои од 

21 член. Во свој број влегуваат најмалку 18 работ-
ници и службеници во задругата и нејзините са-
мостојни погони и тоа 18 работници и службеници 
од дејностите што непосредно ги обавува задру-
гата и 3 од самостојните погони". 
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Членот 39 се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи на задругата и заклучоците на 
собранието на задругата. 

Задружниот совет: 
1. донесува измени на правилата на задругата; 
2- донесува перспективен план за стопанскиот 

развиток на задругата и ги утврдува по предлог 
на погоните, стопанскиот план и завршната сметка 
на самостојниот погон; 

3. донесува годишен стопански план и акци-
она програма на задругата и ги определува сред-
ствата со кои се обезбедува извршувањето на пла-
нот и програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, 
за акционата програма, за резултатите на работе-
њето и за завршната сметка на задругата и на 
нејзините самостојни погони; 

6. одлучува за височината за задолжувањето 
на задругата и им дава овластувања на управниот 
одбор и на управникот на задругата и за одлучу-
вање на задолжувањата на задругата до опреде-
лената височина; 

7'. донесува правилник за расподелба на чис-
тиот приход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 

8- ги избира и ги сменува членовите на управ-
ниот одбор на задругата, како и претставниците 
на задружните сојузи и за други организации во 
кои е зачленета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и работово-
дителите на самостојните погони на начинот пред-
виден со постојните прописи; 

10. одлучува за основање на претпријатија, ду-
ќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапувањето на задругата во 
членство на задружниот сојуз и другите органи-
зации; 

12. решава за предлозите и за наодите на ре-
визионите и инспекционите органи за работењето 
на задругата; 

13. решава и за други прашања во врска со ра-
ботата на задругата за кои во претпријатијата спо-
ред општите прописи, расправа работничкиот со-
вет на претпријатието-

Перспективниот план за стопанскиот развиток, 
годишниот стопански план и акционата програма 
на задругата и на нејзините самостојни погони мо-
раат пред донесувањето да им се стават на увид 
на членовите на задругата, како и на работни-
ците на задругата и на нејзините самостојни по-
гони. 

Ако во задружниот совет влегуваат сите чле-
нови на задругата и работниците на задругата и 
на нејзините самостојни погони (чл. 32 став 4), за-
дружниот совет ги врши и работите од надлеж-
носта на собранието на задругата." 

Членот 78 се менува и гласи: 
„Задругата ги има следните фондови: 1. Де-

ловен фонд, 2. Резервен фонд и 3- Фонд за заед-
ничка потрошувачка". 

Оваа одлука стапува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 617/61. (1305) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 57, 
страна 227 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Единство" од село Волковија, Тетовско, до-
несена на 7-1У-1961 година, а одобрена од Народ-
ниот одбор на општината Жеровјане со решението 
бр. 04-2349/1 од 15-У-1961 година е извршено след-
ното изменување и дополнување на правилата на 
задругата: 

Членот 1 не се менува- . 
Членот 2 не се менува. 
Членот 3 од) правилата се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде секој полно-

летен земјоделски производител: 1. што ќе ги при-
фати правилата на задругата, 2. што ќе се обврзе 
дека ќе остварува минимум на економска (деловна) 
соработка со задругата и 3. што ќе уплати опре-
делена уписнина". 

Членот 4 не се менува. 
По членот 5 од правилата се додава нов член 

5а кој гласи: 
„Со правилата на задругата се определува ви-

сочината на уписницата од 200 динари и минимумот 
на задолжителната економска соработка на членот 
на задругата со задругата. Минимум на економска 
соработка според овие правила е: 

1. соработка со задругата во земјоделско про-
изводство на површина 175 хектари на определена 
вредност 1,100-000 динари; 

2. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи на површина 35 хектари 
или искажано во 500.000 динари; , 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од 5,500.000 динари; 

4. купување репродукциони материјали од за-
другата или прифаќање земјоделски услуги во 
вредност од 1,000-000 динари; 

5. вложување на определен паричен износ ка ј 
задругата на штедење". 

По член 5, покрај членот 5а, се додава и чле-
нот 56 кој гласи: 

„Работник што ќе стане член на задругата ги 
задржува сите права и обврски на лице во рабо-
тен однос". 

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат. 

Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 
1. ги донесува првите правила на задругата 

при нејзиното основање; 
2- дава препорака за донесување перспективен 

план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава насоки за работата на задругата; 
5. разгледува и други прашања од организа-

цијата и работата на задругата и му дава препо-
раки на задружниот совет за нивното решавање". 

Членот 22а од правилата се брише. 
Членовите 23, 24 и 25 остануваат. 
Задружниот совет се состои од 21—120 члена. 

Во овој број влегуваат до една третина од члено-
вите на задругата и до три третини од лицата што 
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се во работен однос* со задругата и нејзините са-
мостојни погони, односно дејности. 

Работниците и службениците во задружниот 
совет ги бира работниот колектив на задругата 
спрема прописите што важат за таа цел. 

Членовите од 27 до 37 остануваат и не се ме-
нуваат. 

Членот 38 од правилата се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и заклу-
чоците и насоките на собранието на задругата. 

Задружниот совет на задругата: 
1. донесува измени и на правилата на задру-

гата; , 
2. донесува перспективен план за развиток 

на задругата и ги утврдува, по предлогот од пого-
ните, стопанскиот план и завршната сметка на са-
мостојниот погон; 

3. донесува годишен стопански план и ак-
циона програма на задругата и ги определува сред 
ствата со кои се обезбедуваат извршувањата на 
планот и програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај на годишниот стопански план, 
акционата програма, за резултатите на работењето 
и завршната сметка на задругата и на нејзините 
самостојни погони; 

6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и им дава овластувања на УО и на 
управникот на задругата за одлучување за задол-
жувањето на задругата во определена височина; 

7. донесува правилник за расподелба на чис-
тиот приход! и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 

8. ги избира и сменува членовите на УО на 
задругата, како и претставниците на задружниот 
СОЈУЗ и за другите организации во кои е зачленета 
задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и работово-
дителите на самостојните погони на начин пред-
виден со постојните прописи; 

10. одлучува за основање на претпријатија, ду-
ќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување на задругата во 
членство на задружниот сојуз и другите органи-
зации; 

12. решава за предлозите и наодите на реви-
зионите и инспекционите органи за работењето на 
задругата; 

13. решава и за други прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатијата, 
според општите прописи, решава работничкиот со-
вет на претпријатието". 

Членовите 39 до 60 остануваат исти и не се 
менуваат. 

По членот 61 се додава нов член 61а кој гласи: 
„Општите прописи за стопанските организации 

што се однесуваат на погоните со самостојна пре-
сметка во состав на стопанската организација, 
важат и за самостојните погони на земјоделската 
задруга". 

Членовите 02 до 77 остануваат исти и не се 
менуваат. 

Членот 78 од правилата се менува и гласи: 

!21 септември 1962 

„Земјоделската задруга ги има следните фон-
дови : 

1. Деловен фонд, 
2. Резервен фонд и 
3. Фонд за заедничка потрошувачка." 
Членовите 79 па до 85 не се менуваат и оста-

нуваат исти. 1 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 601/61. (1310) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х-1961 година на страна 233, реден бр. 15 е за-
пишано следното: Досегашниот директор на Хо-
тел с-угостителското претпријатие „Хунап" од Ра-
довиш, Димитар Келкоцев, е разрешен од долж-
ност. На негово место за в. д. директор е назначен 
Илија Ѓозев, кој е овластен да го потпишува прет-
пријатието. 

Промената на директорот е запишана во ре-
гистарот врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Радовиш бр. 01-6224/1 од 21-
ХИ-1960 година. (1325) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Здравствена легитимација на име Борис Мир-

че Јолевски1, ул. „Истра" бр. 5 — Битола. (1606) 
Работна книшка бр. 37С5, серија бр. 119113, из-

дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Врањска Бања на име Дене Мехарем Селистаре-
виќ, Врањска Бања — Врање. (16о7) 

Здравствена легитимација бр. 1095, серија бр. 
402511, издадена од| ЗОО — е. Црвена — Бачка на 
име Стојан Зорев Момировски, е. Бело Поле, При-
леп. (1608) 

Здравствена легитимација бр. 801 на име Мен-
ка Шапрданова, ул. „Васа Пелагиќ" бр. 6 — Би-
тола. (1609) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Божна Симонова Ристевска, е. Сви-
њишта, Битола. (1610) 

Здравствена легитимација бр. 813439 на име 
Кире Кулески, ул. „Борка Петрески — Утот" бр. 4 
— - Прилеп. (1611) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Струга на име Шасима Кадриј оска, е. Бороец, 
Струга. (1612) 

Работна книшка бр. 238, издадена од Бирото 
за посредување на трудот па НО на општината е. 
Теарце на име Душан Кузмановски, е. Јелошник, 
Тетовско. (1613) 

Здравствена легитимација бр. 7822 на име Лен-
ка Е. Буточева, ул, „Тодор Чучков" бр. 25 — Штип. 

(1614) 
Работна книшка бр. 1589057 на име Костадин 

Манасија Златков, е. Блатец — Кочани. (1615) 
Работна книшка бр. 6942, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Куманово на име 
Миланка Милиќ Пасковска, ул. „Владимир На-
зор" бр. 22а — Куманово. Ј (1616) 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА ПРМ 
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Диплома бр. 393, издадена од Мајсторско уго-
стителската школа во Белград на 8-ХН-1959 го-
дина на име Драган С. Матевски, е. М. Доленци, 
Охридско. (1617) 

Здравствена легитимација бр. 20296, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Донка Ефтова Тодо-
рова, е. Ресава, Кавадарци. (1618) 

Воена буквица на име Хај ру ло Муџаита Аме-
ти, е. Врапчиште, Тетовско. (1619) 

Свидетелство за завршена I година економско 
училиште, издадено' од Економското училиште — 
Гостивар на име Јанко Ф. Филиповски, е. Зубовце, 
Гостивар. (1620) 

Свидетелство од IV одделение на име Намик 
Османи, е. Равен, Гостивар. (1621) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Никола Шапкоски, е. Радожда, 
Струга. (1622) 

Ученичка книшка издадена од Основното осум 
годишно училиште .Денчо Дејановски" е. Маврово 
на име Венко Шиковски, е. Врбен, Гостивар. (1624) 

Свидетелство од II година економски техни-
кум, издадено од Економскиот техникум — Гости-
вар на име Мирјана Серафимовска, ул. „Б. Јова-
новски" бр. 49 — Гостивар. (1623) 

Здравствена легитимација бр. 32832, издадена 
од ЗСО — Штип на име Вета Давчева, ул. „Димо 
Хаџи Димов" бр. 33 — Штип. (1625) 

Воена книшка на име Борис Стојман Денков-
ски, ул. „Фридрих Енгелс" бр. 1 — Куманово. (1626) 

Здравствена легитимација бр. 6714, издадена 
од ЗСО — Кр. Паланка на име Верка Симова 'Стој-
чевска, е. Добровница, Кр. Паланка. (1627) 

Здравствена легитимација бр. ИОН, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Евица Пренџова, 
работи во Претпријатието » Сутјеска" — Т. Велес. 

Здравствена легитимација бр. 48514 на име 
Гиго Стефановски, ул. „Шар Планина" бр. 29 — 
Тетово. (1629) 

Свидетелство за завршено IV одделение на 
име Петре Трпковски, е. Милетино, Тетовско. (1630) 

Здравствена легитимација бр. 21742, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Али Идризи Мукерем, 
ул. „Гоце Стој невски" бр. 16 — Тетово. (1631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зора Б. Неделков^ Скопје. (1632) 

Работна книшка издадена од Народниот одбор 
на општината Ѓорче Петров на име Алиса Кад-
риева, е. Сарај, Скопско*. (1633) 

Работна книшка бр. 567, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Скопје на име Илија 
Ајтов, Скопје. (1634) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Евангелија Христова, Скопје. (1635) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Ѓорче Петров на име Иса 
Мемед, е. Глумово, Ѓорче Петров. (1637) 

Свидетелство за завршено ниже медицинско 
училиште — за детски негователки, издадено од 
Советот за народно здравје — Скопје на име Не-
вена К. Иванова, Скопје. (1638) 

Стална патна исправа бр. 00Ѕ593, издадена од 
ДСВР — Скопје на име Крстановски Васи лов Си-
мо, е. Курбиново, Охридско. (2152) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Младеновски, Скопје. (1639) 

Работна книшка бр. 571, издадена од Бирото 
за посредување на трудот на НО на општината 
Ида дц ја — Скопје на име Гуца Рамова, Скопје. 

Свидетелство бр. 3/61, издадено од Основното 
училиште „Стив Наумов" е. Новаци на име Јован 
М. Богоевски, е. Логоварди, Битолско. (1641) 

Свидетелство издадено од Учителската школа 
на име Дељо Врановски, е.' Бач, Битолско. (1642) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Тетово на име Драги Стојковски, ул. „Пролеќе" 
бр. 10 — Ѓорче Петрев. (1643) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето „Гоце Делчев" е. Чумово на 
име Методија Илиоски, ул. „Коце Гаврллооки^ 
бр. 4 — Прилеп. (1644) 

Работна книшка бр. 1673, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Куманово на име Ми-
ливоја Величков Додевски, е. Јачинце — Кума-
новско. (1645) 

Здравствена легитимација бр. 22669, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Магдалена Усеинова, 
е Тремник, Кавадарци. (1646) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Иван Чоков, 
Скопје. (1647) 

Свидетелство бр-. 26 за завршено IV одделение 
през 1948/49 год. издадено од Основното училиште 
„Чајупи" е. Орашје на име Хисман А. Хисмани, 
е. Орашје, Тетовско. (1648) 

Здравствена легитимација бр. 191, раздадена од 
В. П. 1950 — Скопје на име Снежана Алексиќ^ 
Скопје. , (1649) 

Работна книшка бр. 48528, издадена од Бирото 
зз посредување на трудот — Скопје на име Реџеп 
Фазлија, Скопје. (1650) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Сретко- В. Сим-
јановски, Скопје. (1651) 

Здравствена легитимација бр. 165697, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Александар Димитров, 
е. Бутел, Скопје. (1652) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Љубица, Душан и Јордан Јовано-
виќ, Скопје. (1653) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ирмизат и Мустафа Мустафови, 
Скопје. (1654) 

Службена легитимација бр. 53751, издадена од 
ДСВР — Скопје на име Раде Димовски, Скопје. 

Свидетелство' за завршен дактилографски курс 
III класа, издадено од Министерството' за трговија 
— Скопје на име Живка Трај кова, Скопје. (1656) 

Здравствена легитимација бр. 5756, издадена 
од ЗСО — Битола на име Перо Домазетовски, ул. 
„Илинден" бр. 68а — Битола. (1658) 

Свидетелство бр. 8/85 за завршено осумгодишно 
училиште, издадено од Осумгодишно™ училиште 
„Климент Охридски" е. Пчиња на име Стојка Бу-
димирова Гиевска, е. Ст. Бара, Кумановско. (1660) 

Работна книшка бр. 8С64, серија бр. 166895, 
издадена од Бирото за посредување на трудрт е. 
Теарце на име Харун Рамадан Фаризи, е. Одри, 
Тетовско. (1661) 
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Здравствена легитимација бр. 881, издадена од 
ЗСО — Испостава, с. Жеровјане на име Заре Дам-
јановски, е. Блаце, Тетовско. (1662) 

Здравствена легитимација бр. 20953, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Душко Блажевски, с. 
Растинце, Тетовско. (1663) 

Ученичка книшка бр. 6, издадена од Учили-
штето' „Маршал Тито" — Тетово на име Абдулме-
нан Таир Фејзули, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 27 — 
Тетово. (1664) 

Здравствена легитимација бр. 13213, издадена 
од ЗСО — Штип на име Стојан Арсов, ул. „Димо 
Хаџи Димов" бр. 6 — Штип. (1665) 

Здравствена легитимација бр. 9730, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Симеон Колев Митев, 
е. Цера, Кочани. (1666) 

Здравствена легитимација бр. 12666, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Кучи Иљми, работи при 
Рудник Радуша, Горче Петров. (1667) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек срез 
Ваљево на име Ненад ќириловиќ, В.П. 3982/6 — 
Демир Капија. <1668) 

Здравствена легитимација бр. 2027, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Симон Димев Панчев, 
ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 131 — Кавадарци. (1669) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Училиштето „Бр. Миладинови" - Прилеп на име 
Трајче Ковилоски, Булевар „Маршал Тито" бр. Иб 
- Прилеп. <16™> 

Здравствена легитимација бр. 3233, издадена 
од ЗСО — Дебар на име Музејен Подеста, ул. „1 
мај" бр. 15 — Дебар. ( 1 6 7 2 ) 

Работна книшка бр. 6169, издадена од Бирото 
за посредување на трудот - Титов Велес на име 
Марика Богоева, ул. „Љ. Весов" бр. 36 - Титов 
Велес. (1673) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Маричка Роглева, ул. „Ило 
Костов" бр. 24 — Кавадарци. (1674) 

Работна книшка бр. 8924, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Титов Велес на име 
Вукашин Стефанов, Титов Велес. (1675) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес на име Драгица Меанџиева, ул. „Са-
раевска" бр. 6 — Титов Велес. (1676) 

Здравствена легитимација бр. 758, издадена од 
ЗСО — Титов Велес на име Миланка Чуларевиќ, 
ул. „Ст. Богоев" бр. 1 — Титов Велес. (1677) 

Здравствена легитимација бр. 9821, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Никола Мијалчо Апо-
столов, е. Зрновци, Кочани. (1678) 

Здравствена легитимација бр. 9820, издадена одо 
ЗСО — Кочани на име Лозена Миј алиова Апосто-
лова, е. Зрновци, Кочани. (1679) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1452, 
издадена од ЗСО — Прилеп на име Менка Јорда-
нова Ристевска, е. Дуње, Битолско. (1680) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Нова Горица, НР Словенија на име Иљаз Алиев-
ски, е. Лабуниште, Охридско. (1681) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Фаик Шерифи, е. Наколец, Ресен. 

(1682) 
Здравствена легитимација бр. 57102, издадена 

од ЗСО — Титов Велес на име Павлина Андреева, 
е. Богомила, Титоввелешко. (1683) 

Здравствена легитимација бр. 57104, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Бошко Андеевски, 
е. Богомила, Титоввелешко. (1684) 

Здравствена легитимација бр. 57106, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Васка Андреева, 
е. Богомила, Титоввелешко. (1685) 

Здравствена легитимација бр. 832, издадена од 
з о о — Испостава — Делчево на име Дара М. Злат-
кова, Делчево. (1686) 

Здравствена легитимација бр. 10716, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Стојка Атанасова Јор-
данова, ул. „Страшо Србапче" бр. 98 — Кочани. 

(1687) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кочани на име Фатиме Демирова, ул. „Сл. Стој-
менов" бр. 35 — Кочани. (1688) 

Работна книшка бр. 525, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Бог-
дана М. Сејдија, Скопје. (1689) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Спасеновски, Скопје. (1690) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Моша Видановски, Скопје. (1691) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирољуб Мартиновиќ, Скопје. (1692) 

Работна книшка издадена сд Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Мичо Џ и н о в -
ски, Скопје. (1693) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Осмслетката во с. Арачиново на име Иван 
Костовски, с. Арачиново, Скопско. (1694) 

Здравствена легитимација бр. 95090, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Орхан Џеладин, Скопје. 

(1695) 
Здравствена легитимација бр. 2029, издадена 

од ЗСО — Св. Николе на име Трајан Ј. Јачев, 
Скопје. (1696) 

Воена книшка издадена од ВП 3071 — Ниш на 
име Џемаил Џелила Синани, е. Калиште, Го-
стивар. (1697) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славко Кукуновски, Скопје. (1698) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Махмут К. Хаџи — Камбер, Скопје. 

(1699) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Даница С. Костевска, ул. „М. Пат-
чев" бр. 3 — Битола. (1700) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Атанас Манасијев, ул. „Дебар" бр. 
1о — Битола. (1701) 

Свидетелство бр. 32, дел. бр. 85/32-62, издадено 
од Осумгодишно^ училиште „Климент Охридски" 
с. Пчиња на име Ташко Стојчев ски, с. Пчиња, Ку-
мановско. (1702) 

Работна книшка бр. 6537, серија бр. 078133, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Кичево на име Ташко Д. Дариевски, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 17 — Кичево. (1703) 

Здравствена легитимација бр. 15698, издадена 
од ЗСО — Штип на име Пена Мицанова, ул. „Ко-
рушка" бр. 11 — Штип. (1705) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Моша Пијаде" — Гостивар на 
име Шани Фуата Шаре, ул. „Борис Кидрич" бр. 68 
— Гостивар. ѕ (1704) 
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Здравствена легитимација бр. 154, издадена од 
ЗСО — Берово на име Љиљана Николова Мицај-
ковска, е. Мачево, Берово. (1706) 

Здравствена легитимација бр. 29136, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Благој Јорданов Петров, 
е Тркање, Кочани. (1707) 

Здравствена легитимација бр. 29137, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Злата Благоева Петрова, 
е. Тркање, Кочани. (1708) 

Здравствена легитимација бр. 29138, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Тодор Благоев Арсов, 
е. Тркање, Кочани. (1709) 

Здравствена легитимација бр. 14628, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Никола Јорданов Ми-
тров, е. Полаки, Кочани. (1710) 

Здравствена легитимација бр. 114355 на име 
Јане Атанас 'Србиновски, рудник Радуша — Ѓорче 
Петров. (1711) 

Воена легитимација бр. 8233, серија ПУ-0001-Т, 
издадена од КВО — Битола на име Ванчо Гаврил 
Наумовски, е Суводол, Битолско. (1712) 

Воена книшка издадена од КВО — Титов Велес 
на име Пеце Цветанов Елисовски, Населба Чашка 
— Титоввепешко. (1713) 

Свидетелство ред. бр. 100/14, Главна книга 343 
од 10-У1-1962 год. за завршен IV клас на име Три-
пун К. Кочев, е. Габрово, Гевгелија. (1714) 

Регистарска таблица за приколица ТЕ-10-64, 
издадена од СВР — Тетово на Земјоделската за-
друга „Нова слога" — е. Лешок, Тетовско. (1715) 

Сообраќајна дозвола за трактор бр. М. 2393 
на Земјоделската задруга „Нова слога" е. Лешок, 
Тетовско. ! (1716) 

Сообраќајна дозвола за приколица бр. ТЕ-180 
на Земјоделската задруга „Нова слога" е. Лешок, 
Тетовско. (1717) 

Здравствена легитимација бр. 14, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Ка ј тас Феризи, е. Кочи-
лари, Титоввелешко'. (1718) 

Здравствена легитимација бр. 64623, издадена 
од ЗСО — Битола на име Петар М. Вел јановски', 
ул. „Бранко Радичевић бр. 55 — Битола. (1719) 

Здравствена легитимација бр. 18072, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Лука Дурдубаков, ул. 
„Трајко Тарцан" бр. 9 — Прилеп. (1720) 

Здравствена легитимација бр. 1509, издадена од 
ЗСО — Титов Велес на име Благој Петров Чел-
бов, Титов Велес. (1721) 

Работна книшка бр. 3949, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Тетово на име Аземи 
Кадри Зулфи, е. Доброште, Тетовско. (1722) 

Здравствена легитимација бр. 3815, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Драгица Тетовска , ул. 
,,Иво Рибар Лола" бр. 143 — Тетово. (1723) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Братство" е. Челопек, Тетов-
ско на име Бошко В. Ангеловски, е. Милетино, 
Тетовско. (1724) 

Здравствена легитимација бр. 9213, издадена 
од ЗСО — Пробиштил на име Марика Кузманова, 
е. Добрево. Кочани. (1725) 

Свидетелство бр. 560, издадено од Осумго-
дишно училиште во е. Новаци на име Аце Си-
леновски, е. Добромири, Битолско. (1726) 

Свидетелство издадено од Осмолетката во село* 
Могила за учебната 1960/61 година на име Пеце 
С. Китановски, е. Радобор, Битолско. (1727) 

Свидетелество за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката за возрасни през 1961/62 
год. на име Киро М. Ристески, ул. „Борка Талески" 
бр. 165 — Прилеп. (1728) 

Работна книшка бр. 1608, серија бр. 635802, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Босилград на име Станоја Вајко Симов, ул. „Анѓел 
Шајче" бр. 12 — Куманово. (1729) 

Свидетелство бр. 1560-од 7-У1-1961 год., изда-
дено од Осумгодишно^ училиште „Кирил и Ме-
тоди" е. Орашец на име Бошко Трајков Маринчев, 
е Орашец, Кумановско. (1730) 

Свидетелство бр. 7/151, издадено од Осумго-
дишното училиште во е. Србица през 1948 год. на 
име Суља А. Мазлам, е. Бериково, Кичево. (1731) 

Воена книшка, издадена од КВО — Охрид на 
име Шефкет Му а динов Незири, е. Бериково, Ки-
чево. (1732) 

Воена книшка издадена од КВО — Охрид на 
име Хилми Му а дин Незири, е. Бериково, Кичево. 

(1733) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Охрид на име Никола Митевски, е. Златари, Ресен. 
(1734) 

Здравствена легитимација на име Јонче Радев-
ски, е. Раица, Ресен. (1735) 

Работна книшка бр. 3382 на име Синан Асани, 
е. Баниште, Кичево. (1736) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раман С. Беља, Скопје. (1737) 

Работна книшка бр. 47986, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Да-
ница М. Митевска, Скопје. (1738) 

Свидетелство бр. 21238, за завршена стручна 
спрема квалификуван хемиски лаборант во Скопје, 
издадено од НО на општината Саат Кула — Скопје 
на име Амзо Бајрамовски, Скопје. (1739) 

Работна книшка бр. 33117, серија бр. 8485, из-
дадена од НОО — Крушевац на име Миодраг 
Еучичевиќ, Скопје. (1740) 

Работна книшка бр. 1438, серија бр. 1847795 
издадена од НОО — Ростуше на име Јован Нове-
ски, Скопје. (1741) 

Работна книшка бр. 1510, на име Славе Пет-
ковски, Скопје. (1742) 

Работна книшка бр. 51345, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Радми-
ла Јовиќ, Скопје. (1743) 

Здравствена легитимација бр. 603, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Илија Станоевиќ, Скопје. 

(1744) 
Работна книшка бр. 346750/478/61, издадена од 

Бирото за посредување на трудот — Скопје на 
име Решат Велиј ов, е. Трубарево, Скопско. (1745) 

Свидетелство за завршено VI одделение, из-
дадено од Основното училиште „Н. Н. — Борче" 
е. Маџари на име Сава Илиева, Скопје. (1746) 

Здравствена легитимација бр. 1553, издадена 
од ЗСО — Врање на име Стојанка ѓорѓиевска, е. 
Страцин, Кумановско. (1747) 

Здравствена легитимација бр. 5616, издадена од 
ЗСО — Гевгелија на име Параскева Мито Илиева, 
е Моин, Гевгелија. (1748) 

Здравствена легитимација бр. 3383 на име 
Миахил Димитров Георгиев, ул. „Јосип Јосифов-
о м " бр. 56 ~• Гевгелија. (1749) 
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Лична карта рег. бр. 12568, серија бр. 0519908 
издадена од СВР — 'Скопје на име Вангел ица Гоше 
Грчева, Скопје. (2730) 

Лична карта рег. бр. 15354, серија бр. 0335772 
издадена од СВР — Титов Велес на име Ацо Ки-
ров ѓорѓиев, Скопје. (2731) 

Лична карта рег. бр. 738, серија бр. 0010170 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Кири-
лов Жерновски, Скопје. (2732) 

Лична карта рег. бр. 11, серија бр. 0867120 
издадена од СВР — Титов Велес на име Андонија 
Ристо Захова, Скопје. (2733) 

Лична карта рег. бр. 60353, серија бр. 0046698 
издадена од СВР — Скопје на име Михајло Наско 
Јовановски, Скопје. (2734) 

Лична карта рег. бр. 14917, серија бр. 0591427 
издадена од СВР — Скопје на име Неделко Стојко 
Кајевиќ, Скопје. (2735) 

Лична карта рег. бр. 4968, серија бр. 0334018 
издадена од СВР — Титов Велес на име Фана Ки-
ре Караѓурова, Скопје. (2736) 

Лична карта рег. бр. 4683, серија бр. 031417' 
издадена од СВР — Скопје на име Атанас Васил 
Колев, Скопје. (2737) 

Лична карта рег. бр. 13175, серија бр. 0589185 
издадена од СВР — Скопје на име Трајанка Трајко 
Костадиновска, Скопје. (2738) 

Лична карта рег. бр. 86504, серија бр. 0062403 
издадена од СВР — Скопје на име Киро Стојанов 
Кузмановски, Скопје. (2739) 

Лична карта рег. бр. 18791, серија бр. 0594911 
издадена од СВР — Скопје на име Славко Павле 
Кузмановски, Скопје. (2740) 

Лична карта рег. бр. 72006, серија бр. 0609799 
издадена од СВР — Скопје на име Владимир Со-
тир Мурџевски, 'Скопје. (2741) 

Лична карта рег. бр. 51354, серија бр. 0036578 
издадена од СВР — Скопје на име Васил Алексо 
Петрушевски, Скопје. (2742) 

Лична карта рег. бр. 21443, серија бр. 0049462 
издадена од СВР — Скопје на име Љуба Анче 
Пенчевска, Скопје. (2743) 

Лична карта рег. бр. 131546, серија бр. 0509551 
издадена од СВР — Скопје на име Момчило Насе 
Стаменовски, Скопје. (2744) 

Лична карта рег. бр. 7406, серија бр. 0204899 
издадена од СВР — Скопје на име Димитрије Ге-
расим Стојковски, Скопје. (2745) 

Лична карта рег. бр. 75515, серија бр. 0055852 
издадена од СВР — Скопје на име Јелица Томе 
(Павлова) Темелков.!, СкопЈе. (2746) 

Лична карта рег. бр. 14596, серија бр. 0011539 
издадена од СВР — Скопје на име Цвета Стоилко 
Трај кова, Скопје. I (2747) 

Лична карта рег. бр. 8932, серија бр. 0585442 
издадена од СВР — Скопје иа име Цветан Анѓеле 
Цветановски, Скопје. (2748) 

Лична карта рег. бр. 66295, серија бр. 0656170 
издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Хамид 
Абдураман, Скопје. (2749) 

Лична карта рег. бр. 87804, серија бр. 0623774 
издадена од СВР — Скопје на име Хасибе Хамид 
Агуш, Скопје. • (2750) 

Лична карта рег. бр. 115013, серија бр. 0252493 
издадена од СВР — Скопје на име Аљит Шукри 
-Адеми, Скопје. (2751) 

Лична карта рег. бр. 22604," серија бр. 0598724 
издадена од СВР — Скопје на име Рефет Елез 
Алими, Скопје. (2752) 

Лична карта рег. бр. 10194, серија бр. 0005115 
издадена од СВР — Скопје на име Азбије Расим 
Далипова, Скопје. (2753) 

Лична карта рег. бр. 3757, серија бр. 0616288 
издадена од СВР — Скопје на име Весељ Џемаил 
Касами, Скопје. (2754) 

Лична карта рег. бр. 1472, серија бр. 0579076 
из дадена од СВР — Скопје на име Онче Коце Ва-
силевски, Скопје. (2806) 

Лична карта рег. бр. 4755, серија бр. 0329265 
издадена од СВР — Титов Велес на име Божана 
Стојко Видојевиќ, Скопје. (2807) 

Лична карта рег. бр. 18510, серија бр. 0594630 
издадена од СВР — Скопје на име Горѓи Митре 
Зафировски, Скопје. (2808) 

Лична карта рег. бр. 77150, серија бр. 0053612 
издадена од СВР — Скопје на име Симон Трајко 
З д р а в е в с к и , Скопје. (2809) 

Лична карта рег. бр. 10311, серија бр. 0586321 
издадена од СВР — Скопје на име ѓурѓа Милан 
Ивановска, Скопје. (2810) 

Лична карта рег. бр. 22554, серија бр. 0067125 
издадена од СВР — Скопје на име Маргарита 
Виктор Јак, Скопје. (2811) 

Лична карта рег. бр. 15515, серија бр. 0472206 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Милан 
Јанев, Скопје (2812) 

Лична карта рег. бр. 41122, серија бр. 0658005 
издадена од СВР — Скопје на име Вера Дамјан 
Крајчева, Скопје. (2813) 

Лична карта рег. бр. 34907, серија бр. 0022835 
издадена од СВР — Скопје на име Гоце Димо Ми-
тевски, Скопје. (2814) 

Лична карта рег. бр. 6346, серија бр. 0402756 
издадена од 'СВР — Штип на име Ванчо Димитров 
Михајлов, Скопје. (2815) 

Лична карта рег. бр. 75722, серија бр. 0050663 
издадена од СВР — Скопје на име Драгица Радо-
слав Мутавџић Скопје. (2816) 

Лична карта рег. бр. 87560, серија бр. 0623766 
издадена од СВР — Скопје на име Милица Си-
мон Периќ, Скопје. (2817) 

Лична карта рег. бр. 91441, серија бр. 0605428 
издадена од СВР — Скопје на име Богољуб Ристо 
Путиќ, Скопје. (2818) 

Лична карта рег. бр. 6478, серија бр. 0520657 
издадена од СВР — Скопје на име Верка Владе 
Ристовска, Скопје. (2819) 

Лична карта рег. бр. 63731, серија бр. 0070177 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Кадри 
Скендер, Скопје. (2820) 

Лична карта рег. бр. 57759, серија бр. 0043910 
издадена од СВР — Скопје на име Реза Иван Сте-
фанова, Скопје. (2821) 

Лична карта рег. бр. 67187, серија бр. 0658142 
издадена од СВР — Скопје на име Оливера Ново 
Стошиќ, Скопје. (2822) 

Лична карта рег. бр. 138158, серија бр. 0524385 
издадена од) СВР — Скопје на име Светислав Ј а -
ќим Стој меновиќ, Скопје. (2823) 
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Лична карта рег. бр. 1979, серија бр. 0613954 
издадена од СВР — Скопје на име Ја ја Исен Ав-
дил, Скопје. (2,824) 

Лична карта рег. бр. 69066, серија бр. 0619042 
издадена од СВР — Скопје на име Есма Јашар 
Али, Скопје. (2825) 

Лична карта рег. бр. 4392, серија бр. 0544502 
издадена од СВР — Урошевац на име Абедин Кам-
бер Виља, Скопје. (2826) 

Лична карта рег. бр. 122486, серија бр. 0472000 
издадена од СВР — Скопје на име Шеман Бајрам 
Зекировски, Скопје. (2827) 

Лична карта рег. бр. 60612, серија бр. 0047520 
издадена од СВР — Скопје на име Решат Абдул 
Љутви, Скопје. (2828) 

Лична карта рег. бр. 59208, серија бр. 0045328 
издадена од СВР — Скопје на име Анка Акиф Џе-
ладин Мустафа, Скопје. (2829) 

Лична карта рег. бр. 114285, серија бр. 0206217 
издадена од СВР — 'Скопје на име Реџеп Меџит 
Рецепи, Скопје. (2830) 

Лична карта рег. бр. 132773, серија бр. 0471371 
издадена од! СВР — Скопје на име Љубомир Ди-
митар Арсов, Скопје. (2904) 

Лична карта рег. бр. 70305, серија бр. 0622336 
издадена од СВР — Скопје на име Ѓорги Никола 
Атанасовски, Скопје. (2905) 

Лична карта рег. бр. 96410, серија бр. 0612183 
издадена од СВР — Скопје на име Зорка Аврам 
Вујиќ, Скопје. (2906) 

Лична карта рег. бр. 118018, серија бр. 0256842 
издадена од СВР — Скопје на име Љубомир Бо-
гоје ѓорѓиевски, Скопје. (2907) 

Лична карта рег. бр. 1936, серија бр. 0303248 
издадена одо СВР — Штип на име Петар Николов 
Георгиев, Скопје. , (2908) 

Лична карта рег. бр. 86613, серија бр. 0062831 
издадена од СВР — Скопје на име Трајан Наско 
ѓорѓиевски, Скопје. (2909) 

Лична карта рег. бр. 103403, серија бр. 0202039 
издадена од СВР — Скопје на име Ѓорѓи Ангел 
Илиевски, Скопје. (2910) 

Лична карта рег. бр. 19187', серија бр. 0624622 
издадена од СВР — Скопје на име Ленка Цеко 
Јанакиевска, 'Скопје. (2911) 

Лична карта рег. бр. 45367, серија бр. 0630890 
издадена одо СВР — Скопје на име Душан Јован 
Кузмановски, Скопје. (2912) 

Лична карта рег. бр. 31838, серија бр. 0660502 
издадена од СВР — Скопје на име Митра Глигор 
Миркова, Скопје. (2913) 

Лична карта рег. бр. 18169, серија бр. 0090800 
издадена од СВР — Битола на име Милка Лазо 
Настовска, Скопје. (2914) 

Лична карта рег. бр. 96942, серија бр. 0625009 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Данило 
Паунчевски, Скопје. (2915) 

Лична карта рег бр. 5021, серија бр. 031536 
издадена од СВР — Скопје на име Коста Ристо 
Ничев, Скопје. (2916) 

Лична карта рег. бр. 47353, серија бр. 0624158 
издадена од СВР — Скопје на име Наум Јован 
Питроповски, Скопје. (2917) 

Лична карта рег. бр. 72802, серија бр. 0632265 
издадена од, СВР — Скопје на име Цветко Тодор 
Продановски, Скопје. (2918) 

Лична карта рег. бр. 76815, серија бр. 0053616 
издадена од СВР — Скопје на име Велко Милче 
Стефановски, Скопје. (2919) 

Лична карта рег. бр. 83681, серија бр. 0056963 
издадена од СВР — Скопје на име Луко Трипун 
Тодоровски, Скопје. (2920) 

Лична карта рег. бр. 126570, серија бр. 0521545 
издадена од СВР — Скопје на име Татјана Трајко 
Христова, Скопје. (2921) 

Лична карта рег. бр. 63504, серија бр. 0069311 
издадена од СВР — Скопје на име Нешат Осман 
Ахмет, Скопје. (2922) 

Лична карта рег. бр. 32943, серија бр. 0023444 
издадена од СВР — Скопје на име Исмаил Демир 
Иљазовски, Скопје. (2923) 

Лична карта рег. бр. 61722, серија бр. 0063243 
издадена од СВР — 'Скопје на име Фериде Трај-
ман Кадри, Скопје. (2924) 

Лична карта рег. бр. 48060, серија бр. 0605623' 
издадена од СВР — Скопје на име Љутвија Салко 
Куч, Скопје. (2925) 

Лична карта рег. бр. 18098, серија бр. 0520821 
издадена од СВР — Скопје на име Амет Реџеп 
Раман, Скопје. (2926) 

Лична карта рег. бр. 98137, серија бр. 0202227 
издадена од СВР — Скопје на име Рашид! Али 
Салихи, Скопје. (2927) 

Лична карта рег. бр. 697, серија бр. 4442797 
издадена од СВР — Нови Пазар на име Бахта 
Авдија Хамидовић Скопје. (2928) 

Лична карта рег. бр. 39881, серија бр. 065468 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Владимир Анчевски, Скопје. (2929) 

Лична карта рег бр. 2894, серија бр. 017276 
издадена од СВР — Скопје на име Сава Лазо Га-
ла марева, Скопје. (2930) 

Лична карта рег. бр. 104400, серија бр. 0254402 
издадена од СВР — Скопје на име ѓорѓи Димче 
Илиевски, 'Скопје. (2931) 

Лична карта рег. бр. 128059, серија бр. 0213276 
издадена од СВР — Белград на име Љубе Трифун 
Јанакиевски, Скопје. (2932) 

Лична карта рег. бр. 3078, серија бр. 0783269 
издадена од СВР — Скопје на име Злате Стојан 
Јовановски, Скопје. (2933) 

Лична карта рег. бр. 118426, серија бр. 0470021 
издадена од СВР — Скопје на име Јаковче Косто 
Колески, Скопје. (2934) 

Лична карта рег. бр. 93570, серија бр. '0609948 
издадена од СВР — Скопје на име Цвета Крсте 
Лазарева, Скопје. (2935) 

Лична карта рег', бр. 10440, серија бр. 0611647 
издадена од СВР — Скопје на име Марија Ан-
дреја Маркова, Скопје. (2936) 

Лична карта рег. бр. 102754, серија бр. 0251661 
издадена од СВР — Скопје на име Божин Тошо 
Миленков ски, Скопје. | (2937) 

Лична карта рег. бр. 18105, серија бр. 0594225 
издадена од СВР — Скопје на име Бојана Славјан 
Наумовска, Скопје. (2938) 

Лична карта рег. бр. 2052, серија бр. 018437' 
раздадена од СВР — Скопје на име Митре Јане 
Псптрандов, Скопје. (2939) 

Лична карта рег. бр. 32022, серија бр. 0031925 
издадена од СВР — Скопје на име Трпе Стојан 
Ристовски, Скопје. (2940) 



Стр. 404 — Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 21 септември 1962 

Лична карта рег. бр. 122276, серија бр. 0469610 
издадена од СВР — Скопје на име Величко Јордан 
Спасовски, Скопје. (2941) 

Лична карта рег. бр. 49111, серија бр. 0624571 
издадена од СВР — Скопје на име Вера Борис 
Станболиева, Скопје. (2942) 

Лична кг рта рег. бр. 122968, серија бр. 0487059 
издадена од СВР — Скопје на име Слободан Ри-
сто Трајановски, Скопје. (2943) 

Лична карта рег. бр. 86187, серија бр. 0062942 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Павле 
Цветковски, Скопје. (2944) 

Лична карта рег. бр. 80224, серија бр. 0627817 
издадена од СВР — 'Скопје на име Решит Расим 
Хоџиќ, Скопје. (2945) 

Лична карта рег. бр. 310, серија бр. 0070301 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Секула 
Шаговски, Скопје. (2946) 

Лична карта рег. бр. 129165, серија бр. 0518724 
издадена од СВР — Скопје на име Демирали Агуш 
Ахмет, Скопје. (2947) 

Лична карта рег. бр. 84433, серија бр. 0061216 
издадена од СВР — Скопје на име Рукије Алија 
Ахмет, Скопје. (2948) 

Лична карта рег. бр. ,106933, серија бр. 0251212 
издадена од СВР — Скопје на име Раиф Ахмет Исе-
ковски, Скопје. (2949) 

Лична карта рег. бр. 111221, серија бр. 0518117 
издадена од СВР — Скопје на име Демирша Бис-
лим Осман, Скопје. (2950) 

Лична карта рег. бр. 1534, серија бр. 4490945 
издадена од СВР — Краљево на име Шериф Ха-
шима Реброња, Скопје. (2951) 

Лична карта рег. бр. 3735, серија бр, 0483861 
издадена од СВР — Скопје на име Шемши Рама-
дан Сеј фул а, Скопје. (2952) 

Лична карта рег. бр. 15826, серија бр. 0086182 
издадена од СВР — Битола на име Анастасија 
Горѓи (Константинова) Лајчаревска, ул. „Кузман 
Јосифовски — Питу" бр. 18 — Битола. (2110) 

Лична карта рег. бр. 10609, серија бр. 0134591 
издадена од СВР — Битола на име Миленко Јон 
Стефановски, ул. „Хр. Узунов" бр. 20 — Битола. 

(2111) 
Лична карта рег. бр. 13588, серија бр. 0009706 

издадена од СВР — Битола на име Демир Тасим 
Та проески, е. Кишава, Битолско. (2112) 

Лична карта рег. бр. 44127, серија бр. 0799361 
издадена од СВР — Тетово на име Назми Шукри 
Рушани, ул. „Радован Цониќ" бр. 117 — Тетово. 

(2113) 
Лична карта рег. бр. 9730, серија бр. 0793791 

издадена од СВР — Тетово на име Арслан Елмаз 
Р-мурлаи, ул. „Железничка" бр. 3 — Тетово. (2114) 

Лична карта рег. бр. 33732, серија бр. 0689787 
издадена од СВР — Тетово на име Виданка Петре 
Тодороска, ул. „Бр. Миладинови" бр. 37 — Тетово. 

(2115) 
Лична карта рег. бр. 1901, серија бр. 0290321 

издадена сд СВР — Штип на име Добре Иванов 
Донев, ул. „Битолска" бр. 6 — Штип. (2116) 

Лична карта рег. бр. 8750, серија бр. 0296107 
издадена од СВР — Штип на име Славољуб Стои-
лов Коцев, ул. „Хр. Карпуш" бр. 72 — Штип. (2117) 

Лична карта рег. бр. 16540, серија бр. 0202314 
издадена од СВР — Врање на име Иван Велинов, 
Железничка станица, е. Романовце — Куманово. 

(2118) 
Лична карта ре*\ бр. 1159, серија бр. 0526060 

издадена од СВР — Куманово на име Санда Д. 
Трифуновска, ул. „Моша Пијаде" бр. 190 — Ку-
маново. (2119) 

Лична карта рег. бр. 18494, серија бр. 0091417 
издадена од СВР — Битола на име Христо Трајко 
Ѓорѓиевски, ул. „Иван Милутинови^' бр. 49 — Би-
тола. (2120) 

Лична карта рег. бр. 14225, серија бр. 0008871 
издадена од СВР — Битола на име Данче Јане 
Манојлова, ул. „Ваташа" бр. 32 — Битола. (2121) 

Лична карта рег. бр. 2430, серија бр. 032684 
издадена од СВР — Титов Велес на име Мара Ри-
сто (Ѓорѓиева) Хаџиристова, ул. „Благој Абрашов" 
бр. 25 — Титов Велес. (2122) 

Лична карта рег. бр. 2505, серија бр. 0067215 
издадена од СВР — Гевгелија на име Ирина Горѓе 
Пајдакова, е. Стојаково, Гевгелија. (2123) 

Лична карта рег. бр. 4582, серија бр. 0293159 
издадена од СВР — Штип на име Ристо Монев 
Самоников, ул. „Железничка" бр. 47 — Штип. (2124) 

Лична карта рег. бр. 4943, серија бр. 097653 
издадена одо СВР — Кр. Паланка на име Стојче 
Славев Цветковски, е. Узем, Кр. Паланка. (2125) 

Лична карта рег. бр. 24578, серија бр. 0218762 
издадена од СВР — Охрид на име Абдуркадил Ме-
мед Салифоски, Кичево. (2126) 

Лична карта рег. бр. 12465, серија бр. 0082727 
издадена од СВР — Битола на име Алит Мустафа 
Даут, ул. „Козјак" бр. 16 — Битола. (2127) 

Лична карта рег. бр. 7369, серија бр. 0568268 
издадена од СВР — Куманово на име Божурка 
Блажо Тасевска, ул. „Србо Томовиќ" бр. 28 — Ку-
маново. (2128) 

Лична карта рег. бр. 692, серија бр. 0525341 
издадена од СВР — Куманово на име Никола М. 
Ивановски, ул. „Кирил и Методи" бр. 30 — Ку-
маново. (2129) 

Лична карта рег. бр. 29674, серија бр. 0223872 
издадена од СВР — Охрид на име Славко С. Ко-
ст а диновски, е. Требовље, Охридско. (2130) 
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