
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Среда, 4 декември 1963 
С к о п ј е 

Број 42 Год. XIX 

Претплата за 1963 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11Д—691 

278. 
На основа член 38 од Уредбата за составот и 

начинот на избор на собранијата на заедниците ва 
здравствено осигурување на земјоделците („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/63), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВРЕМЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА 
ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЈАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I. Изборите за членови на собранијата на ко-
муналните заедници ќе се спроведат во времето 
од 25. XI. до 25. XII. 1963 година. 

II. Изборите за членови на собранието на Ре-
публичката заедница за здравствено осигурување 
на земјоделците ќје се спроведат на 28. XII. 1963 
година. 

III. Денот за спроведување на изборите во се-
кое населено место од подрачјето на комуналната 
заедница ќе го определи изборната комисија во 
рокот од точка I на оваа одлука. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со објавува-
њето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-4011/1 
22 ноември 1963 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, с. р. 

О ѓ а асен дел 

КОНКУРСИ 
Комисијата за службенички работи на Оп-

штинското собрание на општината Косел, на осно-
ва член 21 од Законот за јавните службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Судија за прекршоци при Општинското 

собрание — — — — — — — — 1 
2. Референт по земјоделие — — — — 1 
3. Референт по комунални работи — — 1 

УСЛОВИ: 
Под точка 1: 
— да има завршено правен факултет, виша 

управна школа или завршено средно обра-
зование. 

Под точка 2: 
— да има завршено земјоделско-шумарски 

факултет, виша земјоделска или сточарска 
школа или завршено средно земјоделско 
или овоштарско-лозарско училиште. 

Под точка 3: 
— да има завршено средно техничко учили-

ште (градежен смер). 
Кандидатите да ги исполнуваат условите пред-

видени со чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положајна според Одлуката за положајните пла-
ти на службениците на Собранието на општината 
Косел. 

Молбите со предвидените документи во чл. 31 
од Законот за јавните службеници, се доставуваат 
до Општинското собрание на општината Косел. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето, односно до пополнување на работните места. 

(1342) 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА БУЏЕТ 
И ОРГАНИЗАЦИЈА НА УПРАВАТА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Самостоен референт во Одделението за ре-

публички буџет; 
2. Референт по фондови во Одделението за 

републички буџет. 

УСЛОВИ: За работно место под ред. бр. 1 за-
вршена виша економска банкарско-финансиска 
школа и над 7 години работен стаж, а за работно 
место под реден број 2 завршена виша економско-
книговодствена школа или виша економска бан-
карско-финансиска школа со над 5 години фи-
нансиска служба. 

Конкурсот се заклучува 15 дена од денот на 
објавувањето. 

Кандидатите покрај молбата треба да подне-
сат своја кратка биографија. (1345) 



Стр. 802 - Бр. 42 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГЕОДЕТСКИОТ 
ЗАВОД - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ia пополнување на упразнетото работно место 
Геодетски инженер — — — — — — — 1 

УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да имаат завршено граде-

жен факултет — геодетски отсек. 
Плата според Правилникот за плати на служ-

бениците и работниците на Геодетскиот завод. 
Молбите се доставуваат до конкурсната коми-

сија во просториите на Одделението за Комунал-
ни работи и станбени прашања на Собранието на 
општината — Битола, соба бр. 6. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото 
објавување во „Службен весник на СРМ" (1347) 

ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН ВО ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
БИБЛИОТЕКАР 

У С Л О В И : 

Кандидатот да има завршено педагошка шко-
ла со познавање на англиски јазик. 

Да ги исполнува условите од член 31 од За-
конот за јавните службеници. 

Личен доход по Правилникот за лични доходи 
во Институтот. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. ( 1 3 4 0 ) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ИРИ ВОЈНАТА 
ПОШТА 5573-16 - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место 
лекар-гинеколог во Војната пошта 2678 — Скопје 

Услови за прием; Неопходна школска спрема 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положај на плата и армиски додаток по 
посебните прописи што важат за цивилни лица 
на служба во ЈНА. 

Молбите таксирани со 50 динари државна 
такса, општа биографија и свидетелство за школ-
ска спрема се поднесуваат до Војната пошта 5573-16 
— Скопје — за конкурсната комисија 

Останатите документи предвидени по член 31 
од Законот за јавните службеници се поднесуваат 
по соопштувањето за прием во служба. 

Конкурсот останува отворен до пополнување 
на упразнетото место. (1341) 

4 декември 1963 

Конкурсната комисија при Заводот за з а в -
едување на работниците — Тетово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места при Заводот: 
1. Референт - аналитичар. 
2. Референт за професионално просветување. 
УСЛОВИ: 
Кандидатите под точка 1 треба да имаат за-

вршено економски факултет, соодветна виша шко-
ла или средна економска школа со практика во 
струката над 5 години. 

Кандидатите под точка 1, треба да имаат за-
вршено филозофски факултет (педагошка група), 
педагошка академија или учителска школа со 
практика во струката над 5 години 

Основна плата според Законот за јавните 
службеници, положај на плата според Одлуката за 
положај hi н е плати, а за работното место под точ-
ка 2 и посебен додаток установен со посебни про-
писи за просветни работници. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето 

Во случаЈ на ^пополнување на работното ме-
сто конкурсот останува отворен до неговово по-
полнување 

Молби таксирани со таксени марки и потреб-
ните документи во смисла на чл. 31 од Законот за 
јавните службеници, се доставуваат до Заводот за 
з а г о р у в а њ е на работниците - Тетово. (1344) 

КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА КОН-
КУРСИ ПРИ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 

ЛИПКОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием ви служба на еден ветеринарен лекар во 
Ветеринарната станица Липково 

УСЛОВИ. 
Завршен Ветеринарен факултет и 3 години 

практика во струката. 
Плата по Законот за Јавните службеници. 
Молбите со останатите документи по член 31 

од Законот за Јавните службеници, се примат во 
оок од 15 дена по објавувањето па конкурсот. 

-(1374) 

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСИИВАЊЕ И ОТКА-
ЖУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПРИ КОМУ-
НАЛНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ БИТОЛА 

р а с и и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места во Заводот: 

1 Референт по статистика (аналитичар) 1 
2 Референт за склучување на договори и 

контрола на боловањата 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



4 декември 1963 

У с л о в и : 
Под точ. 1, кандидатите треба да имаат завр-

шено средна школа, положен стручен испит и 
над 3 години практика. Со оглед карактерот на 
работата првенство имаат машки лица со регули-
рана воена обврска. 

Под тон. 2, кандидатите треба да имаат завр-
шено виша школа, положен стручен испит и над 
5 години практика. Со оглед на теренската работа 
првенство имаат машки лица со регулирана воена 
обврска. 

Молбите со куса биографија и документите по 
чл. 11 од Правилникот за работните односи на За-
водот (чл. 31 од ЗЈС), се доставуваат до Комиси-
јата за заснивање и откажување на работниот 
однос при Комуналниот завод за социјално оси-
гурување — Битола, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на конкурсот. 

Плата според Правилникот за распределба на 
личниот доход на работниците на Заводот. 

Настап на работа веднаш. (1375) 

Согласно член 48 од Основниот закон за из-
градба на инвестициони објекти, Претпријатието 
„АУТОМАКЕДОНИЈА" увоз-извоз, СкопЈе 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за утврдување способноста на изведувачите за гра-
дежни работи за изградба на објектот: СЕРВИСНА 
РАБОТИЛНИЦА ЗА ОПСЛУЖУВАЊЕ НА МО-
ТОРНИТЕ ВОЗИЛА, во Битола 

Заинтересираните градежни претпријатија тре-
ба да ги достават следните податоци: 

— оверен препис за регистрација на стопан-
ската организација, 

— за расположивите стручни кадри, 
— за расположивите средства, 
— за искуството што го имаат во градењето 

на објекти од ова врста, 
— останати податоци што можат да бидат од 

влијание за донесување одлука на коми-
сијата. 

Краен рок за доставување на горните пода-
тоци е најдоцна 15 дена од објавувањето на кон-
курсот. 

Податоците да се доставуваат на адреса: „АУТО-
МАКЕДОНИЈА" увоз-извоз, Скопје, Пошт. фах 34 

(1440) 

Комисијата за службенички работи при ,Со-
бранието на Општината Битола, на основа чл. 21 
од Законот за јавните службеници („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 53/57) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните упразнети работни 
места во органите на управата на Собранието на 
Општината Битола, и тоа: 

Бр. 42 - Стр. 803 

1) Два економисти — аналитичари и 
2) Еден референт по буџет. "" 

У С Л О В И : 
— За работното место под 1) завршен економ-

ски факултет со три години практика; 
— За работното место под 2) кандидатот да ги 

исполнува следните услови: 
а) завршена виша економска школа со 3 го-

дини практика на слични работни места и 
б) завршено средно економско училиште со 

над пет години практика и положен 
стручен испит. 

Плата според Законот за јавните службеници, 
додека положај ната плата според Одлуката на 
Собранието на Општината Битола. 

Конкурсот трае 15 дена по објавување во 
„Службен весник на СРМ". 

Кандидатите покрај молбата, правилно такси-
р а н со 50 динари административна такса, да ги 
поднесат документите предвидени со чл. 31 од 
ЗЈС, документите за школската спрема и работ-
ниот стаж со куса биографија за движењето во 
службата. 

Молбите заедно со документите се предаваат 
секој работен ден во писарницата при Собранието 
на Општината Битола. (1441) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
ПРИ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 

КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следното упразнето работно место: 
1) Управител на Установата со самостојно фи-

нансирање „ГРАДСКА АПТЕКА" - Куманово. 

У с л о в и : 
Кандидатот треба да има завршен фармацеут-

ски факултет. 
Молбите со куса биографија, како и докумен-

тите по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
да се доставуваат до Комисијата за службенички 
работи при Собранието на општината Куманово. 

Овој конкурс има важност 15 дена, а започ-
нува од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на СРМ". (1439) 

Управниот одбор на Центарот за социјална работа 
при општината Кисела Вода — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Еден социјален работник од II врста. 
Кандидатот треба да има завршено виша шко-

ла за социјални работници. 
Конкурсот трае до пополнување на работното 

место. (1481) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ КУРСНАТА 
ШКОЛА ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на слободни работни мевта: 
3 професори по англиски јазик 
2 професори по германски јазик. 
У С Л О В И : 
Кандидатите треба да имаат завршен фило-

зофски факултет, германска група. 
Плата според ЗЈС, а положај на плата шо Од-

луката за положајни плати на Школата. 
Молбите со куса биографија таксирана со 

50 динари таксена марка и други документи по 
чл. 31 од ЗЈС да се доставуваат до Конкурсната 
комисија при Курсната школа за странски јазици 
— Скопје. 

Конкурсот има важност од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ" и ќе трае 
15 дена по објавувањето. (1482) 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
Комисијата за распишување на лицитација фор-
мирана од страна на Управниот одбор на Пре -
хранбениот комбинат во изградба „Овче Поле" 

Свети Николе 

р а с п и ш у в а 

I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

по пат на прибирање на понуди за изградба 
на следните објекти: 

1. Фабрика за сточна храна со стројарница и анекс, 
2. Силос, 
3. Подни складишта. 

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 20 де-
кември 1963 година во 10 часот во просториите на 
Општинското собрание Св. Николе. 

Понудите се примаат по пошта или директно 
доставување во запечатени коферти до денот на 
одржување на лицитацијата. 

Отворањето на понудите ќе се одржи во при-
суство на понудувачите во просториите на Оп-
штинското собрание Св. Николе. 

Учесниците на конкурсот со понудите треба 
да достават' 

— доказ за регистрација на претпријатието, 
— овластување на претставникот на изведу-

вачот што присуствува на конкурсот, 
— список на основните средства и стручниот 

кадар што ќе биде ангажиран за изградба 
на овие објекти, 

— список на досега изградените објекти. 
Почеток на работите веднаш. Рок за завршу-

вање на работите една година. 
Заинтересираните можат да ги разгледаат 

проектите и условите за лицитацијата во просто-
риите на Комбинатот, секој работен ден од 7—14 
часот. 

4 декември 1963 

ЛИКВИДАЦИИ 
Со правосилното решение на овој суд JI. бр. 

9/57 од 20. V. 1963 година е заклучена постапката 
за присилна ликвидација на Земјоделската задру-
га „Цветан Димов", с. Лажец, Битолско, и истата 
престана да постои како правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1352) 

Со правосилното решение на овој суд Л. бр. 3/57 
од 30. VI. 1962 година е заклучена постапката за 
присилна ликвидација на Земјоделската задруга 
„Рајна", с. Радобор, и истата престана да постои 
како правно лице. (1351) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 447, страна 1234 е запишано следното: 
Андон Марковски, досегашен директор на Фабри-
ката за тули и керамиди „Партизани" од село 
Драчево, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување 

За в. д директор на фабриката е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Дра-
чево бр. 01-365/1 од 26-1-1963 година Кубинец Јосип 
Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува со стариот регистриран потписник Спасе 
Пасинечки, сметано од 30-1-1963 година, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 85/63. (231) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег бр. 7, страна 19 е запишано следното: Со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје, број 04-20170/1 од 
12-ХП-1962 година фирмата на Продавницата во 
Скопје, ул. „Гоце Делчев" бр. И, на „Славонија" 
- индустрија модне конфекциЈе — Осијек во 
иднина се менува и ќе гласи: „Славонија" инду-
стрија за модна конфекција — Осијек — Продав-
ница број 14 — Скопје. 

Дејноста на продавницата согласно со реше-
нието на Народниот одбор1 на општината И дади ја 
- Скопје број 04-20170/2 од 12-ХП-1962 година е: 
продажба на конфекциски производи — што ги 
произведува индустријата и стоки преземани во 
комисион поради надополнување на асортиманот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 693/62. (232) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 629, страна 635, книга И е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Претпријатието „Биро за студии 
и проектирање", Скопје, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Идадија — Скопје 
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број 02-1829 од 31-1-1963 година станува установа 
со самостојно финансирање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 109/63. (233) 

Окружниот стопански суд во Скоп,је објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 725, страна 127, книга И е запишано 
следното: Јово Стефановски, досегашен в. д. ди-
ректор на Осигурителниот завод за подрачјето на 
општините од Скопска околија - Скопје, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За директор на заводот е назначен со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кале — 
Скопје број 59 од 24-УП-1962 година Душан Ди-
мовски. Тој заводот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, сметано од 11-1-1963 година, во гра-
ниците На овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 106/63. (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 292, страна 753 е запишано следното: 
Инж. Дулмовиќ Теодор, досегашен потписник на 
фабриката за алкалоиди и фармацеутски произ-
води „Алкалоид" — Скопје, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на фабриката е назначен 
Петровски Тодор Предраг. Тој фабриката ќе .ja 
потпишува, задолжува и раздолжува со старите 
регистрирани потписници и тоа: Георги Т, Ико-
номов, директор, Цветков Димитар Ангел, раково-
дител на стопанско"сметководниот сектор, Божи-
нов Борис, шеф на отсекот за план и анализа, и 
Методија Мукаетов, комерцијален директор, сме-
тано од 20-11-1963 година, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 118/63. (235) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 688, страна 1069, книга П е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Петровец број 05-5399/1 од 
26-XI-1962 година и решението на Народниот одбор 
на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-16842 
од 10-XII-1962 година кон Земјоделско-индустрис-
киот комбинат „Скопско Поле", село Петровец, се 
припојува Трговското претпријатие на големо 
„Задружно дело" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 52/63. (236) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 21, страна 587 е запишано следното: Со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово број 04-1769 од 12-11-1963 година 
фирмата на Продавницата во Тетово, улица „Илин-
денска" бр. 5, на Творница за одела „Напријед" — 
Загреб во иднина се менува и ќе гласи: „Напријед" 
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— конфекција — Загреб — Продавница во Тетово, 
ул. „Илинденска" бр. 3. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 121/63. (237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 247, страна 786 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата во Гостивар на Шумското ин-
дустриско претпријатие „Копачка" од Кичево, со-
гласно со Одлуката на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 143/63. (254) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќанине 
под рег. бр. ПО, страна 311 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Работничката менза 
на Рударското претпријатие за експлоатација на 
цементна суровина „Опалска бреча" од село Беља-
ковце, и тоа: Трајковски Илија, раководител, и То-
доровски Трифун, секретар, им престанува правото 
за потпишување, бидејќи се сменети од таа долж-
ност. 

За нови потписници на мензата се назначени 
следните лица: Петковски Димитар, книговодител, 
п Илиевски Бранко, раководител на мензата. Тие 
мензата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат, сметано од 28-11-1963 година, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 151/63. (256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 201, страна 601 е запишано следното: 
Олга Бајалска, досегашен в. д. директор на Фа-
бриката за производство на конзерви во изградба 
— Куманово, е разрешена од должност и и пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на фабриката е назначен со ре-
шението на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 2134/1 од 26-1-1963 година Петар Младе-
нов Јакимовски. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, сметано од 23-II-
1963 година во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 127/63. (25^) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 95, страна 259 е запишано следното -
Љубомир Киров Трајковски, досегашен директор на 
Фабриката за трикотаж и конфекција „Киро Фе-
так" — Куманово, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на фабриката е назначен со реше-
нието на Народниот одбор на општината Куманово 
бр. 1136/1 од 26-1-1963 година Драган Јовановски. 
Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува со старите регистрирани потписници: Ми-
тев Драган, раководител на с топа н еко - сметково д-
ниот сектор, Петровски Стојана Душан, шеф на 
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сметководството, и Шумановски Петко Звонимир, 
шеф на комерцијадното одделение, сметано од 20-II-
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 116/63. (253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 111, страна 307 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината И д а д и ј а - С к о п ј е број 04-13072/1 од 20-Х-
1962 година дејноста на Книгоиздателството за 
уметничка литература „Кочо Рацин" — Скопје во 
иднина се проширува и со: продажба на радио-
електроакустички апарати и уреди. 

Досегашниот потписник на Книгоиздателството 
Панде Јаревски е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на Книгоиздателството е на-
значен Александар Кузман Стефановски, шеф на 
сметководството. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува со старите реги-
стрирани потписници Ацо Шопов, директор, сме-
тано од 28-11-1963 година, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 150/63. (261) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 68, страна 196 е запишано следното: Со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идлдија — Скопје број 04-2460/1 од 18-II-
1963 година дејноста на Претпријатието електро-
ника и фина механика „Бран" од С-копје се менува 
и дополнува, така што во иднина ќе гласи: Произ-
водство и поправка на акустично-визуелни елек-
тронски уреди, електрични апарати за домаќинство 
и делови за посочените уреди и апарати, поправка 
на сите видови машини за сметање и пишување и 
каси и продажба на мало уреди, апарати и делови 
наведени во оваа дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 145/63. (262) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 193, страна 563 е запишано следното: 
Се симнува принудната управа над Претприја-
тието за производство на јоргани, душеци, волно-
влачарство и домашна ракотворба „Брокат", Ку-
маново, согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Куманово бр. 269/1 од ,27. XII. 
1962 година. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 25365/1 од 27. XII. 1962 година Крсто 
Путински. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува сметано од 5. II. 1963 го-
дина, во границите на овластувањето. 

На досегашниот принуден управник Борче Јо-
вановски му престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 95/63. (224) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 5, страна 13 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово број 1290/1 од 28. II. 1961 година 
кон Молеро-фарбарската задруга „Доско Молер" 
од Куманово се припојува Молеро-фарбарската 
задруга „Први мај" — Куманово. 

Со припојувањето Молеро-фарбарската задру-
га „Први мај" — Куманово се брише од региста-
рот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 179, 
страна 513. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 117/63. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 419, страна 441, книга II е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник на фа-
бриката за меламин и меламински смоли — Ка-
вадарци во изградба Митре Т. Клинчаров, в. д. 
директор, фабриката ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат и новоназначените потписни-
ци и тоа: Обрадовиќ Милорад, сметководител, и 
Зековиќ Смиља, секретар, сметано од 4. II. 1963 го-
дина, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 92/63. (227) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат на Месната орга-
низација на ССРН „Булевар" Прилеп под назив 
„Месна организација на ССРН „Булевар" - При-
леп", се огласува за неважен. ' (2380) 

Загубениот округли печат на Основното учи-
лиште „Васил Доганџиски", с. Крупиште, Штип, 
под назив: „Народна Република Македонија -
Народен одбор на Штипска околија — Училиште 
„Васил Доганџиски", с. Крупиште, се огласува за 
неважен. (2402) 

Загубените округли печат и штембил на Бер-
беро-фризерската задруга „Прогрес" - Скопје под 
назив: „Берберо-фризерска задруга „Прогрес" -
Скопје", се огласуваат за неважни. (2423) 

Загубениот округли печат на Поликлиниката 
при Интерната клиника — Скопје под назив: „Ме-
дицински факултет, HP Македонија, Интерна По-
ликлиника — Скопје", се огласува за неважен. 

(2478) 
Загубениот округли печат на Здружението на 

возачите на Тетовска околија — Тетово под на-
зив: „Здружение на возачите и автомеханичарите 
на Тетовска околија — Тетово", се огласува за 
неважен. (2714; 

Загубените два округли печата на Историскиот 
музеј на СРМ — Скопје под назив: „Историски 
музеј на СРМ — Скопје", се огласуваат за не-
важни. (2553) 

Загубениот штембил на Синдикалната подруж-
ница „Нова Македонија" — Скопје под назив: 
„Синдикат на работниците на печатот и хартијата 
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на Југославија — Синдикална подружница „Нова 
Македонија" — Скопје", се огласува за неважен. 

(2602) 
Загубениот округли печат на Центарот за зем-

јоделство и шумарство - Скопје под назив. „Ре-
публички саветодавен центар за земјоделство и 
шумарство на НРМ" — Скопје", се огласува за 
неважен. (2607) 

Загубените окр^гли печат и штембил на Гим-
назијата „Цветан Димов" — Скопје под назив 
„Гимназија „Цветан Димов" - Скопје", се огла-
сува за неважен. (2930) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -

Ресен на име Евда Г. Илиева, с. Претор, Ресен 
(2266) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Ефтим Лазар Наумовски, с Д Ду-
пени, Ресен. (2267) 

Свидетелство за I клас, издадено од Учител-
ската школа „Андон Дуков" — Охрид през 1959/60 
година на име Кирил Д. Радевски, Ресен. (2268) 

Здравствена легитимација бр. 24457 на име На-
дире Раимоска, ул. „Борче Јовески" бр. 8, Гости-
вар. (2269) 

Свидетелство за завршена И година учителска 
школа на име Ставре Панов, ул „Горе Органџиев" 
бр. 21, Титов Велес. (2270) 

Здравствена легитимација на име Вано Куз-
манов, с. Дабниште, Кавадарци. (2271) 

Здравствена легитимација на име Ирфан Сал-
о с к и , с. Лабуништа, Охридско. (2272) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Риза Мамудоски, ул. „Даблинки 
Завој" бр. 45, Прилеп. (2273) 

Работна книшка бр. Ј666, серија 281373 на име 
Стева Митреска, ул. „Прохор Пчињски" бр. 5, 
Прилеп. (2274) 

Здравствена легитимација бр. 76085 на име 
Стоје Никола Спасев, с. Кокошиње, Кумановско. 

(2275) 
Работна книшка бр. 562, серија бр. 328212 на 

име Стоје Никола Спасевски, с. Кокошиње, Кума-
новско. (2276) 

Работна книшка бр. 11401157 на име Адил Зија 
Даути, ул. ,Детинска" бр. 5, Тетово. (2277) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 793, 
издадена од ЗСО — Тетово на име Мериве Асан, 
с. Д. Палчиште, Тетовско. (2278) 

Диплома од завршено Земјоделско училиште 
во Струмица на име Страхил Панев, ул. „11 октом-
ври" бр. 6, Св. Николе. (2279) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3886 
на име Тана Заркова Николова, село Козбунар, 
Радовиш. (2280) 

Работна книшка бр. 183, серија бр. 033857 на 
име Тома Костов Михајловски, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" 
бр. 41, Битола. (2281) 

Возачка дозвола издадена од Американските 
власти и довозот за власништво на колата бр. 
ОН 1755 на тлме Ристо Струминмковски, с Д. Ду-
пени, Ресен (2948, 

Свидетелство за квалификуван работник — 
шофер бр. 10-11215/1/59 од 5. V. 1961 година, изда-
дено од Секретаријатот за труд при НО на к у -
мановска околија - Куманово на име Борис Ми-
девски, Скопје (3865) 

Воена буивица на име Селман Али Шерифов-
ски, с. Кишава, Битолско. (2282) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Еда Бешиќ, ул. „Кајмакчалан" бр. 
1. Битола. (2283) 

Свидетелство за завршено VIII одделение през 
1957/к58 година на име Весела В. Бошкова, ул. 
„Иван Милутиновиќ" бр. 88, Битола. (2284) 

Свидетелство за завршен I клас учителска 
школа во Битола на име Данаил Стојчевски, с. 
Канатларци, Битолско. (2285) 

Работна книшка издадена во Прилеп на име 
Раде Савевски, с, Загорани, Битолско. (2286) 

Свидетелство за завршена I, И и III година 
Учителска школа во Битола на име Раде Кору-
новски, с. Тополчани, Битолско. (2287) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ратка Марковска, ул. „Хр. Узунов" 
бр. 15а - Битола. (2288) 

Здравствена легитимација бр. 1585 на име Бо-
жна Јоле Петрова, с. Свиништа, Битолско. (2289) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Златко Митревски, ул. „Преспа" 
бр 28, Битола. (2290) 

Ловечка дозвола Р. бр. Y/100 со важност 31. III. 
1964 година, издадена од ОВР - Битола на име 
Емрула Елмазовски, с. Кишава. Битолско. (2291) 

Здравствена легитимација бр. 55381 на име 
Томислав Јотевски, ул. „12". бр. 17, Битола. (2292) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Олга Младенова, ул. „Охридска" 
бр. 131, Битола. (2293) 

Здравствена легитимација бр. 5183 на име Па-
раскева Попова, ул. .,4 ноември" бр. 60, Битола. 

(2294) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Иса Ахмедов, ул. „Стив Наумов" 
бр. 105, Битола. (2295) 

Школска книшка за завршено V одделение 
на име Ристе Котевски, ул. „Никола Тесла" бр. 
124, Битола. (2296) 

Здравствена легитимација бр, 6899 на име Ди-
митар Мишаковски, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 
56, Битола. (2297) 

Свидетелство бр. 113/63, издадено од Осумго-
д и ш н о ^ училиште „Вера Которка" с. Клечовце 
на име Стојанчо Ѓ. Трајковски, с. Зубовце, Кума-
новско. (2298) 

Работна книшка бр. 12998, издадена во Кава-
дарци на име Петре М. Несторовски, ул. „Стојан 
Буридан" бр. 29, Титов Велес. (2300) 

Здравствена легитимација бр. 3772 на име Ке-
мал Шабанов Садилов, ул. „Мирче Ацев" бр. 57, 
Радовиш. 42301) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Александар Настевски, ул. „М. 
Горки" бр. 57а - Битола. (2302) 

Работна книшка издадена во Прилеп на ,име 
Марија Ристеска, ул. „Лазо Филопов" бр. 89, При-
леп. (2303) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Божин Цветковски, с. Бело Поле, Прилеп. (2304) 

Здравствена легитимација бр. 3614/1309 на име 
Љубица Миајлеска, с. Ижиште, Македонски Б Р О Д . 

(2305) 
Здравствена легитимација бр. 25269 на име 

Витомир М. Илиќ, ул. ,.Битолска" бр. 5, Кичево. 
(2306) 

Здравствена легитимација бр. 37707 на име 
Марјан В. Илиќ, ул. „Битолска" бр. 5, Кичево. 

(2307) 
Здравствена легитимацша бр. 35088 на име 

Кадринка Пејо Илиќ, ул. „Битолска" бр. 5, Кичево. 
(2308) 

Здравствена легитимација на име Стојан Ве-
лјаноски, с. Брждани, Кичево. (2309) 

Здравствена легитимација на име Бајрам Ги-
ша, с. Србица, Кичево. (2310) 

Здравствена легитимација на име Живко Ме-
шкоски, с. Пештани, Кичево. (2311) 

Здравствена легитимација на име Елица Ки-
моска, ул. „Мицко Станкоски" бр. 17, Кичево. 

(2312) 
Свидетелство за завпшена прва година Земјо-

делско училиште во Битола през 1958/59 година 
на име Христо Гајтановски, Ресен. (2313) 

Злпавствена легитимашла бр. 28016 на име Пе-
тар Конев, с. Дуброво, Кавадарци. (2314) 

Здравствена легитимација бр. 2474 на име 
Тпа^че Пантов Велјановски, ул. „Гоце Делчев" бр. 
59, Гостивар. (2315) 

Здравствена легитимацт/па бр. 14288 на име 
Млпт/пд к. Прошева, ул. „Димо Хаџи Димов" бп. 
10, Штип. (2316) 

Здравствана легитимација бр. 351 на име Рт/ггтчз 
Џидп^в. ТТТтг/гп. (2317) 

Здравствена легитимација бр. ЗД787 на име 
Сашко Костов Лазаров, ул. „Браќа Миладин^и" 
бр. 8, Штип. (2318) 

Здпавствена легитимација бр. 4824 на име На-
ска Страхилова Глигорова, с. Злетово, Кочани. 

(2319) 
Воена книшка на име Методи Миле Лајкоркт/г, 

с. Драслаша, Струга. (2320) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 3902 

на име Климе Прентоски, с. Мисово, Охридско. 
(2321) 

Здравствена легитимација бр. 14258 на име Ол-
гица С. Трајкоска, ул. „Цветан Димов" бр. 9, Стру-
га. (2322) 

Диплома за квалификуван столарски работник 
— ученик во стопанството во Битола на име Борис 
Бучиновски, ул. „Драгорска" бр. 6а, Битола. (2323) 

Свидетелство бр. 137 за завршено VIII одделе-
ние на име Димитрија Г. Венчовски, с. Лисолај, 
Битолско. (2324) 

Свидетелство за завршен I клас тутунска шко-
ла, издадено од Средното тутунско школо во При-

леп през 1959/60 година на име Димитар Нико-
лоски, с. Долно Дивјаци, Крушево. (2325) 

Работна книшка издадена од ГНО — Куманово 
на име Денко Љубев Деневски, ул. „Доне Божи-
нов" бр. 73, Куманово. (2326) 

Свидетелство за завршена I г,одина трговско 
училиште на име Јелена Трендафиловиќ, ул. „Ан-
гел Шајче" бр. 8, Куманово. (2327) 

Воена книшка на име Милан Димов Грков, 
ул. „Фердинанд Росомански" бр. 1, Кавадарци. 

(2329) 
Здравствена легитимација бр. 1819 на име Пан-

да Ефремова, с. Д. Дисан, Кавадарци. (2330) 
Здравствена легитимација бр. 4745 на име Роса 

ѓорѓиева, Неготино. (2331) 
Свидетелство бр. 10-188/10 за завршен И клас 

економска школа на име Павлина Никола Дога-
занска, ул. „М. Тито" бр. 41, Берово. (2332) 

Здравствена легитимација бр. 12492 на име 
Славица Лозналиева, ул. „Партизанска" бр. 12, 
Радовиш. (2333) 

Здравствена легитимација бр. 29718 на име 
Елена Б,ошкова, ул. „Томе Петровски" бр. 11, Би-
тола. Х2334) 

Свидетелство за незавршен И клас гимназија 
на име Иван Петровски, с. Кутретино, Битолско. 

(2335) 
Здравствена легитимација бр. 7127 на име Стој-

на С. Ристевска, с. Ивени, Битолско. ^2336) 
Работна книшка бр. 10709 на име ѓорѓи Ј. Мо-

шаревски, с. Велмевци, Кичево. (2337) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Љуба Николова, ул. „Јане Сандан-
ски" бр. 42, Битола. (2338) 

Школско свидетелство за завршено III и IV 
година економско училиште на име Блага Цвета-
носка, ул. „Ленин" бр. 137, Прилеп. (2339) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5599 
на име Пара (Димкоска) Стеваноска, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 19, Прилеп. (2340) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Нурка Парлапанова, ул. „Мице 
Козар" бр. 41, Прилеп. (2341) 

Свидетелство за завршен IV клас Виша Гим-
назија, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев" — 
Прилеп през 1962/63 година на име Петар Б. Гру-
јески, ул. „Мирче Ацев" бр. 43, Прилеп. (2342) 

Диплома за квалификација издадена од Сто-
панското училиште — Прилеп на име Василе Ан-
тески, ул. „Оцка Михајлоски" бр. 23, Прилеп. 

(2343) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО — Прилеп на име Никодин Стојкоски, 
с. Дебреште, Битолско. (2344) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Исени Мизафер, ул. „Ѓуро Ѓа-
ковиќ" бр. 42, Куманово. (2345) 

Оружен лист бр. 12, издаден од СВР — Охрид 
на име Иван Николов Митрески, с. Арбиново, Ох-
ридско. (2346) 

Работна книшка бр. 303/1960 на име Мито Рис-
то Арнаудов, с. Богданци, Гевгелија. (2347) 
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Здравствена легитимација бр. 15217 на име 
Стојка Славева Илиева, ул. „Сане Георгиев" бр. 
41, Штип. (2348) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Штип на име Душан Стојан Јаневски, ул. „Илин-
денска", Виница, Кочани. (2349) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1789 
на име Миленка Михај лова, с. Меново, Кочани. 

(2350) 
Свидетелство бр. 93 за завршено VIII одделе-

ние през 1962/63 година на име Петре Косиов Тра ј -
ковски, с. Пештани, Прилеп. (2351) 

Работна книшка рег. бр. 1953, серија бр. 037272 
на име Александар Талевски, ул. „Охридска" бр. 
102, Битола. (2352) 

Работна книшка рег. бр. 23621, серија бр. 375566 
на име Перса Драгутиновиќ, ул. „Планинска" бр. 
20, Битола. (2353) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Верка Вељанова Петровска, с. Беранци, Битолско. 

(2354) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име Илија С. Младеновски, ул. „8 
март" бр. 4, Куманово. (2355) 

Здравствена легитимација бр. 67 на име Анѓе-
лина Бориза Вапска, ул. „Амди Леши" бр. 8, Де-
бар. (2356) 

Воена книшка издадена од В. П. 2935 — Би-
хаќ на име Риза В. Незироски, с. Србица, Кичево. 

(2357) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Зекман Јонузоски, с. Туин, Кичево. (2358) 
Работна книшка издадена во Титов Велес на 

име Благуна Стојковска, с. Кочилари, Титовве-
лешко. (2359) 

Здравствена легитимација бр. 168412 на име 
Васил П. Најдоски, с. Подмол, Битолско. (2360) 

Свидетелство бр. 326 за завршено VIII одделе-
ние на име Светлана Ацева Тодороска, Прилеп. 

(2362) 
Свидетелство за за вршена I година nravcTpnc-

ко училиште —- електромашински смер, издадено 
од Училиштето „Ристо Ристески" — Прилеп през 
lQflO/fit година на име Темелко Т. Бошески, с. Зрзе, 
Прилеп. (2363) 

Свидетелство за завршена II година Средно 
медицинско училмште во Битола на име Бил! ана 
Мартп/пева. с. Пирава, Гевгелија. (2364) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Горица Јотевска , ул. „Горѓи Нау-
мов" бр. 51, Битола. (2365) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Рефик Н. Хоџа, ул. ,,Караорман4' 
бр. 18, Битола. (2366) 

Здравствена легитимација бр. 2032 на име Су-
зана М. Абдула, Булевар ,Д мај" бр. 120, Битола. 

(2367) 
Здравствена легитимација бр. 62999 на име 

Митре Милев Јошески, Струга. (2368) 
Диплома бр. 112 за завршена Учителска школа 

во Битола на име Јован Танески, ул. „Наум На-
умовски-Борче" бр. 14, Струга. (2369) 

Работна книшка бр. 6095, серија бр. 337985 на 
име Никола Ристов Цунев, ул. „Танче Камберов", 
Гевгелија. (2370) 

Воена книшка на име Исмаил Рамиза Исмаи-
ли, с. Боговиње, Тетовско. (2371) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4096 
на име Ариф Деар, с. Г. Седларце, Тетовско. (2372) 

Работна книшка бр. 211 на име Шукри Феј-
зула, ул. „398" бр. 15, Скопје. (2373) 

Диплома бр. 140/55 од 21. VI. 1962 година на 
име Јонуз Сали Џемали, ул. „Питу Гули" бр. 67, 
Тетово. (2374) 

Здравствена легитимација бр. 6135/1853 на име 
Алит Ајета Пирчози, ул. „Ленинградска" бр. 21, 
Гостивар. (2375) 

Здравствена легитимација бр. 14953 на име 
Писта Методова Свиркова, ул. „15-ти корпус" бр. 
8, Радовиш. (2376) 

Свидетелство за завршен III клас гимназија 
на име Благој Николов Механџиски, ул. „Киро 
Фетак" бр. 7, Берово. (2377) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Кочани на име Бранка Стојчева 
Миланова, с. Зрновци, Кочани. (2378) 

Свидетелство бр. 531 за завршено основно 
училиште на име Веселин Здравев Николовски, с. 
Г. Агларци, Битолско. (2379) 

Здравствена легитимација бр. 228 на име Бла-
же Тасев Мицкоски, с. Загорани, Битолско. (2381) 

Здравствена легитимација бр. 5991 на име Ма-
рија Атанасова, ул. „Климент Охридски" бр. 20а 
- Битола. (2382) 

Здравствена легитимација бр. 7388 на име Те-
ф и к Аземовски, ул. „М. Губец" бр. 60а, Битола. 

(2383) 
Здравствена легитимација бр. 52462 на име Јо-

ван И. Диковски, с. Лавци, Битолско. (2384) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Училиштето „Никола Карев" с. Буково 
на име Петар Мондовски, с. Буково, Битолско. 

(2385) 
Свидетелство за завршено I и II година Учи-

телска школа во Битола на име Марија Вапрја-
нева, ул. „Срем" бр. 7, Битола. (2386) 

Здравствена легитимација бр. 28505 на име Ми-
хајло Марковски, ул. „Пепи Пупле" бр. 8, Битола. 

(2387) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кичево на име Панда Ристеска, ул. „Митко Цве-
таноски" бр. 47, Прилеп. (2388) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Борис Т. Стоилковски, с. Прек 
јевце, Кумановско. (2389) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Борис Петров, с. Тополовиќ, Кратово. (2390) 

Здравствена легитимација бр. 18816 на име 
Олгица Младенова Стојковска, ул. „Пролетерска 
Бригада" бр. 28, Струга. (2391) 

Здравствена легитимација бр. 18573 на име Јо-
ван Ефтимов Горески, с. Нерези, Охридско. (2392) 

Свидетелство бр. 467/1 од 23. VI. 1959 година за 
завршен IV клас гимназија на име Томислав Ни-
колов Петров, ул. „Партизанска" бр. 1, Неготино. 

(2393) 
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Работна книшка бр. 8347, издадена од Него-
тино на име Марија Левтерова, ул. „Вл. Горев" 
бр. 63, Титов Велес. (2394) 

Работна книшка издадена во Титов Велес на 
име Ангел Ангелов, ул. „Владимир Назор" бр. 73, 
Титов Велес. (2395) 

Работна книшка бр. 2792 на име Цвета Нико-
лова, Неготино. (2396) 

Здравствена легитимација на име Снежана Ла-
зова, с. Ресава, Кавадарци. (2397) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 10649 
на име Меваип Амети, с. Градец, Тетовско. (2398) 

Свидетелство бр. 33—167 на име Јаќим Горѓи 
Писевски, с. Брвенци, Тетовско. (2399) 

Здравствена легитимација бр. 26898 на име 
Славко Г. Стојанов, Штип. (2400) 

Здравствена легитимација бр. 15011 на име 
Марија Јанева, с. Три Чешми, Штипско. (2401) 

Работна книшка издадена од OHO — Св. Ни-
коле на име Здравко Панов Горгиев, с. Црнилиш-
те, Св. Николе. (2403) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Фима Џамбаска, с. Владимирово, 
Берово. (2404) 

Здравствена легитимација бр. 6080 на име Ко-
ста Ангелов Манасиев, ул. „29 ноември" бр. 87, 
Радовиш. (2405) 

Здравствена легитимација бр. 6081 на име Ду-
шко Манасиев, ул. „29 ноември" бр. 87, Радовиш. 

(2406) 
Здравствена легитимација бр. 7855 на име Пав-

лина К. Манасиева, ул. „29 ноември" бр. 87, Радо-
виш. (2407) 

Здравствена легитимација бр. 9731 на име Вас-
ко Манасиев, ул. „29 ноември" бр. 87, Радовиш. 

2408) 
Здравствена легитимација бр. 2768 на име Ари-

тон Пешов, с. ; Живалево, Кочани. (2409) 
Здравствена легитимација бр. 3772 на име Ша-

бан Кемал Садиков, ул. „Мирче Ацев" бр. 57, Ра-
довиш. (2410) 

Ловечка дозвола бр. 66 на име Абдула Салија 
Казиноски, с. Лабуништа, Струга. (2411) 

Дозвола за носење на оружје бр. 357, изда-
дена од СВР — Охрид на име Абдула Салија Ка-
зиноски, с. Лабуништа, Струга. (2412) 

Здравствена легитимација бр. 5605 на име Ан-
гелина С. Митревска, с. Скочивир, Битолско. (2413) 

Здравствена легитимација бр. 239 на име Донка 
Ацева Српчанска, с. Могила, Битолско. (2414) 

Свидетелство за завршен Нв клас учителска 
школа во Битола на име Весела Христова, ул. 
„Стив Наумов" бр. 116, Битола. (2415) 

Свидетелство за завршено VIII одделение през 
1962/63 година на име Слаѕве Јорданоски, ул. „Егеј-
ска" бр. 76, Прилеп. (2416) 

Здравствена легитимација бр. 71932 на име 
Емица Павловска, с. Секирци, Прилеп. (2417) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Куманово на име Тимка Смиљковиќ, с. Ст. На-
горичане, Кумановоско. (2418) 

Земјоделско здравствена легитимација бр. 9421 
на име Ештреф Османи, с. Џепчиште, Тетовско. 

(2419) 

Здравствена легитимација бр. 1669 на име Чу-
дана Ристова Ѓорѓиева, с. Ориз ape, Кочани. (2420) 

Регистарска таблица бр. 11244, издадена од 
Сообраќајни отсек — Скопје на име Драги Секу-
ловски, Скопје. (2421) 

Здравствена легитимација на име Раде Кита-
новиќ, Скопје. (2422) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Мерлидие, Скопје. (2424) 

Регистарска таблица за мотор бр. 11012, изда-
дена од СВР — Скопје на име Томислав Бошков-
ски, Скопје. (2425) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќама Исламовиќ, Скопје. (2426) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фазлија Калиќ, Скопје. (2427) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Демир Сул еј манов, Скопје. (2428) 

Воена книшка издадена од В. П. 6560 — За-
ечар на име Радован Ѓорѓевски, Скопје. (2429) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро М. Јончевски, Скопје. (2430) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зељије Бериша Даши, Скопје. (2431) 

Свидетелство бр. 255, главна книга бр. 15 од 
24. V. 1957/58 год. за завршен III клас стопанско 
училиште „Никола Тесла" — Скопје на име Душ-
ко А. Михајловски, Скопје. (2432) 

Свидетелство бр. 245/21. VII. 1958 година за по-
ложен испит за квалификуван занает — работник 
метална дејност (автомеханичар), издадено од Ко-
мората во Скопје на име Душко А. Михајловски, 
Скопје. (2433) 

Дозвола бр. 975 за носење ловечка пушка, из-
дадена од СВР — Битола-на име Славко Кузма-
нов, Скопје. (2434) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сафет А. Шаин, Скопје. (2435) 

Работна книшка бр. 1217 на име Брахим Ш. 
Брахим, с. Буковиќ, Скопје. (2436) 

Свидетелство бр. 01-781/5. IX. 1960 година за 
положен испит во Економското училиште во Ох-
рид на име Ламби Трајко Сионов, ул. „Славеј 
Планина" бр. 24, Охрид. (2437) 

Здравствена легитимација бр. 2703 на име Ме-
тодија А. Ристоски, ул. „Караорман" бр. 42, Тетово. 

(2438) 
Здравствена легитимација бр. 2704 на име Је-

дина М. Ристоска, ул. Караорман" бр. 42, Тетово. 
(2439) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1173 
на име Петре Спасев Тофовски, с. Пештани, Би-
толско. ' (2440) 

Здравствена легитимација бр. 14628 на име Ми-
лица Стефанова, ул. „К. Јосифов" бр. 10, Битола. 

(2441) 
Диплома за завршена матура, издадена од 

Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Битола през 
1948 година на име Васкресија Ташкова, ул. „Питу 
Гули" бр. 36, Битола. (2442) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Крсте Бумбароски, с. 
Горно Коњари, Прилеп. (2443) 
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Свидетелство за завршена I година стопанско 
школо през 1960/61 година на име Милан Ристески, 
ул. „Јане Сандански" бр. 37, Прилеп. х (2444) 

Свидетелство за завршено VIII одделение през 
1961/62 година на име Нада Клатаска, ул. „Моша 
Пијаде" бр. 1њ, Прилеп. ' (2445) 

Оружен. лист бр. 31/63, издаден од СВР — 
Прилеп на име Боге Јанкулоски, с. Мажучиште, 
Прилеп. (2446) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Марко Ѓорѓиоски, с. Дебреште, 
Прилеп. (2447) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Пара Кондоска, с. Мажучиште, 
Прилеп. (2448) 

Свидетелство за завршена II година економ-
ско училиште през 1962/63 година на име Милан 
Б. Ѓорѓиоски, с. Г. Коњаре, Прилеп. (2449) 

Свидетелство за завршено VIII одделение през 
1962/63 година на име Алекса Горески, с. Воѓани, 
Прилеп. (2450) 

Здравствена легитимација бр. 9169 на име Трај-
че ѓорѓиоски, ул. „Мара Јосифовска" бр. 24, При-
леп. (2451) 

Свидетелство за завршено V одделение през 
1962/63 година на име Димче Стеваноски, ул. „Сте-
ван Базерко" бр. 12, Прилеп. (2452) 

Здравствена легитимација бр. 23097 на име Ла-
зар Аврам Денковски, ул. „Јевто Спасев" бр. 9, 
Куманово. (2453) 

Свидетелство издадено од Периодичното учи-
лиште „Перо Наков" — Куманово на име Васе 
Перов Милановски, ул. „М. Пијаде" бр. 95, Кума-
ново. (2454) 

Работна книшка издадена од ГНО — Куманово 
на име Димитар Димитриевски, ул. „Хр. Карпош" 
бр. 107, Куманово. (2455) 

Здравствена легитимација бр. 2349 на име Еф-
рем Стојков Атанасовски, с. Виничани, Титовве-
лешко. (2456) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Љиљана Ѓошева Лазова, ул. „М. Горки" бр. 
172, Титов Велес. (2457) 

Работна книшка бр. 116 на име Пандора Пе-
трова, ул. „Кирил и Методи" бр. 19, Титов Велес. 

(2458) 
Свидетелство за завршен II клас Индустриско 

училиште на име Зоре Трпески, ул. „Г. Делчев" 
бр. 53, Гостивар. (2459) 

Свидетелство бр. 28/49 за завршено IV оддег-
ление на име Адуш Ф. К-азими, с. Камењане, Те-
товско. (2460) 

Здравствена легитимација бр. 64580 на име Вој-
ко Петровски, с. Подбреѓе, Тетовско. (2461) 

Здравствена легитимација бр. 3217 на име Мир-
са Костова, с. Таринци, Штипско. (2462) 

Здравствена легитимација бр. 32909 на име То-
дос Трајков Атанасов, с. Радање, Штипско. (2463) 

Здравствена легитимација бр. 6127 на име Сло-
боданка Беличкова, ул. „Тодор Коларов" бр. И, 
Штип. (2464) 

Здравствена легитимација бр. 35710 на име 
Блажо Коцев, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 76, Штип. 

(2465) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Борис Трајкоски, ул. „Републикан-
ска" бр. 35, Прилеп. (2466) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Мазес Синаноска, ул. „Тризла" бр. 
109/33, Прилеп. (2467) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Стојко Милески, с. Галичани, При-
леп. (2468) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Розе Трајкоски, ул. „Републикан-
ска" бр. 35, Прилеп. (2469) 

Здравствена легитимација бр. 556 на име Ду-
шан Костадин Ѓурчески, с. Инче, Кичево. (2470) 

Свидетелство бр. 7 за завршен испит, изда-
дено од Едногодишното училиште за квалифику-
вани работници — овоштари „Моша Пијаде" — 
Ресен на име Неби Сејфединов Далиповски, ул. 
„Јосиф Јосифовски — Свештарот" бр. 161, Ресен. 

(2471) 
Здравствена легитимација бр. 19027 на име 

Алиса Усеинова Фејзова, с. Градско, Титоввелешко 
(2472) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Миле Мешков, ул. „Пано Му-
даров" бр. 15, Кавадарци. (2473) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Ана Миле Мешкова, ул. „Пано 
Мударов" бр. 15, Кавадарци. (2474) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Добрила Ралева, ул. „Пано Му-
даров" бр. 15, Кавадарци. (2475) 

Здравствена легитимација бр. 29975 на име 
Јелица Мишева, ул. „Коле Дрнков" бр. 15, Титов 
Велес. (2476) 

Здравствена легитимација бр. 56266 на име Јо-
ж е ф Гал, Кеј „Братство единство" бр. 1, Гостивар. 

(2477) 
Здравствена легитимација бр. 2299 на име Ла-

зар Митрев, с. Оризари, Кочани. (2479) 
Свидетелство бр. 145 на име Аце Ристов Ми-

лошевски, с. Ореше, Титоввелешко. (2480) 
Здравствена легитимација бр. 4291 на име Ки-

ро Глигоров Калпачки, с. Русиново, Берово. (2481) 
Диплома издадена од учителската школа „Ни-

кола Карев" — Скопје на име Оливера Јовановска, 
с. Извop> Титоввелешко. (2482) 

Уверение за стално неспособен во ЈНА, изда-
дено (во Градско на име Петре Панзов Лазов, ул. 
„Св. Кирил" бр. 6, Титов Велес. (2483) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Цвета Ј. Бошеска, ул. „Бор. Та-
лески" бр. 113, Прилеп. (2484) 

Свидетелство за завршена I година индустрис-
ка школа през 1962/63 година, издадено од Индус-
триското училиште „Ристе Ристески — Ричко", 
Прилеп на име Младен С. Боцески, с. Зрзе, 11ри-
леи. (2485) 

Здравствена легитимација бр. 20376 на име Ва-
сил Јосифов Филипов, Кратово. (2486) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес на име Спасија Сандре Горчиновска, 
с. Крушевица, Титоввелешко. (2487) 
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Здравствена легитимација бр. 70652 на име 
Хиени Сулејман Хода, ул. „Вардарска" бр. 1, Те-
тово. (2288) 

Свидетелство издадено од Училиштето „Кирил 
Пејчиновиќ" — Тетово на име Љупчо Софроски, 
с. Теарце, Тетовско. (2489) 

Свидетелство бр. 22/121 за Ш а клас земјодел-
ско училиште на име Димитар Пандиловски, с. 
Челопек, Тетовско. (2490) 

Работна книшка бр. 6552/63 на име Милка Јо-
ванова Зифовска — Тетово. (2491) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Живка С. Матевска, ул. „В. Цири-
вири" бр. 7, Тетово. (2492) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Веле Б. Бораноски, с. Кривогаштани, Битол-
ско. (2494) 

Свидетелство издадено од Средното тутунско 
училиште „Н. X. Орде Чопела" — Прилеп през 
1958/59 година на име Борис Киров Кузмановски, 
ул. „Иљо Јовчески" бр. 2, с. Варош, Прилеп. (2495) 

Свидетелство за завршено IV одделение през 
учебната 1952/53 година на име Томислав Наумоски, 
с. Леништа, Прилеп. (2496) 

Свидетелство за завршена I година Средно 
хемиско прехранбено училиште през учебната 
1962/63 година на име Љубен Мојсоски, ул. „Менде 
Бошкоски" бр. 1, Прилеп. (2497) 

Свидетелство бр. 262 за завршено VIII одде-
ление на име Илија Тошески, ул. „М. Пијаде" бр. 
211, Прилеп. (2498) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп 
през 1962/63 година на име Веселин Ацески, с. За-
полжани, Прилеп. (2499) 

Работна книшка издадена во Крива Паланка 
на име Веселинка Ристовска, ул. „М. Тито" бр. 93, 
Кр. Паланка. (2500) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2098 
на име Трајчо Љубев Младенов, в с. Татомир, Кра-
тово. (2501) 

Здравствена легитимација бр. 7998 на име Ти-
хомир Апостолов Стојковски, с. Горни Манастирец, 
Кичево. (2502) 

Свидетелство за незавршена II година економ-
ско училиште на име Катерина А. Полизоева, ул. 
„Ј. Јосифовски" бр. 72, Гевгелија. (2503) 

Здравствена легитимација бр. 14832 на име Је-
лица Димитрова Ачкова, с. Моин, Гевгелија. (2504) 

Здравствена легитимација бр. 22314 на име 
Делфа И. Билбиловска, с. Богдево, Гостивар. (2505) 

Здравствена легитимација бр. 22313 на име 
Русе Атанас Билбиловски, с. Богдево, Гостивар. 

(2506) 
Здравствена легитимација бр. 7472, издадена 

од ВП 8511 — Тетово на име Драгомир Дукич, Те-
тово. (2507) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија 
през 1962/63 година на име Хабил Хајрелани, с. 
Гајре, Тетовско. (2508) 

Работна книшка на име Шаба Бари Шабани, 
ул. „Железничка" бр. 14, Тетово. (2509) 

Свидетелство бр. 1/34 за завршен VII клас, 
издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ" — 

Тетово на име Светозар Алексоски, Тетово. (2510)' 
Работна книшка бр. 9180 на име Максут Еш-

треф Ганија, с. Лисец, Тетовско. (2511) 
Здравствена легитимација бр. 34045 на име Со-

тир Ташков, с. Долни Балван, Штипско. (2512) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Стојан Николовски, Скопје. (2513) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Василка Личевска, Скопје. (2514) 
Воена, книшка издадена од Пирот на име Алек-

сандар Антиќ, Скопје. (2515) 
Воена книшка издадена ,од В(П 2842 — Дел-

ница на име Меди А. Ибраими, Скопје. (2516) 
Пратеничка легитимација бр. 253, издадена од 

Собранието на СРМ — Скопје на име Александар 
Лазаревски, Струга. (2517) 

Воена книшка издадена во Карловац на име 
Горѓи Василев, Скопје. (2518) 

Работна книшка бр. 989, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во Бујановац на име 
Богољуб Петковиќ, Скопје. (2519) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гиго Б. Петтиов, Скопје. (2520) 

Дозвола за носење на оружје бр. 927, издадена 
од СВР — Скопје на име Ангел Д. Спасовски, Ско-
пје. (2521) 

Воена книшка за резервен офицер, издадена 
од ВП 2644 - Скопје на име Станимир Синади-
новски, Скопје. (2522) 

Здравствена легитимација бр. 2838 на име На-
да С. Ристова, с. Грдовци, Кочани. (2493) 

Регистарска таблица бр. 561 за мотор, издадена 
од ОВР — Скопје на име Смајо Смајловиќ, Скопје. 

Индекс бр. 8078, издаден од Филозофскиот фа-
култет во Скопје на име Исмен Шакири, с. Гајре, 
Тетовско. (2524) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крсто Гаковски, Скопје. (2525) 

Работна книшка бр. 3635 на име Исмаил Ш. 
Касамовски, с. Раовиќ, Горче Петров. (2526) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Лазар и Мирољуб Костиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубинка Костиќ, Скопје. (2528) 

Свидетелство бр. 01-365/1 за I клас медицин-
ско училиште на име Милица Павловиќ, ул. „Иван 
Милутиновиќ" бр. 66/1, Битола. (2529) 

Свидетелство бр. 61/625 за III година училиште 
за медицински сестри на име Елена Чаталова, Бу-
левар ,Д мај" бр. 124, Битола. (2530) 

Свидетелство бр. 293 за завршен I клас Учи-
телска школа во Битола на име Милош Мирчески, 
Македонски Брод. (2531) 

Работна книшка бр. 3332, издадена во Битола 
на име Цветан Божиновски, с. Добровени, Битол-
ско. (2532) 

Работна книшка бр. 14531 на име Зора Кубу-
ревска, ул. „Цветан Димов" бр. 128а, Битола. (2533) 

Здравствена легитимација бр. 59496 на име 
Пецо А. Недановски, с. Лознани, Битолско. (2534) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Куманово на име Борис Крстевски, ул. „Љубе 
Гочо" бр. 17, Куманово. (2535) 
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Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
- Куманово на име Мица Давидовиќ, с. Четирце, 
Кумановско. (2536) 

Свидетелство издадено од Економското учи-
лиште „Јосиф Јосифовски" — Гевгелија на име 
Слободанка Ристова Бутрова, ул. „М. Тито" бр. 
57, Гевгелија. (2537) 

Здравствена легитимација бр. 57433 на име 
Тодор Гашов Андов, с. Чашка, Титоввелешко. 

Работна книшка издадена од Титов Велес на 
име Киро Доновски, с. Сопот, Титоввелешко. (2539) 

Работна книшка на име Андон Колозов, с. 
Богданци, Гевгелија. (2540) 

Работна книшка рег. бр. 263, серија бр. 189473 
на име Аќим Дењаки, с. Озормиште, Тетовско. 

Здравствена легитимација бр. 98783 на име Ра-
мадан Бериша, с. Радуша, Горче Петров. (2774) 

Пасош за иселувана во Турција под бр. 106/11 
од 4. XII. 1962 година, издаден од СВР — Охрид 
на име Шаќировски Ајрула Мурат, с. Броштица, 
Дебар. (3105) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 4388, серија бр. 0399898 

издадена од СВР — Свети Николе на име Ѓорѓи 
Наков Костов, Скопје. (4262) 

Лична карта рег. бр. 4888, серија бр. 0329398 
издадена од СВР — Титов Велес на име Диме Ар-
сов Караѓоргиев, ул. „Вера Циривири" бр. 63, Ти-
пов Велес. (3120) 

Лична карта рег. бр. 1614, серија бр. 0370370 
издадена од СВР — Титов Велес на име Драгица 
Јорданова Давчева, с. Долно Караслари, Титовве-
лешко. (3121) 

Лична карта рег. бр. 314658, серија бр. 295322 
издадена од СВР — Белград на име Иљас Хилмо 
Балтиќ, с. Г. Оризари, Титоввелешко. (3122) 

Лична карта рег. бр. 1628, серија бр. 0326144 
издадена ,од СВР — Титов Велес на име Тодор 
Ристо Сугарев, ул. „Белградска" бр. 1а, Титов 
Велес. (3123) 

Лична карта рег. бр. 2745, серија бр. 0327255 
издадена од СВР — Титов Велес на име ѓорѓи 
Павле Ѓорѓиев, ул. „М. Горки" бр. 152, Т. Велес. 

Лична карта рег. бр. 4015, серија бр. 0328625 
издадена од СВР — Титов Велес на име Зија Му-
стафов Ибраимов, ул. „Ст. Богоев" бр. 11, Т. Велес. 

(3125) 
Лична карта рег. бр. 1805, серија бр. 0303117 

издадена од СВР — Штип на име Јорданка Игнат 
Ѓорѓиева, ул. „В. Доганџиски" бр. 11, Штип. (3126) 

Лична карта рег. бр. 1759, серија бр. 0121766 
издадена од СВР — Делчево на име Димитар Си-
монов Анакиев, Делчево. (3127) 

Лична карта рег. бр. 531, серија бр. 0318041 
на име Славчо Аритон Спасовски, ул. „Илинден-
ска" бр. 4, Пробиштип, Кочани. (3128) 

Лична карта рег. бр. 28418, серија бр. 0094146 
издадена од СВР — Битола на име Ризаи Д. Раз-
мовски, с. Драгорино, Битолско. (3129) 

Лична карта рег. бр. 17952, серија бр. 0088263 
издадена од СВР — Битола на име Радомир Ди-
митар Трајчевски, ул. „Цв. Димов" бр. 93, Битола. 

(3130) 

Лична карта рег. бр. 1956, серија бр. 0006062 
издадена од СВР — Битола на име Селман Алиев 
Шерифовски, с. Кишава, Битолско. (3131) 

Лична карта рег. бр. 14061, серија бр. 0009222 
издадена од СВР — Битола на име Атанас Ристе 
Трпковски, с. Живојно, Битолско. (3132) 

Лична карта рег. бр. 2999, серија бр. 0262607 
издадена од СВР —- Битола на име Милан Аврам 
Тодоровски, ул. „Илинден" бр. 56, Битола. (3133) 

Лична карта рег. бр. 22520, серија бр. 0163291 
издадена од СВР — Прилеп на име Брајан Божи-
нов Јовановски, с. Живово, Битолско. (3134) 

Лична карта рег. бр. 247, серија бр. 0145991 
издадена од ОВР — Прилеп на име Богданка Мо-
мироска, ул. „Скопска" бр. 25, Прилеп. (3135) 

Лична карта рег. бр. 18034, серија бр. 0023567 
издадена од ОВР — Охрид на име Милутин Ристов 
Милески, с. Коњско, Охридско. (3136) 

Лична карта рег. бр. 17528, серија бр. 0023061 
издадена од СВР — Охрид на име Василије Власе 
Спасески, с. Драслајца, Охридско. (3137) 

Лична карта рег. бр. 5738, серија бр. 0417372 
издадена од СВ Р — Радовиш на име Шефки Ре-
џеп Демировски, с. Козјак, Ресен. (3138) 

Лична карта рег. бр. 1790, серија бр. 1297835 
на име Вера (Баџиќј) Муслиоска, с. Трапчин Дол, 
Кичево. (3139) 

Лична карта рег. бр. 1716, серија бр. 0287226 
издадена од СВР — Кичево на име Абдула Рушит 
Ибраими, с. Трапчин Дол, Кичево. (3140) 

Лична карта рег. бр. 876, серија бр. 0725378 
издадена од СВР — Македонски Брод на име 
Стоимен Деспотовски, с. Русјаци, Кичево. (3141) 

Лична карта рег. бр. 1939, серија бр. 0726881 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ма-
рица Деспотоска, с. Русјаци, Кичево. (3142) 

Лична карта рег. бр. 17721, серија бр. 0734153 
издадена од СВР — Кичево на име Велимир Васил 
Еремоски, Кичево. (3143) 

Лична карта рег. бр. 2143, серија бр. 0746656 
издадена од СВР — Кичево на име Живко Томе 
Трајкоски, ул. „Караџиковаи бр. 3, Кичево. (3144) 

Лична карта рег. бр. 496, серија бр. 0325006 
издадена од СВР — Титов Делес на име Веса Јо-
ван Ташова Стојанова, Титов Велес. (3145) 

Лична карта рег. бр. 235/55, серија бр. 1589195 
издадена од СВР — Приједор на име Кадира Веѓо 
(Хоџиќ) Софтиќ, Тетово. (3146) 

Лична карта рег. бр. 15274, серија бр. 0675852 
издадена од СВР — Тетово на име Рафе Манаило 
Крстевски, с. Старо Село, Тетовско. (3147) 

Лична карта рег. бр. 2548, серија бр. 0174953 
на име Бахтијар Нурија Елмази, с. Милетино, Те-
товско. (3148) 

Лична карта рег. бр. 5004, серија бр. 0293369 
издадена од СВР — Штип на име Добре Коцев 
Тасев, ул. „Браќа Миладинови" бр. 7, Штип. (3149) 

Лична карта рег. бр. 4175, серија бр. 0078543 
издадена од СВР — Струмица на име Александар 
Лазар Челаковски, с. Ново Село, Струмица. (3150) 

Лична карта рег. бр. 3935, серија бр. 0248460 
издадена од СВР — Прилеп на име Бојана Дим-
кова (Јошеска) Ацеска, с. Локвени, Битолско. (3151) 
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Личина карта рег. бр. 6042, серија бр. 0445549 
издадена од СВР — Битола на име Вангел Н. 
Трајчевски, ул. „7-ма бригада" бр. 8а, Битола. 

(3152) 
Лична карта рег. бр. 919, серија бр. 0191429 

издадена од СВР — Битола на име Славка Маге-
роска, ул. „Тризла" бр. 161а, Прилеп. (3153) 

Лична карта рег. бр. 9295, серија бр. 0550333 
издадена од СВР — Куманово на име Асан Нухија 
Рецепи, с. Матејче, Кумановско. (3154) 

Лична карта рег. бр. 25903, серија бр. 0561721 
издадена од СВР — Куманово на име Решат Аме-
та Шабани, с. Ваксинце, Кумановско. (3155) 

Лична карта рег. бр. 24221, серија бр. 0540039 
издадена од СВР — Куманово на име Сами Ајру-
ла Абази, с. Слупчане, Кумановско. (3156) 

Лична карта рег. бр. 1770, серија бр. 0543059 
издадена од СВР — Куманово на име Бојко Трај-
ков Каревски, с. Ст. Бара, Кумановско. (3157) 

Лична карта рег. бр. 1561, серија бр. 0542060 
издадена од СВР — Куманово на име Ајет Сејди 
Мурати, с. Извор, Кумановско. (3158) 

Лична карта рег. бр. 6318, серија бр. 0284057 
издадена од СВР — Ресен на име Петар Алексан-
дров Чаушевеки, ул. ,,В. Кидрич" бр. 93, Ресен. 

(3159) 
Лична карта рег. бр. 16025, серија бр. 0336443 

издадена од СВР — Титов Велес на име Чедомир 
Лазаров Теов, ул. „Славе Петков" бр. 7, Титов 
Велес. (3160) 

Лична карта рег. бр. 20385, серија бр. 0434791 
издадена од СВР - Титов Велес на име Трајанка 
Алексо (Дојчинова) Ковачиќ, ул. „Вл. Јосков" бр. 
10, Титов Велес. (3161) 

Лична карта рег. бр. 1986, серија бр. 0363697 
на име Јорданка Коце (Лазова) Ратковиќ, с. Џе-
димерци, Кавадарци. (3162) 

Лична карта рег. бр. 1697, серија бр. 0490717 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ќирил Ни-
кола Илиев, с. Глишиќ, Кавадарци. (3163) 

Лична карта рег. бр. 4493, серија бр. 0309535 
издадена од СВР — Штип на име Марија Христо 
(Догова) Кочова, с. Корешница, Кавадарци. (3164) 

Лична карта рег. бр. 14868, серија бр. 0500595 
издадена од СВР — Кавадарци на име Блажо 
Тодоров Аргиев, Кавадарци. (3165) 

Лична карта рег. бр. 14233, серија бр. 0503104 
издадена од СВР - Кавадарци на име Костадин 
Анѓелов Димитров, с. Вешје, Кавадарци. (3166) 

Лична карта рег. бр. 999, серија бр. 0413509 
издадена од СВР — Радовиш на име Исмаил Са-
лиов Асанов, с. Бучим, Штипско. (3167) 

Лична карта рег. бр. 5907, серија бр. 0417659 
издадена од СВР - Радовиш на име Пазајит 
Алиов Небиов, с. Бучим, Штипско. (3168) 

Лична карта рег. бр. 2043/ш, серија бр. 0137749 
издадена од СВР — Штип на име Бранислава Јор-
данова Рутевска , Берово. (3169) 

Лична карта рег. бр. 842, серија бр. 007352 
издадена од СВР — Битола на име Котина Цветко 
(Петкова) Балтова, ул. „Н. Тесла" бр. 114, Битола. 

Лична карта рег. бр. 460, серија бр. 0180970 
издадена од СВР — Прилеп на име Марија М а -
ческа, ул. „Тризла" бр. 109/3, Прилеп. (3171) 

Лична карта рег. бр. 2662, серија бр. 0727510 
издадена од СВР — Македонски Брод на име 
ѓорѓија Никодинов Јандриоски, с. Дебреште, При-
леп. (3172) 

Лична карта рег. бр. 922, серија бр. 0466432 
на име Трајан Петров Бајковски, с. Пелинце, Ку-
мановско. (3173) 

Лична карта рег. бр. 3, серија бр. 0572516 на 
име Славе Нако Стоилковски, с. Герман, Кр. Па-
ланка. (3174) 

Лична карта рег. бр. 10244, серија бр. 0042955 
издадена од СВР — Струга на име Феим Мустафа 
Елмази, с. Татеши, Струга. (3175) 

Лична карта рег. бр. 14649, серија бр. 0335065 
издадена од СВР — Титов Велес на име Стоилко 
Јанко Алексовски, с. Нежилово, Титоввелешко. 

(3176) 
Лична карта рег. бр. 129, серија бр. 0150839 

на име Марија А. Николова, с. Богородица, Гевге-
лија. (3177) 

Лична карта рег. бр. 5312, серија бр. 0669478 
издадена од СВР — Тетово на име Рушит Али 
Сефери, с. Г. Речица, Тетовско. (3178) 

Лична карта рег. бр. 761, серија бр. 0273877 
издадена од СВР — Тетово на име Бошко Гого 
Јаневски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 39, Тетово. 

(3179) 
Лична карта рег. бр. 38256, серија бр. 0693521 

издадена од СВР — Тетово на име Надица Киро 
Спироска, ул. „Р. Цониќ" бр. 120, Тетово. (3180) 

Лична карта рег. бр. 2542, серија бр. 0663402 
издадена од СВР — Тетово на име Абас Амди 
Ислами, с. Непроштено, Тетовско. (3181) 

Лична карта рег. бр. 5212, серија бр. 0308835 
издадена од СВР — Штип на име Гајта Штерјо 
(Наунова) Костова, с. Крупиште, Штипско^ (3182) 

Лична карта рег. бр. 15994, серија бр. 0505445 
издадена од СВР — Титов Велес на име Блага 
Никола Зафирова, ул. „Брегалница" бр. 21, Штип. 

(3183) 
Лична карта рег. бр. 36552, серија бр. 1848575 

издадена од СВР — Панчево на име Илинка Велко 
(Димовска) Петровска, ул. „Железничка" бр. 9, 
Штип. (3184) 

Лична карта рег. бр. 3071, серија бр. 0647579 
издадена од СВР — Кратово на име Љубен Петров 
Кузманов, с. Добрево, Кочани. (3185) 

Лична карта рег. бр. 5825, серија бр. 0382435 
издадена од СВР — Кочани на име Благородна 
Ангел (ѓорѓиева) Андонова, с. Зрновци, Кочани. 

(3186) 
Лична карта рег. бр. 876, серија бр. 0377386 

издадена од СВР — Кочани на име Иван Трифу-
нов Ангелов, ул. „Коле Неделков" бр. 17, Кочани. 

(3187) 
Лична карта рег. бр. 29545, серија бр. 0095470 

издадена од СВР — Битола на име Божин В. Јов-
чевски, с. Лавци, Битолско. (3213) 

Лична карта рег. бр. 3156, серија бр. 0008125 
издадена од СВР — Битола на име Методија ѓорѓи 
Николовски, с. Поешево, Битолско. (3214) 

N Лична карта рег. бр. 36950, серија бр. 0105892 
издадена од СВР — Битола на име Садем Муса 
Целилоски, с. Белушино, Крушево. (3215) 
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Лична карта рег. бр. 3159, серија бр. 0361815 
издадена од СВР — Титов Велес на име Борис 
Миланов Михајлов, ул. „Питу Гули" бр. 19, Титов 
Велес. (3216) 

Лична карта рег. бр. 7489, серија бр. 0331099 
издадена од СВР — Титов Велес на име Бранка 
Јован Николова, ул. „Димитар Влахов" бр. 44, 
Титов Велес. (3217) 

Лична карта рег. бр. 8155, серија бр. 0331765 
издадена од СВР — Титов Велес на име Цвета 
Лазо Стојанова, ул. „Браќа Капчеви" бр. 12, Титов 
Велес. (3218) 

Лична карта рег. бр. 416, серија бр. 0365972 
на име Милица Борис Витанова, Кавадарци. (3219) 

Лична карта рег. бр. 11565, серија бр. 049956 
издадена од СВР — Кавадарци на име Васил Ив-
ков Илов, с. Возарци, Кавадарци. (3220) 

Лична карта рег. бр. 30, серија бр. 0324540 
издадена од СВР — Титов Велес на име Зора 
Стефан (Томиќ) Арсова, ул. „Сл. Стоименов" бр. 
17, Кочани. (3221) 

Лична карта рег. бр. 2113, серија бр. 4804855 
издадена од СВР — Сурдулица на име Радомир 
Саво Драгутиновиќ, ул. „Јадранска" бр. 6, Стру-
мица. (3222) 

Лична карта рег. бр. 888, серија бр. 0312813 
издадена од Св. Николе на име Ана Трајанова До-
нева, Св. Николе. (3223) 

Лична карта рег. бр. 3201, серија бр. 0130008 
издадена од СВР — Битола на име Јован Васил 
Јовановски, ул. „Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 25, Битола. (3224) 

Лична карта рег. бр. 4762, серија бр. 0116076 
издадена од СВР — Битола на име Крста Поцева 
Лозановска, ул. „Сарајево" бр. 16, Битола. (3225) 

Лична карта рег. бр. 5739, серија бр. 0186249 
издадена од СВР — Прилеп на име Димко Кита-
нов Здравески, с. Костинци, Прилеп. (3226) 

Лична карта рег. бр. 816, серија бр. 0633326 
издадена од СВР — Куманово на име Велика Се-
рафин (Петковска) Трајковска, с. Ст. Бара, Ку-
мановско. (3227) 

Лична карта рег. бр. 568, серија бр. 0633078 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Симка 
Дончо (Ристовска) Јовановска, с. Отошница, Кр. 
Паланка. (3228) 

Лична карта рег. бр. 1909, серија бр. 0771419 
на име Иса Идриз Муфетиш, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 324, Охрид. (3229) 

Лична карта рег. бр. 2590, серија бр. 0739101 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Дим-
ко М. Сарафимовски, с. Локвица, Кичево. (3230) 

Лична карта рег. бр. 8794, серија бр. 0296074 
на име Горѓи Нанев Лазев, ул. „Димитар Влахов" 
бр. 128, Титов Велес. (3231) 

Лична карта рег. бр. 753, серија бр. 0151463 на 
име Илија Никола Ѓорѓиев, с. Богородица, Гевге-
лија. (3232) 

Лична карта рег. бр. 2599, серија бр. 0431208 
издадена од CBlP — Титов Велес на име Илија 
Атанасов, Валандово, Гевгелија. (3233) 

Лична карта рег. бр. 12705, cepnja бр. 0501751 
издадена од СВР — Кавадарци на име Слава Ата-
нас (Најдова) Давчева, с. Курија, Кавадарци. (3234) 

Лична карта рег. бр. 24973, серија бр. 0357771 
издадена од СВР — Кавадарци на име Блажо Јо-
ван Давчев, с. Курија, Кавадарци. (3235) 

Лична карта рег. бр. 1358, серија бр. 0778963 
на име Меас Зибер Зибери, с. Радиовце, Тетовско. 

(3236) 
Лична карта рег. бр. 39772, серија бр. 0695024 

издадена од СВР — Тетово на име Мемедали Кад-
ри Сулејмани, с. Бозовце, Тетовско. (3237) 

Лична карта рег. бр. 923, серија бр. 0101629 
издадена од СВР — Тетово на име Зулбехар Реџе-
пов Јашари, с. Тануша, Гостивар. (3238) 

Лична карта рег. бр. 456, серија бр. 0102913 На 
име Реџеп Шаќира Исмаили, с. Јанче, Тетовско. 

(3239) 
Лична карта рег. бр. 2729, серија бр. 0699239 

издадена од СВР — Гостивар на име Ја ја Фејзо 
Османи, с. Д. Бањица, Гостивар. (3240) 

Лична карта рег. бр. 1556, серија бр. 0775646 
издадена од СВР — Гостивар на име Стојче Крсте 
Стојкоски, ул. „Борис Кидрич" бр. 84, Гостивар. 

(3241) 
Лична карта рег. бр. 76, серија бр. 0144786 из-

дадена од СВР — Берово на име Кирил Николов 
Валаски, с. Митрашинци, Берово. (3242) 

Лична карта рег. бр. 162, серија бр. 0052873 
издадена од СВР — Берово на име Славе Ѓорѓов 
Деловски, с. Митрашинци, Берово. (3243) 

Лична карта рег. бр. 323, серија бр. 0145074 
издадена од СВР — Берово на име Љубомир Ко-
стадинов Дошловски, с. Двориште, Берово. (3244) 

Лична карта рег. бр. 12, серија бр. 0314522 на 
име Калчо ШтерЈо Михајлов, с. Врбица, Кочани. 

(3245) 
Лична карта рег. бр. 2101, cepnja бр. 0427611 

издадена од СВР — Кочани на име Ратка Кирил 
Ковачева, ул. „М. Милутиновиќ" бр. 6, Кочани. 

(3246) 
Лична карта рег. бр. 1136, cepnja бр. 0073767 

издадена од СВР — Битола на име Ставре Хри-
сто Дојчиновски, ул. „Солунска" бр. 204, Битола. 

(3297) 
Лична карта рег. бр. 9444, серија бр. 0081372 

издадена од СВР — Битола на име Тодор Коста 
Спасев, ул. „Г. Радомир" бр. 26, Битола. (3298) 

Лична карта рег. бр. 1081,-серија бр. 0164893 на 
име Славка Иванова . (Трајческа) Јаковлеска, с. 
Бело Поле, Прилеп. (3300) 

Лична карта рег. бр. 4041, серија бр. 0133451 
издадена од СВР — Прилеп на име Блага Димко 
Апостолоска, ул. „Спасе Темелкоски" бр. 8, При-
леп. (3301) 

Лична карта рег. бр. 17784, серија бр. 0558130 
издадена од СВР — Куманово на име Љубомир 
Блажев Крстевски, с. Челопек, Кумановско. (3302) 

Лична карта рег. бр. 19562, серија бр. 0559380 
издадена од СВР — Куманово на име Живко Јо-
ванов Трајковиќ, с. Карабичане, Кумановско. (3303) 

Лична карта рег. бр. 1488, серија бр. 0467298 
на име Русена Стојанова (Тодоровска) Тотевска, 
с. Жељувино, Кумановско. (3304) 

Лична карта рег. бр. 3228, серија бр. 0211398 
издадена од СВР — Охрид на име Рамадан Мехмед 
Бавуш, ул. „7 ноември" бр. 214, Охрид. (3305) 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПААТА НА 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЃА" ЗА /964 ГОД. 
Претплатата на „Службен весник на СРМ" за 1964 година изнесува 2.200 ди-

нари за еден примерок. 
Претплатата се уплатува за цела година на жиро сметка на „Службен весник 

на СРМ" бр. 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје. 
На сите досегашни претплатници кои пријават никаква промена или не ја 

откажат претплатата до 31-X1I-1963 година, lie продолжиме да им испраќаме вес-
ници и ќе ги сметаме за редовни наши претплатници во 1964 година. 

Им се обрнува внимание на претплатниццте дека при уплатувањето на прет-
платата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат след-
ните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна 
пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бро-
јот под кој е приман весникот во 1963 година. 

Бидејќи извесен број претплатници од 1963 година уште на ја подмириле прет-
платата, се молат со претплатата за идната година едновремено да ја внесат и долж-
ната претплата од 1963 година. 

Лична карта рег. бр. 28731, серија бр. 0222929 
издадена од СВР — Охрид на име Ибраим Асана 
Асаноски, с. Србица, Кичево. (3306) 

Лична карта рег. бр. 164, серија бр. 0285674 
издадена од СВР — Ресен на име Симеон Борис 
Талевски, с. Сопотско, Ресен. (3307) 

Лична карта рег. бр. 25426, серија бр. 0358224 
издадена од СВР — Титов Велес на име Малиќ 
Куја Кумановиќ, с. Горно Оризари, Титоввелешко. 

(3308) 
Лична карта рег. бр. 1696, серија бр. 0090102 

издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Ми-
цов Трајков, с. Куманичево, Кавадарци. (3309) 

Лична карта рег. бр. 26105, серија бр. 0722915 
издадена од СВР — Гостивар на име Азир Беадина 
Хајрулаи, ул. „Детинска" бр. 92, Тетово. (3310) 

Лична карта рег. бр. 8845, серија бр. 0669274 
издадена од СВР — Тетово на име Милан Стојан 
Неделковиќ, ул. „Бр. Миладинови" бр. 215, Тетово. 

(3311) 
Лична карта рег. бр. 23418, серија бр. 0794804 

издадена од СВР — Тетово на име Наца Михал 
(Михајлова) Ристовска, ул. „Страшо Пинџур" бр. 
55, Тетово. (3312) 

Лична карта рег. бр. 3212, серија бр. 0169024 
издадена од СВР — Тетово на име Локман Етем 
Сефери, с. Шипковица, Тетовско. (3313) 

Лична карта рег. бр. 3500, серија бр. 0171612 
издадена од СВР — Тетово на име Ариф Берзат 
Рамадани, с. Вејце, Тетовско. (3314) 

Лична карта рег. бр. 46327, серија бр. 0269558 
издадена од СВР — Тетово на име Славка Пет-
рова Митревска, с. Одри, Тетовско. (3315) 

Лична карта рег. бр. 43211, серија бр. 0798445 
издадена од СВР — Тетово на име Димитар Ефре-
мов Цоковски, с. Рабово, Тетовско. (3316) 

Лична карта рег. бр. 1623, серија бр. 0778738 
на име Цветко Живков Смилановски, с. Рогачево, 
Тетовско. (3317) 

Лична карта рег. бр. 1319, серија бр. 0275426 
издадена од СВР — Гостивар на име Будимир 
Христо Петрески, с. Беловиште, Гостивар. (3318) 

Лична карта рег. бр. 9242, серија бр. 0705752 
издадена од СВР — Гостивар на име Ајрула Адил 
Синани, с. М. Турчане, Гостивар. (3319) 

Лична карта рег. бр. 1063, серија бр. 0053774 
издадена од СВР — Берово на име Димитар Алек-
сов Рабаџиски, ул. „В. П. Јорданова" бр. 84/6, 
Штип. (3320) 

Лична карта рег. бр. 52417/54, издадена од СВР 
— ;Скопје на име Милан Велев Милески, с. Трабо-
тивиште, Делчево. (3322) 

СОДРЖИНА 
с' Страна 

278. Одлука за одредувана времето на избо-
рите за членови на собранијата на за-
едниците за здравствено осигурување на 
земјоделците — — — — — — — 801 

Издавач: „Службен весник на СРМ" - новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

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


