
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

165. 
На основа точка 4 од Решението за основање 

Управа на шумскиот резерват „Јасен" ИС бр. 09-
1217/1 од 25. VI. 1959 година, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

НА ШУМСКИОТ РЕЗЕРВАТ „ЈАСЕН" 

1. Инж. Милан Глигоров, вршител на должно-
ста директор на Управата на шумскиот резерват 
„Јасен" во Скопје, се разрешува од оваа должност. 

2. За директор на Управата на шумскиот ре-
зерват „Јасен" во Скопје се назначува Андон Поп-
андонов. 

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

Бр. 09-3021/1 
26 јули 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Филип Брајковски, с. р. 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 

166. 
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 НРМ — Скопје, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 

И ЛИТЕРАТУРА 

Според поднесените кон пријавата правила и 
програма се одобрува основањето и работата на 
Здружението за странски јазици и литература, со 
седиште во Скопје, а со право на дејност на тери-
торијата на Народна Република Македонија. 

Бр. 12-20849/1-1960 
28 јануари 1961 година 

Скопје 
Државен секретар 

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

167. 
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 на 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 ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИ-

ЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Според поднесените кон пријавата Програма и 
Правила се одобрува основањето и работата на 
Друштвото за заштита на растенијата на НР Ма-
кедонија, со седиште во Скопје, а со право на деј-
ност на територијата на Народна Република Ма-
кедонија. 

Бр. 20-7212/1-1961 
27 април 1961 година % 

Скопје 
Државен секретар 

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

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Законот за здравствената за-
штита и организацијата на здравствената служба 
(објавен во „Службен весник на НРМ" бр. 17/61), 
се потерале грешки поради кое се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

и ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
СЛУЖБА 

1. Во член 77 точка 6 место „друшевни" треба 
да стои „душевни"; 

2. Во поднасловот пред член; 92 место ,,е) Завод 
за заштита на здравјето" треба да стои ,,е) Завод 
за здравствена заштита"; 

3. Во член 92 став 1 и 2 и во член 93 став 1 
место „Заводот за заштита на здравјето" треба да 
стои „Завод за здравствена заштита"; 

4. Во член 94 став 1 место „Републичкиот за-
вод за заштита на здравјето" треба да стои „Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита"; 

5. Во член 95 став 2 ред 19 место „се" треба да 
стои „со"; 

6. Во член 98 став 2 место „се прописи" треба 
да стои „со прописи"; 
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7. Во член 108 место „Управниот" треба да стои 
„Управникот"; 

8. Во член 185 став 2 ред 2 место „заводи за 
заштита на здравјето" треба да стои „заводи за 
здравствена заштита" а во ред 3 место „а Цен-
тралниот хигиенски завод станува Републички за-
вод за заштита на здравјето" треба да стои „а Ре-
публичкиот хигиенски завод станува Републички 
завод за здравствена заштита"; 

9. Во член 187 став 1 ред 4 место „ќе" треба 
да с,тои „не". 

Скопје, 31. VII. 1961 год, 

ОД НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Законот за високото школство 
во Народна Република Македонија (објавен во 
„Службен весник на НРМ" бр. 20/61), се позирале 
грешки поради кое се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО 
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во член 13 став 1 се брише зборот „,Уставот". 
2. Во член 51 ред 6 место „настава" треба да 

стои „наставата". 
Скопје, 31. VII. 1961 година 

ОД НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

О п а с е н дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
(на НРМ, со решението бр. 20-13945/61 од 28 јули 
Ѓ1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Атанасовска Милева, родена на 1 септември 
1941 година во гр. Скопје, НР Македонија, од татко 
Петар и мајка Стана, така што во иднина реде-
ното име ќе и гласи Лилјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (139) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10859 од 18 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Алимовиќ: Илбрија, род,ена на 14 февруари 1922 го-
дина во с. Савино Село, НОО — Врбас, НР Србија, 
од татко Ибраим и мајка Розалија, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Илвиш. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (140) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16066 од 5 август 1961 
година, ја од,обри промената на личното име на Ри-
стовски Здравко, роден на 27 декември 1936 година 
во село Наколец, Охридска околија, од татко Ри-

15 септември 1961 

стоески Борис и мајка Ристоска, така што во ид-
нина личното име ќе му гласи Наумовски Радо-
слав. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ^Службен весник на НРМ". (141) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со (решението бр. 20-8747/1 од 17 април 
1961 година, ја одобри промената на роденото им^ 
на Рецепи Ќахил, роден на 16 март 1937 година во 
село Ѓурѓевиште, Тетовска околија, од татко Ре-
цепи Ајдин и мајка Зе1ќире, така -што во иднина 
роденото име ќе му гласи Тахир. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (142) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-9952/1 од 6 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Абазовска Разбије, родена на ден 24 декември 1946 
година во село Малчиште, Скопска околија, од 
татко Абазовски Раим и мајка Абазовска, род. Ме-
медовска Руфије, така што во иднина роденото 
име ќе И гласи Азбије. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (143) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11783/1 од 3 јуни 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Ристова Веселинка, родена на 9 февруари 1931 го-
дина во село Г. Трогерци, Штипска околија, од 
татко Андов Гошо и мајка Марија, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Цана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен) весник на НРМ". (144) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-14458 од 9 јули 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Трајковски Милорад^ роден на 14 мај 1931 година 
во Битола, од татко Трајковски Илија и мајка Со-
фија, така што во иднина роденото име ќе му гла-
си Ратко. 

Оваа примена важи од денот на објавувањето 
во „,Службен весник на НРМ". (145) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15985 од 4 август 1961 
година, ја оЦђобри промената на роденото име на 
Тасевски Алујзиј, роден на ден 21 јуни 1958 година 
во гр. Љубљана, НР Словенија, од мајка Ровеншек 
Ана, така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Мирослав. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (146) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи: 
на НРМ, со решението бр. 20-13924/1 од 27 јуни 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Николовски Иван, роден на 17 февруари 1942 го-

СДУЖВЕК власник, НА НРМ 
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дина во село Свињишта, Охридска околија, од 
татко Николовски ѓорѓија и мајка Танаска, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Јонче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (147) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13922 од 27 јуни 1961 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Ангеловски Благоја, роден на 2 февруари 1939 
година во село Вапила, Охридска околија, од тат-
ко Стојан! и мајка Велика, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Ј ацкоски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (148) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13923/1-61 од 27 јуни 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ристевски Сребрен, роден на 26 март 1939 го-
дина во село Сирула, Охридска околија, од татко 
Наум и мајка Благуна, така што во- иднина роде-
ното име ќе му гласи Злате. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (149) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-14884/61 од 15 јули 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Рустеми1 Рифат, роден на ден 13' мај 1925 година 
во село Арнакија, Скопска околија, од, татко Ру-
стеми Рамадан и мајка Хатије, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Маруф. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (151) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15888/1 од 3 август 
1961 година, ја одобри промената на личното име 
на Адеми Невзат, реден на 25 мај 1943 година во 
с. Камењане, Тетовска околија, од татко Адеми 
Хамид и мајка Ремзије, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Зендели Есат. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (152) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13910/1 о^ 3 август 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Абази Ѓулка, родена 1926 година во Тетово, од 
татко Демири Веби и мајка Ѓулистан, така што во 
иднина роденото име ќе И гласи Ќаније. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (153̂  

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16089 од 11 август 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Кировска Боца, родена На ден 20 септември 1946 
година во гр. Скопје, од татко Кировски Алексан-
дар и мајка Анка, така што во иднина роденото 
име ќе и гласи Ботка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ^Службен весник на НРМ". (154) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15984 од 4 август 1961 
година, ја одобри промената на 'роденото име на 
Христовска Кристина, родена на ден 13 февруари 
1904 година во гр. Србобран, околија Нови Сад, од 
татко Дебељачки Стеван и мајка Дебељачки, род. 
Милованчева Даринка, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Тинка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (155) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15165/1 од 3 август 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Митев Киро, роден на ден 18 ноември 1937 го-
дина во село Добрево, Штипска околија, од татко 
Митев Славко и мајка Илинка, така што во идни-
на роденото име ќе му гласи Крум. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (156) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13830/1 од 24 јуни 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Манчевски Радивој е, роден на ден 23 април 1938 
година во село Лесново, Штипска околија, од татко 
Манчевски Игнат и мајка Стоименка, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Славко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (157) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13477/1 од 19 јуни 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Зафировски Атанас, род,ен на 3 септември 1951 
година во гр. Прилеп, од родители: татко Зафи-
ровски ѓорѓија и мајка Зафировска Менка, род. 
Димеска, така што во иднина роденото име !ќе му 
гласи Сашо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (158) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Кирил Георгиевски, од Битола, ул. „Сремска 
Митровица" бр. 7, поднесе тужба за поништување 
на брак против Ангелуда Србинова, од Битола, а 
сега во странство со непозната адреса. Бидејќи ту-
жената Ангелуда е во неизвесност и со непозната 
адреса, се поканува во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" 
да се јави или да одреди свој застапник. Во про-
тивно ќе и биде одреден застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 362/61. 

СЖТХвШ ШАИНИ К, НА НРМ 
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ЛИКВИДАЦИИ 
Врз основа на решението бр. 3486 од 1-Ш-1961 

год. на Народниот одбор на општината Идадија, 
Скопје, престана со понатамошна работа Управата 
за градско и вонградско зеленило во Скопје (Град-
ски парк), сметано од 1-Ш-1961 година. 

Со решението на Ликвидационата комисија при 
Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, 
бр. 3486/2 од 4-1У-1961 год. за ликвидатор на упра-
вата е именуван Ристо Лазаров Слабевски, служ-
беник во Народниот одбор на општината Идадија 
— Скопје. 

Се известуваат поверителите и должниците на 
установата дека целокупната актива и пасива на 
Управата за градско и вонградско зеленило се пре-
несува на новооснованата стопанска организација 
— Комунално-производно претпријатие „Паркови 
и зеленила" — Скопје. 

Од Ликвидационата комисија 
(586) 

"Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 80, 
страна 315 е запишано следното: Првата станбена 
задруга во град Куманово, со решение на Народ-
ниот одбор на општината Куманово бр. 14233/1 од 
18-Х1-1960 год., е ставена во редовна ликвидација, 
која ќе ја спроведе ликвидационата комисија при 
Народниот од,бор на општината Куманово. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Куманово бр. 14283/1 од 10-1-1961 год. е на-
значен Поповски Наков Јосиф, кој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со стариот регистриран потпис-
ник Боро Нишлиски, сметано од З-Ш-1961 год. 

На Благој К. Стојановски му престанува пра-
вото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 175/61. (577) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 51, 
страна 169 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гевге-
лија бр. 01-2075/1 од 1-1У-1961 год. Земјоделската 
задруга „Кожув" во село Горничет, Гевгелија, е 
ставена во редовна ликвидација. 

Постапката за редовната ликвидација на за-
другата ќе ја спроведе ликвидационата комисија 
при Народниот одбор на општината Гевгелија. 

За ликвидатор на горенаведената задруга, со 
решението на Народниот одбор на општината Гев-
гелија бр. 01-2075/2 од 12-1У-1961 год., е назначен 
Лазаров Атанасов Лазар. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на, 
овластувањето, сметано од 19-1У-1961 година. 

На досегашните потписници на задругата Бла-
гој Смилков и Прошев Кузман им престанува пра-
вото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 286/61. (614) 

15 септември 1961 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Дихово бр. 01-1017/1 од 22-У-1961 го-
дина, Земјоделската задруга „темница", с. Кажа-
ни, Битолско, е ставена во редовна ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
Земјоделската задруга во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да ги пријават своите 
побарувања односно долгови. По овој рок нема да 
се признаваат никакви побарувања, а против долж 
ниците ќе се поведе постапка за наплата на дол-
говите. 

Од Ликвидационата комисија (797) 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Маврово бр. 04-1716/1 од 31 мај 1961 година, 
Шивачката задруга „Препород" во село Ростуша 
е ставена во редовна ликвидација и е формирана 
ликвидациона комисија. 

Се покануваат купувачите и добавувачите во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да 
ги пријават своите побарувања, односно долгови. 
По истекот на овој рок ќе се земе за исправна кни-
говодствената состојба на задругата. 

Од Ликвидационата комисија (827) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 549, страна 79 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Драчево бр. 01-2420/1 од 6-УП-1960 годи-
на, Земјоделското стопанско претпријатие „Кара-
џ и н " , Скопје е ставено во редовна ликвидација, 
сметано од 6-УП-1961 година. 

Со решението на истата општина под бр. 01 -
2409/1 од 6-УН-1960 год., е назначена ликвидациона 
комисија од след,ните лица: Здравковски Крсте, 
претседател, Трајковски Трајан, член, и ѓорѓиев-
ски Милорад, член. 

За ликвидатор на претпријатието, со решение 
на Ликвидационата комисија бр. 1 од 22-УН-1960 
година, е назначен Цветко Велковски, шеф на 
сметководството на Земјоделската задруга „Млад 
борец", с. Драчево. Тој стопанството ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 29-УН-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 523/60. (12651 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-Х-1959 год. страна 74, реден број 10, е запишана 
под фирма: Занаетчиски дуќан-пекарница, со се-
диште во с. Ново Село, Штипско. Предмет на ра-
ботењето на пекарницата е: печење на леб и други 
печива. 

Пекарницата е основана од Земјоделската за-
друга „Единство" од село Ново Село, Штипско, чие 
основање е одобрено со решението на Народниот 
одбор на општината Ново Село бр. 05-1815 од 12-У-
1959 год. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Раководител на пекарницата е Сандо Атанасов 
Крстев, а ќе ја потпишува управникот на задру-
гата Стојчо ѓорѓиев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 200/59. (958) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 276, страна 1041, свеска I, е запишан под 
фирма: Трговски дуќан со паушална пресметка 
„Бело Јагне" за промет со месо и месни произво-
ди, село Вратница, Тетовско. Предмет на работе 
њето на дуќанот е: трговска дејност на мало со 
месо и месни производи. 

Дуќанот е основан со решението на Народниот 
одбор на општината Теарце бр. 6759 од 31-У-1958 
година. 

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Трипун 
Тодоровски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 572/60. (1429) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 123, страна Ѕ'15, е запишана под, фирма; 
Трговско претпријатие на големо и мало „Дели-
катес", Тетово, Продавница во село Гајре, Тетов-
ско. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални стоки на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Деликатес", Тетово, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-15580/1 
од 12-ХИ-1960 година. 

Раководител на продавницата е Рамадани Риз-
ван. Продавницата ќе ја претставува, зад,олжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 764/60. (18) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 664, страна 913, е запишано под фирма: 
Шумско стопанство „Караџица", Скопје. Предмет 
на работењето на стопанството е: нега и пошумува-
ње на шумите и шумските земјишта; заштита и чу-
вање на шумите и шумските земјишта; подигање 
на култури и плантажи од рентабилни врсти на 
дрва со голем и брз прираст; мелиорација на шуми 
и шумски земјишта; укрепување на стрмни земји-
шта и уредување на порои; констигиација, процена 
и дознака по одобрени годишни планови за чи-
стење прореди и сеча; чистење и проредување на 
шуми, култури и плантажи, узгсј, нега, заштита и 
користење на дивечот, како и работите на уреду-
вање на ловишта со кои управува; искористување 
на главни и споредни производи, производи од кул-
тури и брзорасни дрвја и плантажи како и земјо-
делство; превоз на шумски и, земјоделски про-
изводи, како и производи од плантажи и откуп-
преработка и продажба на главни и споредни шум-
ски производи; узгој, производство и користење на 
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земјоделските култури, како и сточарство; уреду-
вање на шуми1, одржување и изградба на шумски 
комуникации и згради; преработка на главни и спо-
редни шумски и земјоделски производи; изработка 
на основи, програми и проекти и техничка доку-
ментација за стопанисување и управување на про-
изводството и изградба на објекти во шумарство 
по одобрение на надлежните органи или со свои 
овластени стручњаци; врши работи од својата деј-
ност и други установи и организации; отвора скла-
дишта и продавници за продажба на главни и спо-
редни шумски и земјоделски производи; врши про-
дажба на главни и споредни шумски и земјоделски 
производи; како и продажба на главни и споредни 
шумски и земјоделски производи на целата тери-
торија на ФНРЈ. 

Стопанството е основано со решението на На-
родниот одбор на Скопска околија бр. 18200 од 
20-ХИ-1960 год. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето инж. 
Димко Шалтански, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 776/60. (5) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 304, страна 789, е запишан под фирма: Ру-
дарски базен за хром „Радуша" — ,Ѓорче Петров 
— Погон Рудник на хромсва руда „Раброво", село 
Раброво, Валандово. Предмет на работењето на по-
гонот е: експлоатација на хромна руда. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Рударскиот базен за хром „Радуша" Ѓорче Петров, 
а согласно со решението бр. 2533 од 7-УП-1960 год. 
на Народниот одбор на општината Валандово. 

Раководител на погонот е Ефтимовски Благоја. 
Погонот ќе се претставува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето од претпри-
јатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 658/60. (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 281, страна 1073, е запишано под фирма: 
Земјоделско стопанство „Гостивар" — Гостивар. 
Предмет на работењето на стопанството е: укажу-
вање услуги по заштита на растенијата, давање на 
стручна помош на земјоделските организации, уна-
предување на сточарството и ратарството, мери-
низација и унапредување на овчарството' и мелио-
рации на пасиштата. 

Стопанството е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Тетово бр̂  01-9264/1 од 
24-ХП-1960 година. 

Стопанството ќе го потпишува Јован Натаилов 
Христовски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 10/61. (38) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 155, страна 425, е запишано' под фирма: 
Фабрика за шавни цеви и лимени конструкции 
„11 октомври", Куманово, Конструктивно биро за 
проектирање — Куманово (при фабриката). Пред-
мет на работењето' на бирото е: проектирање на 
разни смерови на дејност, исклучиво за свои по-
треби. 

Бирото е основано од Работничкиот совет на 
Фабриката за шавни цеви и лимени конструкции 
„11 октомври", Куманово, а согласно со решението 
бр. 15061/1 од 25-Х1-1959 година на Народниот од-
бор на општината Куманово. 

Бирото ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето Александар 
В. Милановиќ, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 51/61. (39) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 250, страна 897, свеска I, е запишано' под 
фирма: Трговско претпријатие на мало и големо 
„Тигар", Крива Паланка. Предмет на работењето на 
претпријатието е: купопродажба на сите видови 
индустриски и колонијални) стоки, текстил од сите 
видови, галантерија, производи од пластична маса, 
животни прехранбени производи, сите видови на 
стоки за куќни потреби, градежен материјал од 
сите видови, сите видови железарски материјал, 
радиоапарати, производи од лен и кадела, купопро-
дажба на житарици и илински производи од жи-
тарици, млеко и млечни производи, сувомесни про-
изводи, купопродажба на алкохолни и безалко-
холни пијалоци, само во оригинални запечатени 
шишиња, купопродажба на сите видови цигари и 
кибрити, купопродажба на намештај за домаќин-
ства. 

Претпријатието е основано со решението на 
Народниот одбор на општината Крива Паланка бр. 
02-8334/1 од 13-ХП-1960 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Митко 
Мазаковски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 41/61. (43) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 925, свеска II, е запишан по/д 
фирма: Комбинат за чевли и гумени производи во 
изградба „Водно", Скопје. Предмет на работењето 
на комбинатот е: инвестициона градба на Комби-
натот и производство на чевли и гумени производи. 

Комбинатот е основан со решението на На-
родниот одбор на општината Саат Кула — Скопје 
бр. 03/1-13407 од 23-Х1-1960 год, со спојување на 
фабриките за чевли и гумени производи во из-
градба. 

Комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Цветко 
Богданов Иванов, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 19/61. (В1) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 673, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие „Бистрица", село Теарце, 
Тетовско, Продавница во село Сиричино, Тетов-
ско. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални производи, текстилни 
стоки и намештај. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Бистрица", село 
Теарце, Тетовско, а согласно со решението на На-
родниот одбор на општината Тетово бр. 03-10081/1 
од 5-XII-1960 година. 

Раководител на продавницата е Герасимовски 
Ванов Цене. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 779/60. (67) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 57, страна 129, е запишана под фирма: 
Трговско мешано ангросистичко претпријатие „Је-
лак" — Тетово — Продавница бр. 26 (самопослуга) 
во Тетово. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на сите видови колонијални и 
прехранбени производи на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешано ангросистичко претпри-
јатие „Јелак", Тетово, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-168197! 
од 12-1-1961 година. 

Раководители на продавницата се Александар 
Јовановски и Перо Петровски. (Во продавницата 
се одредуваат два раководители, бидејќи истата ќе 
работи по ,,Нон стоп" — работно време во две 
смени). 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 49/61. (68) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 12-1-1961 год., 
страна 52, реден број 4, е запишан под фирма: 
Земјоделска задруга „Благој Коцев", с. Гајранци. 
Штипско, Месарски дуќан бр. 3, со седиште во Руд-
ничка населба — Пробиштип. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: месарска и изработка на пре-
работки од месо (колбасичарска). 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Благој Коцев", с. Гајранци, а основањето е одо-
брено со решението на Отсекот за стопанство на 
Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 
04-196/21 од 13-У1-1960 година. 

Раководител на дуќанот е Голубанов Мијалче, 
а ќе го потпишува управникот на задругата Сто-
јаков Митко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 136/60. (77) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации нз 
19-1-1961 год., страна 289, ред. бр. 1, е запишано 
под фирма: Електро-механичко претпријатие „Мон-
тажа", со седиште во Струмица. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: 

1. оправка на сите видови електрични уреди, 
електрични потрошувачи и изведување на секаков 
вид електрични инсталации, градба и електронон" 
тажа на далеку води од 10 и 35 КВ, трафостаници 
од 10 до 35/10 КВ како и секаков вид електрични 
мрежи НИ - 380/220 В.; 

2. машинобраварска; 
3. лимарска; 
4. инсталатерска за водоводни канализации, 

водни и гасни постројки; 
5. промет со радиоапарати и делови за радио-

апарати и електрични материјали. 
Претпријатието е основано од спојувањето на 

Електричното услужно претпријатие „Електрон" 
од Струмица и Занаетчиското електрично услужно 
претпријатие „Никола Тесла" од Струмица, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Струмица бр. 03 -̂7387/60 од 10-1-1961 год. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Кировски Киро. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 7/61. (83) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Работна книшка бр. 122458, издадена од Би-
рото за посредување на трудот - Гостивар на име 
Стојан А. Јовановски, ул. „К. Зози" бр. 95 - Го-
стивар. (1^62) 

Диплома гл. книга бр. 18, дел. бр. 788 издадена 
од Училиштето за помошници аптекари на име 
Виолета Д. Нешкоска, Скопје. (1921) 

Службена легитимација бр. БД - 025329, из-
дадена од ДСВР на НРМ на Перо Бајлозов -
Скопје. (2129) 

Уверение за отпус од државјанството на ФНРЈ 
бр. 8975 од 11-УШ-1961 год., издадено од СВР -
Скопје на име Мустафа Рамадан Исак и жена Ру-
кише, Скопје. (2183) 

Работна книшка бр. 583, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Тетово на име Амдиа-
риф Мустафи, с. Глоѓи, Тетовско. (1595) 

Здравствена легитимација бр. 3580, издадена од 
ЗСО — Кичево на име Драгомир С. Андриески, с. 
Белица, Кичево. (1596) 

Здравствена легитимација бр. 14703, издадена 
од ЗСО — Алексинац на име Благоја Спасиќ. 
Скопје. (1597) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јоксим Трпковски, Скопје. (1598) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зора Христова, Скопје. (1599) 
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Уверение за регулисање на воена обврска бр. 
1024/60, издадено од Воениот отсек во Скопје на име 
Алија Исена Рама, Скопје. (1600) 

Уверение за регулисање на воена обавеза бр. 
1025/60, издадено од Воениот отсек во Скопје на 
име Суља Исена Рама, Скопје. (1601) 

Уверение за регулисање на воена обавеза бр. 
1026/60, издадено од Воениот отсек во Скопје на 
име Абдула Рама, Скопје. (1602) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Осмолетката „Добре Јовановски" през 1960/61 г. 
на име Трајче Дукоски, ул. „Питу Гули" бр. 18а. 
Прилеп. (1603) 

Здравствена легитимација на име Нуфхат Ка-
саповски, ул. „Вардарска" бр. 10 — Кумановско. 

(1604) 
Здравствена легитимација бр. 77485, издадена од 

ЗСО — Куманово на име Ика Трајкова Митевска, 
с. Отошница, Кумановско. (1605) 

Здравствена легитимација бр. 25978, издадена 
од ЗСО — Филијала — Кичево на име Светозар 
Наумовски, с. Модринка, Кичево. (1606) 

Здравствена легитимација бр. 1078/4Ѕ9 на име 
Кристакија Мисајлов Синаноски, с. Речани, Ки-
чево. (1607) 

Здравствена легитимација на име Нафшика 
Никова, пензионерка, Гевгелија. (1608) 

Свидетелство бр. 10, издадено од Осмогодишно-
то основно училиште ,,Кирил Пејчиновиќ", с. Теар-
це, на име Добринка Цветкова Коцевска, с. Гло-
ѓи, Тетовско. (1609) 

Решение за примено државјанство на ФНРЈ 
бр. 1876/53, издадено од ДСВР - Скопје на име 
Наум, жена Фанија, деца Василка, Славе и Дра-
гица сите Каранфиловски, Скопје. (1804) 

Здравствена легитимација бри 27881 на )Име 
Ѓоко Петрески, ул. „Гоце Делчев" бр. 164 — Тетово. 

(1610) 

Здравствена легитимација бр. 7592, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Борис Цветанов, Кочани. 

(1611) 
Ловечка исправа на име Доне Јованов Митев, 

с. Виничка Кршла, Кочани. (1612) 
Здравствена легитимација бр. 39870, издадена 

од ЗСО — Куманово на име Томислав Стојменов-
ски, Рудник Радуша, Ѓорче Петров. (1613) 

Здравствена легитимација бр. 12443, издадена 
од ЗСО — Битола на име Мара Куновска, ул. „4-ти 
Јули" бр. 22 — Битола. (1614) 

Здравствена легитимација бр. 182, издадена од 
ЗСО — Битола на име Грозда Ј. Петаческа, ул. 
,,Браќа Миладинови" бр. 2 — Битола. (1615) 

Здравствена легитимација бр. 21625, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Селам Зеќири, с. Шем-
шово, Тетовско. (1616) 

Здравствена легитимација бр. 49018, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Сенија Саљихи, с. Не-
проштено, Тетовско. (1617) 

Здравствена легитимација бр. 116913, издадена 
ед ЗСО — Скопје на име Драгица Кртиниќ, Скопје. 

(1618) 
Здравствена легитимација бр. 61224, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Бранко Богдановски. 
Скопје. (1619) 
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Свидетелство за завршено VIII одделение под 
бр. 95, издадено од Осумгодишното училиште „Ки-
рил и Методи", Македонски Брод на име Велимир 
Димовски, с. Дреново — Кичево. (1620) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во 
Охрид на име Љубе Ацков Андоновски, ул. „Јанко 
Михајлоски" бр. 78 — Кичево. (1621) 

Здравствена легитимација бр. 8224, издадена од 
ЗСО — Штип на име Александар Иванов, Штип. 

(1622) 
Воена книшка, издадена од ВП 7981 — Титово 

Ужице на име Рамадан Руфат Рамадани, с. Сед-
ларево, Тетовско. (1623) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лепа Топчиевска, Скопје. (1624) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марко Ј. Димовски, Ѓорче Петров. 

(1625) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Неготино на име Трајче Вано Митров, Скопје. 
(1626) 

Работна книшка бр. 5519, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Ра-
мадан Џафери, Скопје. , (1627) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Титов Велес на име Јован И. Митров, Скопје. (1628) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодосија ЈГевкова, Скопје. (1629) 

Здравствена легитимација бр. 103416, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Стојка Петко Најдоска, 
Ѓорче Петров. (1630) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шадије Демир Хасан, Скопје. (1631) 

Бланко чек барираи бр. 742892 на Техничкиот 
магазин на големо и мало „,Скопје" — Скопје. (1бЅ'2) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ацо Мојсовски, Скопје. (1633) 

Здравствена земјоделска легитимација изда-
дена од ЗСО — Скопје на име Веса Анчевска, 
с. Драчево, Скопско. (1635) 

Работна книшка бр. 3663/328725, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Стојан Коминовски, Скопје. (1636) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Петров, Скопје. (1637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Димчевски, Скопје. (16Ѕ8) 

Возачка инвалидска книшка за намалено1 па-
тување 75% бр. 73317 од 19-У1П-1960 год., изда-
дена од НО на општината ,,Идадија" — Скопје на 
име Вукосава Седлариќ, Скопје. (1639) 

Диплома за положен матурски испит под бр. 
469 през учебната 1958/59 год., издадена од Гимна-
зијата „Орце Николов", Скопје на име Драгољуб 
Игњатовиќ, Скопје. (1640) 

Здравствена легитимација бр. 66338, издадена 
од ЗСО — Битола на име Иван Пандо Кимовски, 
ул. „Климент Охридски" бр. 86 — Битола. (1641) 

Здравствена легитимација бр. 49413, издадена 
од ЗСО — Битола на име Борис Масалковски, с. 
Кукуречани, Битолско. (1642) 

Здравствена легитимација бр. 21359, издадена 
од ЗСО — Испостава — Кратово на име Владо Сто-
јановски, с. Талашманци — Кратово. (1643) 

Здравствена легитимација бр. 6425 на име Ја-
ким С. Јованов, с. Опило, Кратово. (1644) 

Здравствена легитимација бр. 56155, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Татјана Станкова 
Љубенова, ул. „Стојан Јаниќиевиќ бр. 4 — Титов 
Велес. (1645) 

Здравствена легитимација бр. Ѕ'804 на име Ко-
стадин Илиев Костов, ул. „Боге Николов" бр. 14 
- Титов Велес. (1646) 

Здравствена легитимација бр. 4445, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Богдан 
Иванов Стојановски, с. Вирче, Кочани. (1647) 

Свидетелство од I одделение средно музичко 
школо, издадено од Средното музичко школо 
„Станковиќ" во Белград на 10-У1-1954 год. на име 
Савка Јеличиќ, ул. „11 октомври" бр. 43 — Ку-
маново. (1648) 

Здравствена легитимација бр. 8284, издадена 
од ЗСО — Охрид на име Љутви Рамадан Шаќир, 
ул. „Даме Груев" бр. 91 - Охрид. (1649) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Охрид на 
име Сељаедин А. Алчевски, ул. „Мите Трајчевски" 
Ресен. (1650̂ ) 

Здравствена легитимација бр. 3898 на име Фи-
данка Дончева Манева, ул. „Глигор Прличев" бр. 
28 - Титов Велес. (1651) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Тања Димитар Томовска, ул. „Иво 
Рибар Лола" бр. 58 — Гостивар. (1652) 

Здравствена легитимација бр. 8615, на име Бла-
гој Зафиров, ул. „Карло Маркс" бр. 38 — Штип. 

(1653) 
Здравствена легитимација бр. 20897, на име Са-

брија Јусуфова, Штип. (1654) 
Возачка дозвола бр. 486, издадена од СВР — 

Битола на име Драгомир Арсев Аризанкоски, с. 
Маргари, Прилеп. (1655) 

Работна книшка бр. !8284, серија бр. 328202 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Куманово на име Рамадан Бајрам Алиевски, ул. 
„Средорек" бр. 59 — Куманово. (1656) 

Работна книшка бр. 2795, серија бр. 060041 на 
име Кирил Христов Калешев, ул. „,Павле Станојев" 
бр. 2 — Куманово. (1657) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Иво Рибар Лола", с. Тромега 
на име Милан 3. Крајновиќ, с. Тромеѓа, Куманов-
ско. (1658) 

Воена книшка на име Александар Петков Стој-
чевски, с. Облавци, Кумановско. (1659) 

Здравствена легитимација бр. 9442, издадена од 
ЗСО — Филијала — Ресен на име Љубин В ангелов 
Тасевски, с. Г. Дупени, Ресен. (1660) 

Работна книшка бр. 2394, серија бр. 129810 на 
име Алфред Ристов Марков, с. Негорци, Гевгелија. 

(1661) 
Здравствена легитимација бр. 423'34, издадена 

од ЗСО — Тетово на име Манче Е. Зафировски, с. 
Луковица, Тетовско. (1662) 

Здравствена легитимација бр. 5818, издадена од 
ЗСО — Струмица на име Ружица Р. Аџиташкова, 
ул. „Бел Камен" бр. 2 — Струмица. (1663) 

Здравствена легитимација бр. 12782, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Роска Атанас Маниќ, 
а Табановце, Кумановско. (1664) 
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Здравствена легитимација бр. 21853, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Шермет Батакоти, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 36 — Кавадарци. (1665) 

Здравствена легитимација бр. 9884, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Абдо Јашаров Алиов, 
ул. „Страшо Пинџур" бр. 60 — Кавадарци. (1666) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
име Александар Дамески, с. Фалише, Тетовско. 

(1667) 
Здравствена легитимација бр. 14817, издадена 

од ЗСО — Гостивар на име Љутви Мурати, ул. 
„Горна Чаршија" бр. 8 - Тетово. (1668) 

Сообраќајна дозвола бр. М-2497, издадена од 
ОВР — Тетово на име Симо Илиевски, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 22 - Тетово. (1669) 

Здравствена легитимација бр. 11427, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Грозданка Новевска, ул. 
,ДС. Ј. Питу" бр. 118 — Тетово. (1670) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во 
Тетово на име Сами Ванта Османи, с. Пирок, Те-
товско. (1671) 

Свидетелство бр. 280 за завршена Ш година 
учителска школа през 1960/61 год., издадено од 
Учителската школа „Браќа Миладинови" — Бито-
ла на име Никола Д. Ивановски, ул. „Круме Лас-
коски" бр. 2 — Прилеп. (1672) 

Здравствена легитимација бр. 8132, издадена од 
ЗСО — Крива Паланка на име Владимир Павло-
виќ, ул. „Гоце Делчев" бр. 1 — Кр. Паланка. (1673^ 

Здравствена легитимација бр. 26344, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Димка Матеска, с. Влче, 
Кичево. (1674) 

Здравствена легитимација бр. 1399, издадена од 
ЗСО — Филијала — Ресен на име Алиме Куртиш 
Аџигоровска, ул. „Бигла" бр. 10 — Ресен. (1675) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во 
Тетово на име Заим Исмаила Абдили, с. Ново Село 
II - Тетово. (1676) 

Здравствена легитимација бр. 2975, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Намиќ: Арифи, ул. „Иво 
Рибар Лола" бр. 100 - Гостивар. (1677) 

Здравствена легитимација бр. 47677, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Душица Николоска, с. 
Пожаране, Гостивар. (1678) 

Свидетелство бр. 109 за IV одделение, издадено 
од Основното училиште „Мирче Ацев" с. Кучичино 
на име Лазо Сандев Николов, с. Кучичино, Кочани. 

(1679) 
Работна книшка бр. 75, издадена од Бирото за 

посредување на трудот Св. Николе на име Митко 
Славков Игнатов, работи во Стопанството „Канда", 
Св. Николе. (1680) 

Здравствена легитимација бр. 98868, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Сефер Менду Авди!, с. 
Грачани, Ѓорче Петров. (1681) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрамши Авдиова, Скопје. (1682) 

Свидетелство за положен испит квалификуван 
столар, издадено од НО на општината Кр. Палан-' 
ка на име Павле Т. Величков, Скопје. (168о) 

Сообраќајна книшка бр. 194 од 23-11-1957 год,, 
издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на На-
родниот одбор на Скопска околија, Скопје. (1684) 

Здравствена легитимација за земјоделски про-
изводители издадена од ЗСО — Скопје на име 
Драган Шутковиќ, с. Кучевиште, СКОПСКО. (1685) 

Работна книшка бр. 1799, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Куманово на име 
Стојан Илиевски, ул. ,Д\ Мендол", бр. 81 — Кума-
ново. (1686) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Крушевац на име Миланка Рамаданова, Скопје. 

(1687) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Гостивар на име Вера Стојчевска, Ѓорче Петров. 
(1688) 

Здравствена легитимација бр. 26497, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Бранко Димитровски, 
Скопје. (1689) 

Уверение за завршен II (втор) тримесечен курс 
за основни учители во 1948 година, издадено од 
Советот за просвета на НРМ на име Енвер Абдулах 
Исмаил, Скопје. (1690) 

Работна книшка бр. 20661/54, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Трајко Стефановски, Скопје. (1691) 

Работна книшка бр. 12427/54, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Ристо Преш денковски, Скопје. (1692) 

Работна книшка бр. 336803/167/61, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Јован Кузмановски, с. Арачиново, Скопско. (1693) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мејрем Д. Ахмед, Скопје. (1694) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот во Скопје на име Филип Бо-
жинов, с. Бутел, Скопско. (1695) 

Воена буквица издадена од ВП 4551 Петрова-
радин на име Драган Игњат Ацевски, Скопје. (1696) 

Свидетелство за завршена I година Економски 
техникум во Скопје на име Вера А. Ристова, 
Скопје. (1697^ 

Воена книшка издадена од Воениот отсек: — 
Скопје на име Тодор Цветанов Јрвановски, Скопје. 

Колска книшка бр. 3815, издадена од Сообра-
ќајниот отсек во Скопје на име Коста Наневски, 
Скопје. (1699) 

Здравствена легитимација бр. 146250 на име 
Атанас Петров Атанасовски, с. Орле, Битола. (1700) 

Здравствена легитимација бр. 10610, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Весела Георгиева, Же-
лезничка станица, Битола. (1701) 

Здравствена легитимација бр. 7646, издадена од 
ЗСО — Битола на име Фроса Спирова, ул. „Борис 
Стрезовски" бр. 23 — Битола. (1702) 

Здравствена легитимација бр. 32712 на име Бо-
рис Т. Дуковски, с. Трново — Битолско. (170Ѕ) 

Здравствена легитимација бр. 50424, издадена 
од ЗСО — Битола на име Крсте Наумов, ул. „Сми-
лево" бр. 6а — Битола. (1705) 

Свидетелство за завршено УТИ одделение на 
име Борис Б. Таневски, с. Мартолци, Титоввелешко. 

(1706) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек во 

Сл. Пожега на име Мојсо ѓорѓиоски, с. М. Крсте, 
Тетовско. (1707) 

Воена книшка на име Јонуз Бастри Јонузи, с. 
Видуше, Тетовско. (1708) 
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Здравствена легитимација бр. 256/55, издадена 
од ЗСО — Штип на име Димитар Бошков, „Ма-
кедонка", Штип. (1709) 

Работна книшка бр. 7125, серија бр. 41490, изда-
дена од Бирото за посредување на трудот — Л еско -
вец на име Биљал Алима Азировиќ, с. Милино, 
Св, Николе. (1710) 

Здравствена легитимација бр. 11557, издадена 
од ЗСО — Битола на име Благој С, Поповски, ул. 
„Маркс Енгелс" бр. 3 — Битола. (1711) 

Здравствена легитимација бр. 6975/55, издадена 
ед ЗСО — Битола на име Цвета Б. Кузманова, ул. 
„Браќа Миладинови" бр. 147 — Битола. (1712) 

Здравствена легитимација бр. 42151/54, издаде-
на од, ЗСО — Битола'на име Јован! Наумовски, ул. 
„Босна" бр. 256 - Битола. (171Ѕ) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ратка Димеска, ул. „Сотка Геор-
гиеви" бр. 43 — Прилеп. (1714) 

Здравствена легитимација бр. 51480, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Сузана Цветкоска, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 43 — Прилеп. (1715) 

Здравтсвена легитимација бр. 2842, издадена од 
ЗСО — Кр. Паланка на име Савре Петрунов Сте-
фановски, с. Баратлија, Кр. Паланка. (1716) 

Здравствена легитимација бр. 2610, издадена од 
ЗСО — Дебар на име Петре Владов! Петровски, ул. 
„Илинденска" бр. 15 — Кавадарци. (1717) 

Здравствена легитимација бр. 12646, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Раде Г. Бошев, с. 
Ваташа, Кавадарци. (1718) 

Здравствена легитимација бр. 5667, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Даут Јусуфи, 'ул. „Илин-
денска" бр. 111 — Тетово. (1719) 

Здравствена легитимација бр. 744, издадена од 
ЗСО — Филијала — Кочани на име Корнети М. 
Томаки, ул. „Прохор Пчински" бр. 7 — Кочани. 

(1720) 
Здравствена легитимација бр. 1124, издадена од 

ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Елица До-
сева, ул. „Доне Божинов", Пробиштип, Кочани. 

(1721) 
Здравствена легитимација бр. 1051, издадена од 

ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Марјанка 
Митева Лазарова, с. Злетово, Кочани. (1722) 

Свидетелство од Ш година за возрасни, изда-
дено од Осмолетката во село Драчево на име Петре 
П. Јованевски, с. Драчево, Скопско. (1723) 

Здравствена легитимација бр. 5722/55 г., изда-
дена од ЗСО — Штип на име Палата Досева 
Петрова, с. Три Чешми, Штипско. (1724) 

Здравствена легитимација на име Киро Ц. 
Георгиевски, с. Бедине, Кумановско. (1725) 

Здравствена легитимација бр. 1035, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Костадин Атанасов, ул 
„Љупчо Сантов" бр. 34 —,Кочани. (1726) 

Здравствена легитимација бр. 99754, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Рушит Зендели, с. Нераште, 
Тетовско. (1727) 

Здравствена легитимација бр. 12560, издадена 
од ЗСО — Битола на име Митко Атанасов Анге-
ловски, ул. „Прохор Пчински" бр. 31 - Битола. 

(1728) 

Воена книшка на име Алекса Ј. Бришкоски, 
ул. „Пеце Крстевски" бр. 14 — Прилеп. (1729) 

Здравствена легитимација бр. 20223', издадена 
од ЗСО — Кратово на име Александар С. Ефре-
мовски, с. Секулица, Кратово. (1730) 

Здравствена легитимација бр. 26036, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Добривој Стојмиров Ста-
мески, с. Слатина, Кичево. (1731) 

Воена книшка на име Трајко Неделко Здравев, 
с. Нежилово, Титоввелешко. (1732) 

Свидетелство, издадено од Основното училиште 
„Стојан Бурчев" с. Иванковци за учебната 1949/50 
год. на име Благој Иванов Савевски, ул. ,Јане 
Сандански" бр. 24 — Титов Велес. (1733) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на имЗ Стојче Матевски, с. Групчин, Те-
товско. (1734) 

Здравствена легитимација бр. 58581, издадена 
ед ЗСО — Штип на име Благородна Здравкова 
Ставрева, ул. „Питу Гули" бр. 4 — Штип. (1735) 

Здравствена легитимација бр. 1Ѕ719, издадена 
од ЗСО — Штип на име Јаша Фејма Шаќирова, 
ул. ,.Вера Циривири" бр. 41 - Штип. (1736) 

Работна книшка бр. 181, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Дебар на име Ислам 
Таиров Равманоски, с. Долно Косоврасти, Дебар. 

(1738! 
Воена книшка издадена од Воениот отсек — 

Битола на име Душан Јована Тиковски, с. Рибар-
ци, Битолско. (1739) 

Работна книшка бр. 323, серија бр. 261642, из-
дадена од Народниот одбор на општината Липково 
на име Мемет Латив Далипи, с. Злокуќани, Ку-
мановско. (1740) 

Работна книшка издадена ед Бирото за посре-
дување на трудот — Ресен на име Владо Ј. Тран-
таловски, ул. „В. Кидриќ" бр. 9 — Ресен. (1741) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Кичево на име Јован Митрески, с. 
Лазаровци, Кичево. (1742) 

Земјоделска здравствена легитимација број 
893/364, издадена ед ЗСО — Кичево на име Стуле 
Кузмановски, ул. „11 октомври" бр. 106 — Кичево. 

(1743) 
Здравствена легитимација бр. 8747, издадена од 

ЗСО — Неготино на име Александар П. Тефов. 
Неготино. (1744) 

Здравствена легитимација бр. 27977, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Саво Сибиновски, с. Брве-
ница, Тетовско. (1745) 

Здравствена легитимација бр. 29761, издадена 
од ЗСО — Штип на име Трајан Лазаров, Штип. 

(1746) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Смилка Кочоска, с. Новоселани, 
Прилеп. (1748) 

Работна книшка бр. 3098, серија бр. 141426, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Драган Петко Спасовски, с. Добро-
шане, Кумановско. (1749) 
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Здравствена легитимација бр. 10723, издадена 
одј ЗСО — Охрид) на име Менка Ѓорчева Петревска, 
с. Слатин. Чифлик, Охрид. (1750) 

Здравствена легитимација бр. 18650, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Љиљана В. Стојанов-
ска, ул. „Т. Димков" бр. 2 — Куманово. (1751) 

Свидетелство бр. 128, издадено од Основното 
училиште во с. Орашец на име Павле Кирев Ра-
шев, с. Орашец, Кумановско. (1752) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7732, 
издадена од ЗСО — Штип на име Мара Колева 
Јанева, с. Судик, Штипско. (1754^ 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7728, 
издадена од ЗСО — Штип на име Верка Митева 
Јанева, с. Судик, Штипско. (1755) 

Здравствена легитимација бр. 43692, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ката Киро Вчкова, ул. 
„Крсте Мисирков" бр. 14 — Скопје. (1756) 

Воена буквица на име Петре Панојков Петрев-
ски, с. Беловиште, Гостивар. (1757) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во 
Тетово на име Бедри Велија Асани, с. Жеровјане. 
Тетовско. (1758) 

Здравствена легитимација бр. 99701 на име 
Кадри Исени, ул. ,,Кумановска" бр. 65 — Тетово 

(1759 Ѓ 
Здравствена легитимација бр. 18757, издадена 

од ЗСО — Битола на име Мада Христова Бечлиева, 
ул. „Булевар 1 мај" бр. 11 — Битола. (1760) 

Свидетелство бр. 266, издадено од Осмолетката 
„Кочо Рацин" — Битола на име Илија Николов 
Кочановски, ул. „Козара" бр. 13 — Битола. (176V; 

Здравствена легитимација бр. 36657, на име 
Јосиф Т. Ѓоргиевски, с. Лисолај, Битолско. (1762) 

Здравствена легитимација бр. 95, издѕадена од 
ЗСО — Битола на име Крсте А. Кулевски, с. Жи-
војно, Битолско. (1763) 

Работна книшка бр. 5778, серија бр. 260569, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Назим Фазли Сулимановски, с. Бе-
диње, Кумановско. (1764) 

Здравствена легитимација бр. 38490, издадена 
од ЗСО — Битола на име Илинка Ацкова Стефа-
носка, с. Ропотово, Прилеп. (1765) 

Здравствена легитимација бр. 2028, издадена од 
ЗСО — Охрид на име Слободанка Косте Рулева, 
ул. ,,Кочо Рацин" бр. 6 - Охрид. Д766) 

Здравствена легитимација бр. 13866, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Александар Здравковски, 
с. Туин, Кичево. (1767) 

Здравствена легитимација бр. 7856, издадена од 
ЗСО — Штип на име Ангел Добрев Јанев, Штип. 

(1768) 
Воена буквица на име Керим Ашима Селими, 

с. Неготино, Тетовско. (1767) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Слоботка М. Трајковска, с. Белим-
бегово — Скопско. (1771) 

Здравствена легитимација бр. 54722, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Недан Б. Абас, Скопје. 

(1772) 
Здравствена легитимација бр. 16029, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Муарем С. Исмаилов, 
Скопје. (1773) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек -
Струга на име Марко Марк, Скопје. (1774) 

Свидетелство за завршен VIII клас гимназија 
през 1946/47 год. издадено од Гимназијата во Би-
тола на име Марија М. Топалоска, Скопје. (1775) 

Воена книшка издадена од ВП 1144 — Белград 
на име Благоја Стошиќ, с. Табановце, Кумановско. 

(1776^ 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Фазли Рам. Нешат, Скопје. (1777) 
Сообраќајна дозвола за камион марка „Пепел" 

бр. М-1783, издадена од СВР — Скопје на Тран-
спортното претпријатие „Вардар" — Скопје. (1778) 

Работна книшка бр. 24968, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Лазо 
Дине Лалев, Скопје. (1779) 

Полиса бр. 183178, издадена од ДОЗ — Скопје 
на име Асан Н. Црновушани, Скопје. (1780) 

Здравствена легитимација бр. 95664, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Асан Н. Црновушани, Скопје. 

(1781) 
Работна книшка бр. 56194, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Скопје на име Ната-
лија Стојановиќ, Скопје. (1782) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 20479, серија бр. 0560299 
издадена од СВР — Куманово на име Сејди Сабе-
дина Бедији, с. Руница — Кумановско. (1550) 

Лична карта рег. бр. 450, серија бр. 0207766 
на име Миљаим Амида Јашари, с. Никуштак — 
Кумановско. (1576) 

Лична карта рег. бр. 23802, серија бр. 0121843 
издадена од СВР — Битола на име Томе Јордан 
Субашевски, ул. „Богомила" бр. 10 — Битола. (1577 Ј 

Лична карта рег. бр. 6785, серија бр. 0567184 
издадена од СВР — Кратово на име Златан Славе 
Максимов, с. Железница — Кратово. (1578) 

Лична карта рег. бр. 2497, серија бр. 0635007 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Славко 
Величков Стојчевски, с. Петралица — Кр. Па-
ланка. (1579) 

Лична карта рег. бр. 2870, серија бр. 0095580 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Петруш 
Јованов Бучковски, с. Киселица — Кр. Паланка. 

(1580) 
Лична карта рег. бр. 7413, серија бр. 0751934 

издадена од СВР — Кичево на име Амзо' Беќиров 
Асаноски, с. Зајас — Кичево. (1581) 

Лична карта рег. бр. 1952,1, серија бр. 0716131 
издадена од СВР — Гостивар на име Ибраим Џе-
маил Муареми, с. Дебреше — Гостивар. (1582) 

Лична карта рег. бр. 66404, серија бр. 0269635 
издадена од СВР — Гостивар на име Самет Рама-
дана Билали, с. Чегране — Гостивар . (1583) 

Лична карта рег. бр. 1274, серија бр. 0453718 
издадена од,' СВР - Струмица на име Дончо Митев 
Стојанов, ул. „Караорман" бр. 2 — Струмица. (1584) 

Лична карта рег. бр. 1883, серија бр. 018267 из-
дадена од СВР — Скопје на име Ване Коста То-
доровски, ул. „803" бр. 1 — Скопје. (1585) 

Лична карта рег. бр. 1629, серија бр. 018013 из-
дадена од СВР — Скопје на име Петре Стојан Ми-
тревски, ул. „402" бр. 10 - Скот е. (1586) 
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Лична карта рег. бр. 3745, серија бр. 0109602 
,издадена од ОВР — Битола на име Васил Костов 
Нечевски, с. Лопатица — Битолско. (1587) 

Лична карта рег. бр. 7121, серија бр. 0479772 
издадена од ОВР — Струмица на име Димитар Рис-
тов Митев, ул. „Маврово" бр. 4 — Струмица. (1588) 

Лична карта рег. бр. 4798, серија бр. 0006493 
издадена од СВР — Битола на име Коста Никола 
Кондовски, с. Лажец — Битолско. (1590) 

Лична карта рег. бр. 6654, серија бр. 0567053 
издадена од СВР — Куманово на име Невенка Тим-
чева Трајковска, с. Клечевце — Кумановско. (1591) 

Лична карта рег. бр. 53316, серија бр. 0054267 
издадена од ОВР — Марибор на име Осман Џабир 
Џабироски, с. Стрелци — Кичево. (1592) 

Лична карта рег. бр. 11364, серија бр. 0755801 
издадена одо СВР — Кичево на име Зија Камбер 
Селимоски, с. Жубрино — Кичево. (1593) 

Лична карта рег. бр. 27588, серија бр. 0685441 
издадена од СВР — Тетово на име Селиман Јонус 
Арслани, с. Џепчиште — Тетовско. (1594) 

Лична карта рег. бр. 16095, серија бр. 0676582 
Лична карта рег. бр. 12717, серија бр. 0389327 

издадена од СВР — Кочани на име Риза Али Ис-
маилов, с. Градец — Штипско. (1607) 

Лична карта рег. бр. 350068, серија бр. 333058 
издадена од СВР — Белград на име Милован Јор-
дан Ристиќ, ул. „Пелагонија" бр. 12/1 — Битола. 

(1608) 
Лична карта рег. бр. 14767, серија бр. 0015916 

издадена од ОВР — Скопје на име Иван Тодоров 
Савев, ул. „Ванчо Прке" бр. 17 — Штип. (1609) 

Лична карта рег. бр. 3659, серија бр. 0005139 
издадена од СВР — Битола на име Славе Сокле 
Трајковски, с. Сливица — Битолско. (1635) 

Лична карта рег. бр. 3566, серија бр. 0076158 
издадена од СВР — Битола на име Борис Глигур 
Василевски, ул. „Дивлеџик" бр. 15 — Битола. (1636) 

Лична карта рег. бр. 14269, серија бр. 0046980 
издадена од СВР — Струга на име Полексија Т. 
Кузманоска, ул. „Ленин" бр. 2 — Прилеп. (1637) 
издадена од СВР — Тетово на име Адем Азиз Ме-
шеди, с. Требош — Тетовско. (1595) 

Лична карта рег. бр. 1202, серија бр. 0778407 
на име Ќенан Ќуфли Бајрами, с. Градец — Те-
товско. (1596) 

Лична карта рег. бр. 27672, серија бр. 0093559 
издадена од! СВР — Битола на име Трајко Стева-
нов Дамевски, с. Стругово' — Битолско. (1597) 

Лична карта рег. бр. 3653, серија бр. 0110255 
издадена од СВР — Битола на име Борис Стојанов 
Бучуковски, с. Карамани — Битолско. (1598) 

Лична карта рег. бр. 13364, серија бр. 0193874 
издадена од СВР — Битола на име Мојан Долевски, 
с. Чамиште — Прилеп. 1 (1599) 

Лична карта рег ,бр. 9183, серија бр. 0013388 
издадена од СВР — Битола на име Марко Пејов 
Мој анчевски, с. Градешница — Прилеп. (1600) 

Лична карта рег. бр. 13478, серија бр. 0758443 
издадена од СВР — Кичево на име Емин С. Колу-
лоски, ул. „11 октомври" бр. 45 — Кичево. (1601) 

Лична карта рег. бр. 3047, серија бр. 0662529 
издадена од СВР — Тетово на име Петар Иљов 
Стаменоски, с. Ратаје — Тетовско. (1602) 

Лична карта рег. бр. 7010/ш, серија бр. 0407 
издадена од СВР — Штип на име Ајше Јашарова 
Зејнелова, ул. „Ленинова" бр. 15 — Штип. (1603) 

Лична карта рег. бр. 5501, серија бр. 0149779 
издадена од СВР — Прилеп на име Цветанка Јор-
дан (Тодороска) Димеска, ул. „Спасе Темелков" бр. 
36 - Прилеп. (1604) 

Лична карта рег. бр. 6146, серија бр. 0151512 
издадена од СВР — Прилеп на име Тодор Ѓорѓија 
Димзоски, ул. „Браќа Беширови" бр. 17 — Прилеп. 

(1605) 
Лична карта рег. бр. 5155, серија бр. 0779656 

издадена од СВР — Цазии на име Фатима Мурата 
Мацановиќ, Дебар. (1606) 

Лична карта рег. бр. 20225, серија бр. 0434621 
издадена од СВР — Кавадарци на име Звезда Ми-
рова ѓорѓиева, Кавадарци. (1638) 

Лична карта рег. бр. 27110, серија бр. 0684858 
издадена од СВР — Тетово на име Сулејман Ќазим 
Исмаили, с. Долно Палчиште — Тетовско. (1639) 

Лична карта рег. бр. 26582, серија бр. 0723392 
издадена од СВР — Гостивар на име Џафер Руфат 
Демири, с. Чегране — Гостивар . (1640) 

Личак карта рег. бр. 1342, серија бр. 0697852 
издадена од СВР — Гостивар на име Мемедриза 
Шериф Абази1, с. Врапчиште — Гостивар. (1641) 

Лична карта рег. бр. 15326, серија бр. 0711836 
издадена од СВР — Гостивар на име Абибе Реџеп 
Азизи, с. Строј ане — Гостивар. (1642) 

Лична карта рег. бр. 822, серија бр. 0397332 
издадена од СВР — Св. Николе на име Лилјана 
ѓорѓева Донева, с. Преот - Св. Николе. (1643) 

Лична карта рег. бр. 182, серија бр. 0318692 
-на име Иљаз Зејнов Гуџевиќ, с. Милино — Св. Ни-
коле. (1644) 

Лична карта рег. бр. 8546/ш, серија бр. 0298019 
издадена од СВР — Штип на име Ристо Асенов 
Георгиев, ул. „Кр. Република" бр. 66 — Струмица. 

(1645) 
Лична карта рег. бр. 473, серија бр. 0124980 

издадена од СВР — Битола на име Даница Силан 
Цветкоска, ул. „Питу Гули" бр. 11 — Битола. (1646) 

Лична карта рег. бр. 20032, серија бр. 0735366 
издадена од СВР — Кичево на име Ресул Касумов 
Салифоски, с. Пласница — Кичево. (1647) 

Лична карта рег. бр. 6560, серија бр. 0653949 
издадена од СВР — Кратово на име Трајан Ѓоре 
Ампев, с. Петршино — Кочани. (1648) 

Лична карта рег. бр. 2934, серија бр. 0002931 
издадена од СВР — Битола на име Стана Манчев-
ска, с. Рибарци — Битолско. (1649) 

Лична карта рег. бр. 8634, серија бр. 0752655 
издадена од СВР — Кичево на име Шезо Ф. Ис-
маил оски, с. Трапкин Дол — Кичево. (1650) 

Лична карта рег. бр. 1941, серија бр. 0287951 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Стој-
мир Трајков Атанасовски, с. Звечан — Кичево. 

! (1651) 
Лична карта рег. бр. 70911, серија бр. 0601972 

издадена од СВР — Скопје на име Џеладин Ша-
бан Агуш, Скопје. (2376) 

Лична карта рег. бр. 36407, серија бр. 26802 
издадена од СВР — Скопје на име Тоница Деспот 
Ангелова, Скопје. (2377) 
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Лична карта рег. бр. 36942, серија бр. 0609783' 
издадена од ОВР — Скопје на име Круна Серафим 
Арсовска, Скопје. (2378) 

Лична карта рег. бр. 67089, серија бр. 0657740 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Стојче Ангеловски, Скопје. (2379) 

Лична карта рег. бр. 30867, серија бр. 4102552 
издадена од СВР — Урошевац на име Хамди Ша-
ќира Бислими, Скопје. (2380) 

Лична карта рег. бр. 80247, серија бр. 0625710 
издадена од СВР — Урошевац на име Миленко 
Симе Бојиќ, Скопје. (2381) 

Лична карта рег. бр. 15301, серија бр. 0591821 
издадена од СВР — Скопје на име Ангеле Јован 
Бучковски, Скопје. (2382) 

Лична карта рег. бр. 66096, серија бр. 0656452 
издадена од СВР — Скопје на име Наталија Нико-
ла Гојковиќ, Скопје. (2383) 

Лична карта рег. бр. 23605, серија бр. 3316274 
издадена од СВР — Крушевац на име Милица Ми-
хајло Драгичевиќ, Скопје. (2384) 

Лична карта рег. бр. 60574, серија бр. 0047862 
издадена од СВР — Скопје на име Милан Коцев 
Димитровски, Скопје. , (2385) 

Лична карта рег. бр. 7201, серија бр. 0583211 
издадена од СВР - Скопје на име Сејфо Халим 
Демировски, Скопје. , (2386) 

Лична карта рег. бр. 16594, серија бр. 0593114 
издадена од СВР - Скопје на име Љатиф Раим 
Иљези, Скопје. (2387) 

Лична карта рег. бр. 89221, серија бр. 0523185 
издадена од СВР - Скопје на име Осман Јанус 
Усеини, Скопје. (2388) 

Лична карта рег. бр. 41594, серија бр. 46288 
издадена од СВР - Белград на име Ружица Раде 
Јанковиќ, Скопје. (2389) 

Лична карта рег. бр. 69302, серија бр. 0619438 
издадена од ОВР — Скопје на име Џемаил Шаип 
Јашар, Скопје. (2390) 

Лична карта рег. бр. 53360, серија бр. 0045905 
издадена од ОВР — Скопје на име Марија Андреја 
Крепиева, Скопје. (2391) 

Лична карта рег. бр. 86939, серија бр. 0062617 
издадена од СВР — Скопје на име Кадрије Исмаил 
Керим, Скопје. (2392) 

Лична карта рег. бр. 104578, серија бр. 0255514 
издадена од СВР — Скопје на име Фана Коста 
Костанчева, Скопје. (239о) 

Лична карта рег. бр. 38120, серија бр. 0752888 
издадена од СВР — Ѓаковица на име Дрита Џела-
дин Коти, Скопје. (2394) 

Лична карта рег. бр. 94721, серија бр. 0204236 
издадена од СВР — Скопје на име Даут Реџеп 
Муаџер, Скопје. (2395) 

Лична карта рег. бр. 3270, серија бр. 0006625 
издадена од СВР — Скопје на име Петкана Минко 
Мацанова, Скопје. (2396) 

Лична карта рег. бр. 17548, серија бр. 0017564 
издадена од ОВР — Скопје на име Борис Трипун 
Марковски, Скопје. (2397) 

Лична карта рег. бр. 42020, серија бр. 0621058 
издадена од ОВР — Скопје на име Боце Велков 
Ничевски, Скопје. (2Ѕ'98) 

Лична карта рег. бр. 66830, серија бр. 0657464 
издадена од СВР Скопје на име Дамјан Геле 

Перчуклиевски, Скопје. (2399) 
Лична карта рег. бр. 105394, серија бр. 025155 

издадена од СВР — Скопје на име Уко Алим Аме-
тов, Скопје. (2442) 

Лична карта рег. бр. 1923, серија бр. 0012881 
издадена од ОВР — Скопје на име Надежда Јор-
дан Жерновска, Скопје. (2443) 

Лична карта рег. бр. 731, серија бр. 0010195 
издадена од СВР — Скопје на име Горица Глигор 
Јончева, Скопје. (2444) 

Лична карта рег. бр. 69651, серија бр. 0619921 
издадена од СВР — Скопје на име Магда Никола 
Кочкова, Скопје. (2445) 

Лична карта рег. бр. 105263, серија бр. 0259712 
издадена ед СВР — Скопје на име Пенка Глигор 
Костадинова, Скопје. (2446) 

Лична карта рег. бр. 42637, серија бр. 0619680 
издадена од ОВР — Скопје на име Пандо Крсте 
Марков, Скопје. (2447) 

Лична карта рег. бр. 52401, серија бр. 41272Ѕ0 
издадена од СВР — Лесковац на име Радомир Ко-
стадин Павловиќ, Скопје. (2448) 

Лична карта рег. бр. 2666, серија бр. 0641957 
издадена од СВР — Куманово на име Јанко Трајко 
Поповски, Скопје. (2449) 

Лична карта рег. бр. 83814, серија бр. 0059930 
издадена од СВР — Скопје на име Љубица Божи-
дар Пејиќ, Скопје. (2450) 

Лична карта рег. бр. 6947, серија бр. 0079103 
издадена од СВР — Битола на име Славка ѓорѓи 
Пејева, Скопје. (2451) 

Лична карта рег. бр. 61565, серија бр. 0050397 
издадена од СВР — Скопје на име Париш ѓорѓи 
Паришев, Скопје. (2452) 

Лична карта рег. бр. 81408, серија бр. 0630119 
издадена од СВР — Скопје на име Василка Станко 
Париш, Скопје. (2453) 

Лична карта рег. бр. 86769, серија бр. 0062706 
издадена од СВР — Скопје на име Реџеп Иса Ре-
џеп, Скопје. (2454) 

Лична карта рег. бр. 92900, серија бр. 0605586 
издадена од СВР — Скопје на име Рахиме Зенел 
Реџеп, Скопје. (2455) 

Лична карта рег. бр. 36078, серија бр. 0028790 
издадена од СВР — Скопје на име Трајко Милан 
Серафимовски, Скопје. (2456) 

Лична карта рег. бр. 1685, серија бр. 0003865 
издадена од ОВР — Скопје на име Десанка Косте 
Стефанова, Скопје. (2457) 

Лична карта рег. бр. 841, серија бр. 008Ѕ13Ѕ 
издадена од СВР — Мостар на име Разија Ариф 
Шуканица, Скопје. (2458) 

Лична карта рег. бр. 102692, серија бр. 0260143 
издадена од СВР — Скопје на име Слободанка Ди-
митар Стојчева, Скопје. (2459) 

Лична карта рег ,бр. 65531, серија бр. 0625673 
издадена од ОВР - Скопје на име Изет Шабан 
Сали, Скопје. (2460) 

Лична карта рег. бр. 52719, серија бр. 0201690 
издадена од СВР — Скопје на име Бејазит Усеин 
Селим, Скопје. (2461) 

Лична карта рег. бр. 19013, серија бр. 0595133 
издадена од СВР — Скопје на име Нуриман Асан 
Сулејман, Скопје (2462) 
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Лична карта рег. бр. 100637, серија бр. 062707Ѕ. 
издадена од СВР — Скопје на име Лена Ките Та-
шева, Скопје. (2463) 

Лична карта рег. бр. 7726, серија бр. 0010540 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Миле 
Тодоровски, Скопје (2464) 

Лична карта рег. бр. 80059, серија бр. 0057178 
издадена од СВР — Скопје на име Стојна Трипун 
Цветкова, Скопје. (2465^ 

Лична карта рег. бр 487520, серија бр. 3993082 
издадена од СВР — Белград на име Лепосава Ду-
шан Шаинови^, Скопје. (2466) 

Лична карта рег. бр. 2919, серија бр. 0175309 
издадена ед СВР — Иванград на име Омер Беки-
рагиќ, Скопје (2549) 

Лична карта рег. бр. 92299, серија бр. 0630204 
издадена од СВР — Скопје на име Ангелина Бел-
кова, Скопје. (2550) 

Лична карта рег. бр. 70413, серија бр. 0621928 
издадена од СВР — Скопје на име Ба јрам Дуља-
тахи, Скопје. (2551) 

Лична карта рег. бр. 53499, серија бр. 0037176 
издадена од СВР — Скопје на име Ј ашар Дурмиш, 
Скопје. (2552) 

Лична карта рег. бр. 102352, серија бр. 0257315 
издадена од ОВР — Скопје на име Леонид Ѓуров-
ски, Скопје. (2553) 

КОНКУРСИ 
Советот за просвета на Народниот одбор на 

општината Идадија — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работни места во училиштата 
на територијата на општина Идадија — Скопје, 

за учебната 1961/62 год. 

I. Учителска школа „Никола Карев" 
— директор — — — — — — — 1 
— професор по психологија со логика 1 
— професор по историја — — — — 1 
— професор по општество — — — — 1 
— професор по хемија — — — — — 1 
— професор по математика — — — 1 
— професор по музичко! воспитување — 1 
— наставник по општо-техничко восп. 1 

II. Основно училиште „Владимир Илич — Ленин" 
— професор или наставник по историја 1 

III. Основно училиште ,,Кочо Рацин" 
— професор или наставник по фран-

цуски1 јазик — — — — — — — 1 

У С Л О В И : 
1. За работното место директор, кандидатите 

треба да имаат завршено филозовски факултет, 
положен стручен испит и над 10.години служба. 

2. За работните места професор или наставник, 
соодветен факултет или ВПШ и положен стручен 
испит. 

15 септември 1961 

3. Молбите таксирани со 50 дин. се доставуваат 
до односните училишта. 

Кон молбата да се приложи: 
а) Кандидатите кои се во работен однос: 

— препис од дипломите за образование и по-
ложен стручен испит; 

— оценувачки листови за последните три 
учебни години; 

— документ за движење во службата; 
— согласност од установата-училиштето ка -

де што е на работа. 
б) Кандидатите кои прв пат стапуваат на 

служба: 
— сите документи по чл. 31 од ЗЈС. 

Молбите со некомплетирани документи не ќе 
се земаат во предвид. 

Конкурсот ќе трае заклучно др 30 септември' 
1961 година. 

Стан, патни и селидбени трошоци нема да се 
обезбедуваат. 

Конкурсната комисија на Државниот секре-
таријат за правосудна управа на Народна Репу-
блика Македонија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место СЕКРЕТАР 
на Врховниот суд на НРМ 

Кандидатите по завршениот правен факултет 
треба да поминале 8 години на пракса во суд или 
на други правни работи и да имаат положено су-
диски или адвокатски' испит. 

Плата по прописите од Законот за јавните 
службеници и Уредбата за установување посебен 
додаток во судовите и јавните правобранителства. 

Молбите, со кратка биографија, се поднесуваат 
лично или се испраќаат по пошта на адреса: Др-
жавен секретаријат за правосудна управа на НРМ 
- зграда на Народното собрание на НРМ и него-
виот Извршен совет, II кат десно, соба број 105. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсов. (1218) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФИЛХАР-
МОНИЈАТА НА НРМ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на 10 стални музичари за својот 
симфониски оркестар и тоа: 

шест виолини (4 први и 2 други) 
една виола 
два виолончела и 
еден контрабас 
Услови: Кандидатите треба да достават пис-

мена молба во која ќе бидат наведени нивните 
квалификации и досегашната работа. 

Настап на работа од 1 септември 1961 година. 
Платите се определуваат според постојните за-

конски прописи за персоналот во уметничките 
установи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



15 септември 1961 

Молбите се примаат до 31 декември 1961 год. 
Ако работните места не се пополнат до одре-

дената дата, конкурсот е отворен се до нивното 
пополнување. Молбите се примаат на адреса: Фил-
хармонија на НРМ, ул. „Јанински комсомол" бр. 30 

(1217) 

Комисијата за службенички работи на Народ-
ниот одбор на општината Ѓорче Петров 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Началник на Одделението за, стопанство; 
2. Референт за продуктивноста на трудот и 

кадри; 
3.. Санитарен инспектор; 
4. Шеф на бирото на секретарот; 
5. Архитект — урбаниста; и 
6. Референт за трговија, угостителство и ту-

ризам. 
У с л о в и : 
— под точка 1) да има завршено виша школа 

и пет години пракса во струката; 
— под точка 2) да има завршено виша школа 

и над пет години пракса во струката; 
— под точка 3) да има завршено медицински 

факултет и пракса над три години во струката; 
— под точка 4) да има завршено правни фа-

култет и над две години пракса; 
— под точка 5) да има завршено технички фа-

култет — архитектонски отсек со над 3 години 
пракса во струката и да е урбаниста; 

- - под точка 6) да има завршено виша стопан-
ска школа со над три години пракса во струката. 

За сите работни места плата е обезбедена спре-
ма Законот за јавните службеници, а положај ната 
плата спрема Одлуката на Народниот одбор на 
општината Ѓорче Петров за положај ките плати. 

Молбите со другите документи се поднесуваат 
до Народниот одбор на општината Ѓорче Петров. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работните 
места. (1207) 

Врз основа на одржаната седница на Управ-
ниот одбор, Конкурсната комисија при Домот за 
народно здравје — Дебар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекари од општа пракса — — — 2 
2. Лекарски помошници (мед. сестри) — 2 
3. Забар - — — - - - — — — — 1 
4. Забен техничар — — — — — — 1 
Кандидатите треба дја ги исполнуваат следните 

у с л о в и : 
1. Под точка 1 да има завршен медицински 

факултет и лекарски стаж; 
2. Под точките 2, 3 и 4 да имаат завршено 

соодветно средно медицинско училиште. 

Бр, 30 — Стр. 487 

Плата спрема Правилникот за расподелба на 
личниот доход на работниците при Домот за на-
родно здравје — Дебар. 

Траењето на конкурсот важи се до пополнува-
њето на работните места. (1216) 

Управниот одбор на Техничката секција за 
одржување на јавните патишта и улици — Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото место 
СЕКРЕТАР на Установата 

Услови: завршена виша управна школа. 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положајна плата по Одлуката на устано-
вата. 

Молбите со сите пропишани документи по чл 
31 од Законот за јавшгте службеници се доставу-
ваат до 15-1Х-1960 година на горната адреса. 

(1066) 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА ПРИ НО НА 
ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА 

СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

ПРОДОЛЖИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места во учили-
штата и другите воспитни установи на подрачјето 

на општината Кисела Вода — Скопје 

I. Основно училиште „11 Октомври" 
1. Пом. управител 1 
2 Наставник по биологија" хеми ја 1 
3 Наставник по математика-физика 1 
4. Наставник по српски и македонски јазик 1 

II. Основно училиште „Браќа Миладинови" 
1. Наставник по биологија-хемија 1 
2. Наставник по математика-физика 1 

Ш. Основно училиште „Кирил Пејчиновиќ" 
1. Наставник по македонски јазик 1 
2. Наставник по математика-физика 3 
3. Наставник по хемија-физика 1 

IV. Основно училиште „Иво Лола Рибар" 
1. Наставник или учител за спец. паралелка 1 
2. Наставник по математика-физика 2 
3. Наставник по српски јазик 1 
4. Наставник по француски јазик 1 

V. Основно училиште „Ѓуро Салај" 
1. Наставник по математика 2 
2. Наставник по историја 2 
3. Наставник по српски јазик 1 
4 Наставник по биологија 1 
5. Наставник по македонски јазик 1 
6. Стручен учител по домаќинство 1 
7 Стручен учител по физичко воспитување 1 
8. Наставник по географија 1 
9. Наставник по музичко воспитување 1 

с л о ж е т е ВЕСНИК НА НРМ 



Стр. 488 - Бр. 30 

VI. Основно училиште „Гоце Делчев" Г. Лисиче 
1. Наставник по француски и српски јазик 1 
2. Наставник по ликовно воспитување 1 
Ѕ'. Музичко воспитување 1 
4. Стручен учител по фискултура 1 

VII. — IV — Нова гимназија 
1. Професор по физика 1 
2 Професор по хемија — биологија 1 
3 Наставник или стручен учител по општо-

техничко образование 1 
4. Професор по историја со држ. уредување 1 
5. Професор по француски јазик 1 

VIII. Економско училиште „Борис Кидрич" 
1. Професор по книговодство 3 
2. Професор по стопанска математика ' 1 
3. Професор по контоарски работи 1 

IX. Учителско-домаќинска школа 
1. Професор по историја 1 

УСЛОВИ: 
За работните места професор кандидатите тре-

ба да имаат завршено филозофски1, односно соод-
ветен факултет. 

За работното место наставник канд,идатите да 
имаат завршено ВПШ и филозовски факултет. 

За работното место пом. управител в о „11 Ок-
томври" завршен филозофски факултет, ВПШ или 
учителска школа со минимум 10 години служба во 
струката и положен стручен испит. 

Кандидатите што ќе конкурираат треба да под-
несат молби до односните училишта каде што ќе 
конкурираат. 

За кандидатите што се во работен однос покрај 
документите по чл. 31 од ЗСЈ потребно е да се 
приложи ОДОБРЕНИЕ од органот надлежен за 
назначување на наставниот и воспитниот персонал. 

Конкурсот ќе трае до 25 септември, 1961 година. 
Стан, патни и селидбени трошоци нема да се 

обезбедуваат. 

Врз основа на член ЗЅ' од- ЗЈС, Конкурсната 
комисија при Народниот одбор на општината Ра-
котинци 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Референт по 
земјоделие во Одделението за стопанство и 

финансии на НО О — Ракотинци 

УСЛОВИ: 
Завршен земјоделски факултет или средно 

земјоделско училиште со над три години пракса. 
Плата според ЗЈС а положајна по Одлуката за 

положај ните плати на овој одбор. 
Молбите со потребните документи по член 31 од 

ЗЈС се предаваат до овој одбор со ознака „За 
конкурс". (1219) 

13 септември 1961 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

З А К О Н 
за надградуваше 

СО ОБЈАСНУВАЊА 

Книгата ја уредил и коментирал Горги Тутун-
џиев, правен советник на Народното собрание. 

Во книгата покрај Законот за надградување се 
поместени и други републички прописи што се во 
врска со надградувањето на станбени и деловни 
згради. 

Со оглед на тоа дека за надградувањето на 
станбени и деловни простории врз постојните згра-
ди, како вид на изградба на нов станбен или дело-
вен простор, се заинтересирани како луѓето и орга-
низациите кои имаат згради погодни за надгра-
дување, така и луѓето и организациите кои, не-
мајќи станбен или деловен простор, се појавуваат 
како можни надградувани врз згради во туѓа соп-
ственост. Книгата Ќе може да им користи и на 
едните и на другите. 

Бидејќи книгата е отпечатена во ограничен 
број примероци се известуваат интересентите бла-
говремено да ги најават своите порачки. 

Цена 350 динари. 
Порачки прима „Службен весник на НРМ", 

Скопје, понгг. фах 51. Парите да се испраќаат на 
жиро сметка 802-11/1-698 при Народната банка — 
Скопје. 

СОДРЖИНА 

165. Решение за назначување директор на 
управата на шумскиот резерват „Јасен" 473 

166. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Здружението за странски јазици 
и литература — — — — — — — 473 

167. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Друштвото за заштита на расте-
нијата на Народна Република Македонија 473 

Исправка на Законот за здравствната за-
штита и организацијата на здравствената 
служба — — — — — — - — — 473 

Исправка на Законот за високото школ-
ство во Народна Република Македонија 474 

с к у ж ш в вшсђжк ЅЕА ши 

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

цци Ш д е д ш т ваша - ревије, ГѕццђЖЗДГО завод ,,Гоце Делчев" (3593) - Скопје 


