
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАК ЕА ОН МЈ А 

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

Сабота, 30 јуни 1962 
Скопје 

Број 20 Год. XVIII 

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

76. 
На основа член 144 став 2 од Законот за висо-

кото школство во Народна Република Македонија 
(„Службен! весник на НРМ" бр. 20/61), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ МОЖАТ ДА 
СЕ ЗАПИШАТ НА ОДДЕЛНИ ФАКУЛТЕТИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I. На одделни факултети на Универзитетот во 
Скопје во учебната 1962/63 година може да се за-
пише на прва година следниот број на студенти: 

1. Медицински, факултет: 
а) на Медицинскиот отсек — 140 редовни и 

70 вонредни студенти; 
б) на Стоматолошкиот отсек — 70 редовни и 

35 вонредни студенти. 
2. Земјоделско-шумарски факултет: 

а) на Земјоделскиот отсек — 180 редовни 
студенти; 

б) на Шумарскиот отсек — 80 редовни сту-
денти. 

3. Технички факултет: 
а) на Градежниот отсек — 100 редовни и 

40 вонредни студенти; 
б) на Архитектонскиот отсек, Технолошкиот 

отсек и Електро-машинскиот отсек по 80 
редовни и по 40 вонредни студенти. 

4. Економски факултет — 500 редовни студенти. 
5. Филозофски факултет. 

а) на Групата за педагогија — 40 редовни 
студенти; 

б) на Групата за историја на книжевноста 
на народите на ФНРЈ — 50 редовни сту-
денти; 

в) на Групата за англиски јазик — 80 ре-
довни студенти; 

г) на Групата за историја — 80 редовни сту-
денти. 

II. На сите останати факултети на Универзи-
тетот во Скопје во учебната 1962/1963 година ќе се 
врши упис на редовни и вонредни студенти без 
ограничување. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-1141/2 
6 јуни 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

77. 
На основа член 2 и член 48 од Основната уред-

ба за установите со самостојно финансирање („Сл. 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53 и 47/54), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ УПРАВА ЗА НА-

ЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЛОВИШТА 
ВО СКОПЈЕ 

1. Во точка 2 под а) од Решението за основање 
Управа за национални паркови и ловишта во 
Скопје („Службен весник на НРМ" бр. 9/61) по 
зборовите „во Маврово" се бри!ше сврзникот „и" и 
се става запирка, а по зборовите „во Охрид" се до-
дава „и Шумарскиот резерват „Јасен" во Скопје". 

2. Во алинеја 1 на точка 3 по зборот „паркови" 
се става запирка и се додава зборот „резерватот", 
а на крајот по зборот „паркови" се додава „и ре-
з е р в а т а " . 

3. Во ставот 4 на точка 4 по зборовите „на-
ционалните паркови" се додава „и резервате^". 

4. По точка 6 се додава нова точка 6-а, која 
гласи: 

„Со резерватот односно ловиштето управува 
управник". 

5. Во точка 7 по зборовите „седиштето на на-
ционалниот парк" се додаваат зборовите „управ-
никот на резервате^ го назначува управниот одбор 
на Управата во согласност со Извршниот совет". 

6. Во точка 8 по зборот „паркови" се става за-
пирка и се додава „резерватот". 

7. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува со работа резерватот „Јасен". Правата и 
обврските, имотот, службениците и работниците на 
резерватот ги презема Управата за национални 
паркови и ловишта во Скопје. 

8. Со влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за основање на Ре-
зерват „Јасен" во Скопје, бр. 03-175 од 13.1. 1960 
година. 

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 09-1126/1 
5 јуни 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, е р. Александар Грличков, е. р. 
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78. 
На основа член 8 од Законот за Институтот за 

национална историја („Службен весник на НРМ" 
бр. 15/56) и член 34 од Цравилата на Институтот 
за национална историја, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 

1. За членови на Советот на Институтот за на-
ционална историја се именуваат: 

— ВАНЧО АПОСТОЛОСКИ, државен потсекре-
тар во Извршниот совет; 

— МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ, народен прате-
ник; ј 

— КОЦЕ ЈОВАНОВСКИ —СОЛУНСКИ, наро-
ден пратеник; 

— Д-р ХРИСТО АНДОНОВСКИ — ПОЉАН-
СКИ, доцент на Филозофска от факултет на Уни-
верзитетот во Скопје. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението за именуваше чле-
нови на Привремениот совет на Институтот за на-
ционална историја („Службен весник на НРМ" 
бр. 12/59). 

3. Ова решение влегува во сила со донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-177/1 
15 март 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Брановски, е. р. Методи Митевски, е. р. 

79. 
На основа член 81 од Законот за државната 

управа и точка 1 од Одлуката за овластување на 
поедани секретаријати на Извршниот совет и дру-
ги органи на републичката управа својата вна-
трешна организација да ја утврдат со правилник 
(„Службен весник на НРМ" бр. 16/57), а во соглас-
ност со Извршниот совет на НРМ дадена на сед-
ницата на Одборот за организационо-управни пра-
шања на 'Извршниот совет од 19. V. 1962 година, 
Геодетската управа на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБО-
ТАТА НА ГЕОДЕТСКАТА УПРАВА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за организацијата и работата 

на Геодетската управа на Народна Република Ма-
кедонија („Службен весник на НРМ" бр. 39/59 и 
4/61) членот 4 се менува и гласи: 

Во делокругот на Одделението за одржување 
на премерот и катастар спаѓа: 

1) следење на настанатите промени во држав-
ниот премер и катастар на земјиштето; вршење' 
стручен надзор и контрола над работите околу 
одржување на државниот премер и катастар, што 
ги изведуваат катастарските управи на народните 
одбори на околиите и други овластени лица; вр-
шење преглед и заверка на работите и давање со-
гласност за годишните програми за теренски и 
канцелариски работи; предлагање вонредни мерки 
за одржување премерот и средување катастарот; 
организирање работи и вршење стручен надзор при 
техничка ревизија на премерот и катастарот кога 
овие работи ги изведува Управата; 

2) излагање на јавен увид податоците од др-
жавниот премер и катастар за новопремерените 
подрачја или за подрачја за кои се обновува по-
стојниот катастар; изработување нови или обнову-
вање на дотраените катастарски операти од ре-
зултатите на нов премер или ревизија на катаста-
рот и пресметување на катастарски доход; 

3) подготвување и организирање работи за бо-
нитирање и катастарско' класирање на земјиштето 
по извршениот детален премер на земјиштето 
и ревизија на катастарот; собирање и обработу-
вање на податоците за природните и економските 
фактори што се од влијание на одредување бони-
тетот и класата на земјиштето; испитување и со-
бирање податоци за педолошките типови на зем-
јишта, неговата структура и друго, со цел да по-
служи за картиран^ и изработка на посебни зем-
јоделски и бонитетни карти; испитување и проучу-
вање методи за работа, проверување на резулта-
тите од свршените работи, како и контролирање и 
оценување на сите работи на бонитирањето и де-
талното класирање; 

4) вршење анализа на земјишни типови и под-
типови за нивните хемиски и физички својства, 
за потребите на бонитирањето на земјиштето; 

5) изработување земј оде леко-прегледни карти и 
елаборати на база на податоците од бонитирањето 
на земјиштето. 

Одделението има 3 отсека и една лабораторија 
и тоа: 

1) Отсек за одржување на премерот и катаста-
рот кој ги врши работите од точка 1 од претход-
ниот став; 

2) Отсек за изработка и обновување на ката-
старските операти кој ги врши работите од точка 
2 од претходниот став; 

3) О^гсек за бонитирање и детално класирање 
на земјиштето кој ги врши работите од точка 3 од 
претходниот став; 

4) Агро-педолошка лабораторија која ги врши 
работите од точка 4 и 5 од претходниот став. 

Член 2 
Распоредот на работните места извршен во 

Прилогот кен Правилникот за организацијата и 
работата на Геодетската управа на Народна Ре-
публика Македонија се менува и дополнува спрема 
прилогот кон овој правилник. ( 
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила 09 денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 2495 
21 ноември 1961 година 

Скопје 
Директор 

на Геодетската управа на НРМ, 
Ив. Телевски, е. р. 

П Р И Л О Г 
КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 

РАБОТАТА НА ГЕОДЕТСКАТА УПРАВА 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Работните места во Геодетската управа на 
НРМ се распоредуваат на следниот начин: 

I. 
Директор виши советник 1 

II. 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДРЖАВЕН 

ПРЕМЕР 

Началник 
Отсек за триангулација и ни-

велман 
Шеф на отсекот 
Изведувачи на триангул аци јата и 
нивелманот 

Отсек за детален премер 
Шеф на отсекот 
Инспекциски органи за детален 
премер 
Референт за преглед и прием на 
планови 
Евидентичар за сите постојни по-
датоци на премерот и изработе-
ните геодетски планови, следење 
на работи од детален премер, фо-
тограметриски и др. 
Геодетска секција за премер 

— Скопје 
Шеф на секцијата 
Технички помошник на шефот 
на секцијата 
Извршители на премерот 

Службеник за административно, 
финансово и статистичко рабо-
тење 
Курир 
Чистачка 
Геодетска секција за премер 

— Кавадарци 
Шеф на секцијата 
Технички помошник на шефот 
на секцијата 
Извршители на премерот 

советник 1 

геод, инженер 1 

геод. инженери 3 
геодета 3 

геод. инженер 1 

геод. инженери 2 

геод. инженер 1 

Службеник за административно, 
финансово и статистичко рабо-
тење 
Курир и чистач 
Геодетска секција за премер 

— Битола 
Шеф на секцијата 
Технички помошник на шефот 
на секцијата 
Извршители на премерот 

кат. референт 1 
пом. служб. 1 

геод. инженер 1 

геодет 1 
геод. инженери 2 
геодети 2 
геометри 8 

Службеник за административно, 
финансово и статистичко рабо-
тење 
Курир и чистач 
Реферат за архивирање планови, 
мапи и теренски оригинали 
Референт 
Геометри за обработување и из-
давање податоци од трианг., ни-
велман, фотограм., планови и ма-
пи и теренски оригинали 

III. 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАР 

Началник 
Отсек: за одржување на премерот 
и катастар 
Шеф на отсекот 
Инспекционо органи за одржува-
ње на премерот и катастарот на 
земјиштето 

кат, референт 1 
пом. служб. 1 

геодјет 

геометри 

кат. референт 1 

геод. инженер 1 

геодет 1 
геод. инженери 3 
геодети 2 
геометри 26 

кат. референт 1 
по]ц. служб. 1 
чистачка 1 

геод. инженер 1 

геодет 1 
геод. инженери 2 
геометри 8 

Службеници за излагање ката-
старски елаборати на увид 
Референт за собирање и обработ-
ка на катастарски податоци. 
Отсек за изработка и обнова на 
катастарски операти 
Шеф на отсекот 
Службеници за изработка на но-
ви и обнова на стари кат. опе-
рати 
Отсек за бонитирање и кат. кла-
сирање на земјиштето 
Шеф на отсекот 
Агрономи за бонитирање и дет. 
класирање 

Агроном — шумар 

Инспекционен орган за класира-
ње и бонитирање и решавање 
жалби на класи на земјиштата со 
пракса во геодетската служба 
Агро-педолошка лабораторија 
Шеф на лабораторија 

Агроном или хемичар 

Лаборанти 

советник 1 

геод. инженер 1 

геод. инженер 1 
геодет 1 

геодета 2 

кат. референт 1 

геодет 1 

кат. референти 7 

советник 1 

виши референт 
I врста 8 

виши референт 
I врста 1 

советник 1 

виши референт 
I врста 1 

виши референт 
I врста 1 

референта! | 
Ш врста 2 
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Евидентичар и припремател на 
земјишните типови примерци за 
лабораториски испитувања квал. работник 1 

IV. 
Отсек за фотограметрија 
Шеф на отсекот 
Реферат за реституција 
Референт 
Реститутори 

советник 1 

геод. инженер 1 
геод . инженери 4 
геодета 
геометри 

Реферат за картографска обра-
ботка на планови 
Референт 
Службеници за картографе^ об-
работка * 

Реферат за преглед и овера на 
планови 
Референт 

V. 
Општ отсек 
Шеф на отсекот 

геодет 

геометри 
цртачи 

геодети 

Реферат за сметководство 
Референт за сметководство 
Книговодител 
Касиер — ликвидатор 
Реферат за персонални прашања 
Референт 

виши референт 
I врста 1 

смет. референт 1 
смет. референт 1 
сметководител 1 

виши референт 
I врста 1 

виши референт 
II врста 1 

Реферат за набавка и одржување 
на геодетски' инструменти и при-
бор 
Референт за набавка и одржу-
вање на геодетски инструменти и 
прибор 
Магационер 
Прецизен механичар за оправка 
на геодетски инструменти и при-
бор 
Архивар — дактилограф 
Дактилограф 
Возачи на моторни возила 
Курири 
Чистачки 

геодет 1 
канц. референт 1 

висококв. раб. 
канц. референт 
16 класа 
„Ц" категорија 
пом. служб. 
чи отачки 

О ЈАО сен дел 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-18808 од 7 октомври 
1961 година, ја одобри промената на фамилијар-
но-]^ име на малолетното дете Чарлиновска Вера 
од Битола, родена на 9 октомври 1946 год. во Би-
тола, од родители: татко Димовски Методија и 
мајка Цветанка, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе и гласи Димовска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „^Службен весник на НРМ". (167) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 8Р26 од 17 мај 1962 го-
дина, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Рајевиќ, Божин, роден на 1 јануари 1931 го-
дина во Немањица Штипска околија, од; татко 
Славко и мајка Славка, така што во иднина фа-
милијареото име ќе му гласи Ивановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ" . (168) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1128/2 од 26 февруа-
ри 1Ѕ62 година, ја одобри промената на личното 
име на Ефтимов Јор до, роден на 14 ноември 1924 
година во е. Подареш, Штипска околија, од татко 
Јованчо и мајка Цонда, така што во иднина лично-
то име ќе му гласи Васев Ирот. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (169) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5491/1 од 3 април 1962 
година, ја одобри промената на роденото' име на 
Штерјов Мино, роден на ден 20 ноември 1956 го-
дина во гр. Радовиш, Штипска околија, од татко 
Штерјов Штерјо и мајка Штернова, род. Николова 
Велика, така што во иринина роденото име ќе му 
гласи Атанас. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (170) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 9794 од 22 мај 1962 го-
дина, ја одобри промената па фамилијарно^ име 
на Прчевски Димитар, роден на 3 јули 1937 го-
дина во село Русиново, Штипска околија, од татко 
Методи Прчевски и мајка Магда Прчевска, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Велковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (171) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 9259 од, 21 мај 1962 го-
дина, ја одобри промената на роденото име на 
Димитриоски Козме, роден на 21 октомври 1914 год, 
во село Климештани, Охридска околија, од татко 
Косто и мајка Цвета, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Кузман. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (166; 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 3, ста-
на 5, е запишано следното: Земјоделската задруга 
„Козјак" од село Ореше, Титоввелешка околија, 
со решението на Народниот одбор на општината 
Богомила под бр. 01-3879 од 23-Х1-1961 год. е ста-
вена ,дод редовна ликвидација. 

За членови, на ликвидационата комисија со 
решението на Народниот одбор на општината Бо-
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гомила под бр. 8-3953 од 28-XI-1961 год. се назна-
чени следните лица: Апостол Ставревски, прет-
седател на комисијата, Томе Костадиновски, член 
и Борис Маневски, член. 

За ликвидатор на задругата со решението бр. 
08-4014 од 2-ХП-1Ѕ61 год, е назначен Томе Коста-
диновски, кој ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, сметано 
од 9-1-1962 година. 

На досегашните потписници и тоа: Димо Сто-
јанов Најдовски, управник, и Негрија В. Нико-
ловски им престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 21/С2. (191) 

Со правосилното решение на Окружниот сто-
пански суд во Битола Ј1. бр. 2/58 од 14-11-1962 год. 
е заклучена постапката за присилна ликвидација 
на Трговското претпријатие увоз-извоз „Билјана" 
од Битола. Согласно со. чл. 79 од Уредбата за пре-
станок на претпријатијата и дуќаните се наложува 
бришење на истото од регистарот на Окружниот 
стопански суд во- Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Л. 
бр. 2/58. (415) 

Согласно со одлуката бр. 02-3627 од 14-Х-1958 
годи од Факултетскиот совет на Медицинскиот фа-
култет, како и решението бр. 04-14237/1 од 16-Х-
1958 год. ка Народниот одбор на општината Ида-
дија — Скопје, Управата на Клиничката болница 
во Скопје е ставена во редовна ликвидација и е 
определена Ликвидациона управа. 

Ликвидационата комисија ги поканува сите 
поверители и должници на Управата на Клинич-
ката болница, во рок од 30 дена по објавувањето 
на свој оглас, да ги пријават на Ликвидационата 
управа своите побарувања, односно долгови. 

Од Ликвидационата комисија (1471) 

КОНКУРСИ 
ОПШТИНСКИОТ ДОМ 

ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ТОМЕ ПЕТРОВ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место 

УПРАВНИК на Домот за народно здравје 
— Горче Петрев 

Услови: Кандидатот да има завршено виша 
управне-правна школа и да има три години стаж 
на вакво или слично работно место. Во случај да 
не се пријават кандидати со 3 г. практика доваѓа 
во обзир и со помала. 

Плата по Правилникот за расподелба на лич-
ните доходи. 

Молбите таксирани со 50 дин. се доставуваат 
до Домот за народно здравје — Ѓорче Петров. 

Рокот на траењето на конкурсот е 15 дена од 
денот на објавувањето. Во колку местото не се по-
полни останува отворен до пополнувањето. 

Бр. 20 — Стр. 257 

Кандидатот што ќе биде примен може да стапи 
на работа веднаш. (820) 

Советот на Здравствената станица Чашка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за лекар од општа пракса, кој ќе ја врши и 
должноста управник на Здравствената станица 

Услови: Завршен медицински факултет и едно-
годишен лекарски стаж. 

Плата по Правилникот за личен доход. 
Конкурсот трае до 15т-УН-1962 год. Молбите се 

поднесуваат до Советот на Здравствената станица 
Чашка. 

Стапување на работа од 1 август 1962 год. (837) 

На основа членот 21 и 33 од ЗЈС, Комисијата 
за службенички работи на НО на општината — 
Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место 
— Шеф на Отсекот за стопанство — 

Услови: Виша стручна спрема, положен стру-
чен испит и 5 години практика на соодветни ра-
боти. I 

Основна плата по ЗЈС, а положајната по* одлу-
ката на НОО. ( 

Молбите со сите потребни документи по членот 
31 од ЗЈС се доставуваат до НОО Кр. Паланка, во 
рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (821) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗДРАВСТВЕ-
НАТА СТАНИЦА НА ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ 

КУМАНОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на едно работно место лекар од 

општа цракса при Здравствената станица 

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и по 
возможност положен стручен испит. 

Молбите се доставуваат таксирани со 50 ди-
нари таксени марки, како и документите пропи-
шани по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
до Комисијата најдоцна до 15-УИ-1962 година, а 
стапување на работа од 1-УШ-1962 година. 

Личниот доход според) Правилникот за распо-
делба на личниот доход на Здравствената станица.. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место). (850) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението на Народниот одбор 

на општината Титов Велес бр. 03-1528/1 одЗО-У-1962 
год. е запишана во регистарот на установите со са-
мостојно финансирање под рег. бр. 22, страна 22, 
установата под назив: Противпожарна установа во 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Титов Велес. Предмет на работењето на устано-
вата е: 

— гасење на пожари, учествува во спасување 
при елементарни непогоди и укажува помош кај 
останатите поголеми несреќи; 

— во границите на постојните прописи на над-
лежните органи, да учествува во извршување на 
задачите на организацијата на цивилната заштита; 

— соработува со доброволните противпожарни 
друштва, или укажува помош нарочно во стручното 
издигнување на нивното членство; 

— организира популарни предавања преку кои 
го запознава населението со важноста на против-
пожарната служба; 

— организира пожарни стражи според пропи-
сите што ги донесува Советот за општа управа и 
внатрешни работи; 

— ги врши сите други работи ставени во над-
лежност во врска со противпожарната безбедност. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Титов Велес бр. 3460/1 
од 19-1У-1961 година. 

Установата ќе ја потпишуваат Крсто Стоја-
новски, командир, Миле Ристовски и Јордан Цвет-
ковски, командири на одделенија. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Отсекот за внатрешни работи на На-
родниот одбор на општината Титов Велес. 

Бр. 03-1528/1 од Народниот одбор на општината 
Титов Велес. (753) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Кисела Вода — Скопје бр. 02-1871/14 
од 24-11-1962 год. е запишана во регистарот на ус-
тановите со самостојно финансирање под бр. 14, 
установата под назив: Републички центар за 
стручно образование на кадрите во градежништвото 
ва НРМ — Скопје- Предмет на работењето на ус-
тановата е: да врши стручно оспособување на кад-
рите во градежништвото, градежната индустрија и 
градежното занаетчиство. 

Установата е основана од' Републичката инду-
стриска комора — Скопје со одлуката бр. 01-994/3 
од 27-ХН-1962 година. 

Органот на управувањето со установата е ко-
лективен орган — управен одбор, а старешина на 
управата е директорот Петар Михаилов. 

Установата ќе ја потпишуваат Петар Михаи-
лов, директор, и Китанова Ангелина, книговодител. 

Бр. 02-1871/14 од Народниот одбор на општи-
ната Кисела Вода — Скопје. (752; 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје бр. 06-16701 од 11-
VI-1962 година е запишана во регистарот на соци-
јалните установи на страна бр. 9, установата под 
назив: Социјална установа Дом — Фамилија бр. 2, 
со седиште во Скопје. Предмет на работењето на 
установата е: да одгледува и воспитува деца без 
родители или со родители кои подолго време се 
спречени да ги вршат родителските обврски и 
права. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 
6256 од 20-ХП-1957 година. 

Со установата управува управителката Роза 
Нолчева;. 

Орган надлежен за работата на установата е 
Советот за социјални грижи на НО на општината 
Идадија — Скопје. 

Бр. 16701/1962 год. од Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје. (818) 

Врз основа на решението на Одделението за 
општествени служби на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци бр. 01-4404/1 од 15-У-1962 го-
дина во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 20, рег. бр. 1 е запишано 
следното: Се менува називот на Околискиот инсти-
тут за афион во Кавадарци и ќе гласи: ОКОЛИСКИ 

институт за мас л одај ни култури, со седиште во 
Кавадарци, сметано од 27. III. 1962 година. 

Досегашните потписници на Институтот оста-
нуваат и понатака за потписници, со исклучок на 
Ристо Игнатов Јованов, на кого му престанува 
правото за потпишување. 

Бр. 01-4404/1 од Народниот одбор на општи-
ната Кавадарци. у (831) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1V-1962 година на страна 205, реден бр. 1 е за-
пишан под фирма: Прехранбен комбинат во из-
градба „Овче Поле", со седиште во Св. Николе. 

Стопанската дејност што ќе ја врши Комбина-
тот е индустриско производство на прехранбени 
артикли и тоа: 

— производство на сточна храна (ф-ка за сточ 
на храна); 

— производство на масло, растителна маст, 
маргарин (ф-ка за масло); 

— производство на млеко и млечни производи 
(млекара); 

— производство на пиво (ф-ка за пиво); 
— производство на пресно месо и преработки 

од месо (кланица); 
— производство на коскено и месно брашно 

(кафилерија). 
Директор на Комбинатот е Гаврилски Илиев 

Гаврил, кој е овластен да го претставува и потпи-
шува. 

Основањето на Комбинатот е запишано во ре-
гистарот врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Св. Николе бр. 01-1199 од 
ЗО-Ш-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 69/62. ' (575, 

Окружниот стопански, суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 153, страна 395, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо за промет со ме-
шани индустриски и колони јални стоки, „Ангро-
промет" од Кавадарци,, Продавница за амбалажа, 
грнчарија и дрвна галантерија број 18 во Кава-
дарци. Предмет на работењето на продавницата е: 
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трговија на мало за промет со секаков вид амба-
лажа, грнчарија, јажарска стока, дрвна галанте-
рија и рогозина. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Ангропромет" од 
Кавадарци, а согласно со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кавадарци под бр. 03-
7657/1 од 18-IX-1961 год. 

Раководител на продавницата е Цандо Вла-
инков. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 606/61. (1292) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 366, страна 37, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет на текстил, га-
лантерија и конфекција .„^Сутјеска" од Титов Ве-
лес, Продавница во Титов Велес. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на галанте-
рија. 

Продавницата е основана од Работничкиот са-
вет на Трговското претпријатие за промет на тек-
стил, галантерија и конфекција „Сутјеска", Титов 
Велес, а согласно со решението на Народниот сед-
бер на општината , Титов Велес бр. 03-6779/1 од 
31-УП-1961 година. 

Раководител на продавницата е Марика Кр-
лева. 1 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 599/61. (1308) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 25450, издадена 
од ЗСО — Битола на име Лидија Димитровска, 
Битола. (927) 

Здравствена легитимација бр. 7550, издадена 
од ЗСО — Битола на име Стојан Митревски, е. 
Маково, Битолско!. (928) 

Здравствена легитимација бр. 7553, издадена 
од ЗСО — Битола на име Цане Димитровски, е. 
Маково, Битолско. (929) 

Здравствена легитимација бр. 7927, издадена 
од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име 
Стојан Андонов Ангеловски, е. Петралица, Крива 
Паланка. (930) 

Здравствена легитимација бр. 2264, издадена 
од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име 
Станојко Трајанов Станојковски, е. Лозаново — 
Крива Паланка. (931) 

Здравствена легитимација бр. 6574, издадена 
од ЗОО — Филијала — Крива Паланка на име 

Нада Кирова Миленкова, е. Ветуница, Крива Па-
ланка. (932) 

Здравствена легитимација на име Стојко Ма-
тевски, е. Големо Црско, Кичево. (933) 

Здравствена легитимација бр. 2,106 на име Ко-
стадин Г. Ѓорѓиев, е. Д, Дисан, Кавадарци. (934) 

Здравствена легитимација бр. 168, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Киро Велевски, ул:. „Желез-
ничка" бр. 4 — Тетово. (935) 

Свидетелство бр. 30/1950 г. од IV одделение, 
издадено од Основното училиште „Прпсрими" на 
име Јусуф Назим Арифи, е. Камењане, Тетовско, 

(936) 
Здравствена легитимација бр. 10842, издадена 

од ЗСО — Охрид на име Добривоја Спасев Ко-
стоски, е. Подгорци, Охрид. (937) 

Здравствена легитимација бр. 15103, издадена 
од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Зоран 
'Станков Арсов, е. Пробиштип, Кочани. (938) 

Здравствена легитимација бр. 390, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Несто Го-
гов Салтиров, е. Трипатанци, Кочани. (939) 

Здравствена легитимација бр. 14938, издадена 
од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Бојан 
Димитров, Колонија Пробиштип, Кочани. (940) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Петров, е. Бутел, Скопско. 

(941) 
Работна книшка бр. 371/22-У1-1961 год. изда-

дена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на име Алексо Калинчев, Скопје. (942) 

Воена книшка издадена од ВП 6633 — Београд 
на име Милован С. Костовски, ул. „Никола Тесла" 
бр. 22 — Куманово. (943) 

Работна книшка бр. 71, серија бр. 263060 из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на име Даут Реџеповски, е. Св. Петка — 
Скопје. (944) 

Дозвола за обавување на занает — ѕидар, из-
дадена од Кочани на име Љубомир Мишев Ѓор-
ѓиев, Скопје. (945) 

Воена книшка издадена од НОО на е. Орашец 
— Куманово на име Санде Д. Стамчевски, Скопје. 

(946) 
Здравствена легитимација бр. 82297, на име 

Нина-Христина Н. Белкова, Скопје. (947) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Васвије Јашари, Горче Петров. (948) 
Работна книшка издадена од Бирате за посре-

дување на трудот — Скопје на име Уфтаде Рамиз, 
Скопје. (949) 

Воена книшка издадена од ВП 887/јЗ — Пула 
на име Србо Ангелко Смилковски, е. Јаболце, 
Скопје. (950) 

Работна книшка бр. 454/59, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Рамадан Фари, Скопје. (951) 

Работна книшка бр. 2567, серија бр. 008973 из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ти-
тоград на име Жарко Стјепчиќ, Скопје. (952) 

Уверение за стално неспособен во ЈНА бр. 
795/60, издадено од ВП 3379/4-64 — Љубљана на 
име Гази Сулејман 'Селмани, е. Чегране, Гостивар. 

(953) 
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Дозвола за носење на оружје бр. 3077, изда-
дена од СВР — Охрид на име Русе С. Дабески, е. 
Мидинци, Кичево. (954) 

Здравствена легитимација бр. 5288, * издадена 
од ЗОО — Титов Велес на име Радмила Миланова 
Николовска, ул. „Маршал Тито" бр. 88 — Титов 
Велес. (956) 

Здравствена легитимација бр. 5310, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Светланчо Панчев 
Ноневски, ул. „Наум Наумоски" бр. 11 — Титов 
Велес. (957) 

Работна книшка бр. 6276, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Титов Велес на име 
Шефко Ејуп Цамовиќ, е. Горно Оризари, Титов-
велешко. (958) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Тетово на име Шабан Ќ. Исмаили, ул. „Сл. Пено-
ски" бр. 44 — Гостивар. (959) 

Здравствена легитимација бр. 36165, издадена 
од ЗСО — Штип на име Аристит Пецев, ул. „Вита 
Поп Јорданова" бр. 11 — Штип. (960; 

Работна книшка бр. 333, серија бр. 272970, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Долнени1 на име Добривое Грозданоски, е. Слепче, 
Прилеп. (961) 

Свидетелство бр. 2 за завршено IV одделение, 
издадено од Основното училиште „Борка Талев-
ски" е. Витолиште на име Тоде Ристев Лаловски, 
е. Витолиште, Прилеп. (962) 

Здравствена легитимација издадена од 3'СО — 
Ресен на име Ружица ѓорѓиевска, ул. „Борис Кид-
рич" бр. 49 — Ресен. ' (963) 

Дозвола за оружје бр. 1139, издадена од СВР 
— Тетово на име Рефик Вебиов Имероски, ул. 
„Враќа Миладинови" бр. 33 — Тетово. (964) 

Воена книшка издадена од КВО — Тетово на 
име Ристо Гаврило Тодоровски, е. Вратница, Те-
товско. (965) 

Воена книшка, издадена бд Воениот отсек — 
— Гостивар на име Енвер Ш. Алити, ул. „Н. Па-
рапунов" бр. 22 — Гостивар. (966) 

Воена објава бр. 605205, издадена од ВП 2724 
на име Боривоје Милан Николиќ!, ВП 2724 — Стру-
мица. (967) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Урошевац на име Ариф Цок-
љар, Скопје. (968) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот на НО на општината Идадија 
— Скопје на име Ѓулваде Асаноска, Скопје. (969) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО1 — 
Горче Петров на име Назмије Река, Скопје. (970) 

Работна книшка бр. 234, серија бр. 255743, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на име Зејадиц Даце, Скопје. (971) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Беќир Камберовиќ, Скопје. (972) 

Воена книшка издадена од Петровац на Мла-
ви на име Петар Тешеновски, Скопје. (973) 

Здравствена легитимација бр. 9781 на име Јан-
че Цветан Здравевски1, ул. „Цар Самоил" бр'. 164 
— Битола. (974) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Асија Шаќировска, ул. „Бонево 
трло" бр. 6 — Куманово. (975) 

Здравствена легитимација бр. 2346, издадена 
од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име 
Еленка Ристова, е. Костур, Крива Паланка. (976) 

Здравствена легитимација бр. 10841, издадена 
од ЗСО — Охрид, па име Драга Спасева Костоска, 
е Подгорци, Струга. (977) 

Ловна дозвола бр. 24815, издадена од СВР — 
Охрид на име Мирко Живков Илиески1, е. Плас-
ница, Кичево. (978) 

Здравствена легитимација бр. 13922,, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Филиза Накоска, е. Лав-
чани, Кичево'. (979) 

Здравствена легитимација бр. 10433, на име 
Атанас Ристов Тодороски, е. Челопек, Тетовско. 980 

Здравствена легитимација бр. 54214, издадена 
од ЗСО — Битола на име Цвета Панова Шкодра, 
Битола. (981) 

Работна книшка бр. 1325, серија бр. 162468, 
издадена од Бирото за посред, на трудот — Прилеп 
на име Камила Велиоска, ул. Дабнички Завој" 
бр. 107, Прилеп. (982) 

Здравствена легитимација бр. 9058, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Благој Станков, е. 
Клисура, Кавадарци. (983) 

Здравствена легитимација бр. 9954, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Наце Петров Трачев-
ски, ул. „Младинска" бр. 9 — Штип. (984) 

Работна книшка бр. 323, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Дебар на име Сала 
(Зењели) Сали Аџере, е. Коњаре, Дебар. (985) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Магда Најдовска Бојковска, е. Ивени, Битолско. 

(986) 
Здравствена легитимација бр. 59229, издадена 

од ЗСО — Битола на име Ванка Дулевска, ул.' 
„Цв,. Димов" бр. 68 — Битола. (987) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 914, 
издадена од ЗСО — Испостава — Кратово на име 
Ангеле А. Младенов, е. Туралево, Кратово'. (988) 

Здравствена легитимација бр. 3090, издадена 
од ЗСО — Дебар на име Амди је Осман Велиу, е. 
Спас, Дебар. (989) 

Работна книшка бр. 12242 на име Димитрија 
Ѓорѓевски, е. Џепчиште, Тетовско. (990) 

Здравствена легитимација бр. 1141, издадена 
од ЗСО — Штип на име Николина Ву јовиќ, ул. 
„Тодор Чучков" бр. 47 — Штип. (991) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Кочани на име Дивна Манасиева Ми-
тева, ул. „Иво Рибар" бр, 16 — Кочани. (992) 

Свидетелство од IV одделение на име Благоја 
Пано Тодоров, е. Грљани, Кочани. (993) 

Работна книшка бр. 5439, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Куманово на име 
Родна Пешевска, е. Драчево, Скопско. (994) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубомир Бужарсвски, Скопје. (995) 

Инвалидска исплатна книшка бр, 210735 на 
име Стојанка Стојановска, Скопје. (996) 

Работна книшка бр. 415/59, издадена од НО на 
општината Петровец на име Јово Николовски, е. 
Петровец, Скопско. (997) 

Работна книшка бр. 5132/55, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Кочани на име 
Џеладин ^Сулејман, Скопје. (998) 
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Работна книшка издадена од Бирото за по-
средување на трудот — Скопје на име Селадин 
Алиевски, Скопје. (999) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Калина Јорданова, е. Шемшово, Те-
товско. (1000) 

Работна книшка бр. 14718/54, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Васил Василевски, Скопје. (1001) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Александдр Мирчески, ул. „Кеј 1 
мај" бр. 48 — Прилеп. (1002) 

Школско свидетелство бр. 410, за завршено IV 
одделение през 1948/49 год., издадено од Учили-
штето „Пере Тошев" — Прилеп на име Киро Алек-
соски, ул. „Пиринска" бр. 50 — Прилеп. (1003) 

Работна книшка серија бр. 1588305, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Кичево на име 
Ракип Саитоски, е. Преглово, Кичево. (1004) 

Здравствена легитимација бр. 538, издадена од 
ЗСО — Кичево на име Абдула Сефероски, е. Прег-
лово, Кичево'. (1005) 

Здравствена легитимација бр. 27293, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Константин Стојан 
Тешиќ, ул. „Ѓоре Органџиев" бр. 3 — Титов Велес. 

(1006) 
Здравствена легитимација бр. 42806, издадена 

од ЗСО — Гостивар на име Сребре Самоиловски, 
е. Ново Село, Гостивар. (1007) 

Здравствена легитимација бр. 4371, издадена од 
з с о — Пробиштип на име Павле Димков Спиров, 
е Куково, Кочани. (1008) 

Свидетелство за завршена IV година учител-
ска школа во Битола на име Радован Каруноски, 
е. Тополчани, Битолско. (1009) 

Работна книшка бр. 6699, серија бр. 29105, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Демир Т. Демировски, ул. „Средо-
рек" бр. 39 — Куманово. (1010) 

Работна книшка бр. 8665 на име Бранка Тодор 
Трајковска, е. Бедиње, Кумановско. (1011) 

Работна книшка бр. 14278, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Титов Велес на име 
Томе Димо Стојанов, е. Црквино, Титоввелешко. 

(1012) 
Здравствена легитимација на име Вера Каџи-

бакова, ул. „Костурска" бр. 37 — Титов Велес. 
(1013) 

Свидетелство бр. 642, издадено од Гимназијата 
„Кирил Пејчиновић, Тетово па име Мирослав 
Атанасов Спировски, ул. „Јане Сандански" бр. 25 
— Тетово. (1014) 

Свидетелство бр. 262 од 11-У1-1954 год. од I 
среден наставнички клас — Средно1 музичко шко-
ло во Скопје на име Боро Николоски, е. Битуше, 
Гостивар. (1015) 

Здравствена легитимација на име Љубица Го-
ровска, ул. „Илинденска" бр. 45 — Тетово. (1016) 

Здравствена легитимација бр. 5581, издадена 
од ЗСО — Штип на име Боро Бобаковски, ул. 
„В. Главинов" бр. 4 — Штип. (1017) 

Здравствена легитимација бр. 4442, издадена од 
ЗСО — Филијала — Берово на име Славчо Пи-
понски, Берово. (1018) 

Здравствена легитимација бр. 477, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Страшо 
Златков, е. Добрево, Кочани. (1019) 

Службена легитимација бр. 24251, издадена од 
ДСВР Скопје на име Чедомир Давчевски, 
Скопје. (1020) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Бејнеза Аметовски, е. 
Дражилсво, Скопско. (1021) 

Работна книшка бр. 2698/27-1-1958 год. изда-
дена од Бирото за посредување на трудот — Леско-
вац на име Милен Томиќ, Скопје. (1022) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Бекир Мухарему е. Бо-
јане, Скопско. (1023) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Поповиќ, Скопје. (1024) 

Работна книшка бр. 49536, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Зорка Дончева, Скопја (1025) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нина Станикевска, Скопје. (1026) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фета Османов, е. Сингелиќ, СКОПСКО. 

(1027) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Рамиз Рамадани, е. Арачиново, 
Скопско. (1029) 

Дозвола за оружје рег. бр. 1461, издадена од 
СВР — Скопје на име Петре Ј. Андреевски, Скопје. 

I (1030) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Никола Благоевски, ул. „Парти-
занска" бр. 35 — Прилеп. (1031) 

Здравствена легитимација бр. 9605, издадена 
од ЗСО — Дебар на име Емина Веј сел оска, е. Мо-
торче, Дебар. (1032) 

Здравствена легитимација бр. 9651, издадена од 
ЗОО — Тетово на име Јелица Атанасова, ул. „Кар-
пош" бр, 25 — Тетово. (1033) 

Школско свидетелство бр. 434, издадено од Ос-
новното училиште „Димитар Влахов", е. Каменица 
на име Виде Симјанов Каранфилов, е. Каменица, 
Делчево. (1034) 

Здравствена легитимација бр. 5904, издадена од 
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Сене То-
доров, е. Добрево, Кочани. (1035) 

Работна книшка бр. 111, серија бр. 253140, из-
дадена од НО на општината е. Старо Нагоричане 
на име Стојадин Спасевски, е. Жегљане, Куманов-
ско. (1036) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Васка Исмаиовска, ул. „Пане 
Георгиев" бр. 20 — Куманово. (1037) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Гостивар на име Каугури Џу-
лије, ул. „Панче Попоски" бр. 35 — Гостивар. (1038) 

Здравствена легитимација бр. 4223, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Александра Христова, ул. 
„Бр. Миладинови" бр. 5 — Кочани. (1039) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Борис Александров, е. Грдовци, 
Кочани. (1040) 
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Здравствена легитимација бр. 12925, издадена 
од ЗОО — Ресен на име Данче Ј. Наумовски, с. 
Кривени, Ресен. (1041) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангелина Урдаревиќ, Скопје. (1042) 

Свидетелство за завршен V глас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Орце Николов" — Скоп-
је на име Мирослава Тарашиќ, Скопје. (1043) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вангел Гаковски, Скопје. (1044) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љутви ја Сакиповиќ, Скопје. (1045) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Елизабета Цоцева, ул. „Моша Пи-
јаде" бр. 273 — Прилеп. (1046) 

Возачка дозвола бр. 650, издадена од СВР — 
Битола на име Трајче Илиов Наумоски, ул. „Ле-
нин" бр. 25 — Прилеп, (1047) 

Здравствена легитимација бр. 2662, издадена 
од ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Ди-
митар Мариновски, Кр. Паланка. (1048) 

Здравствена легитимација бр. 29447 на име Неџ-
медин Незири, ул. „Г. Стојчевски", Тетово. (1049) 

Работна книшка бр. 144720, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Кр. Паланка на име 
Благој Славков Костовски, с. Горобинци, Св. Ни-
коле. (1050) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Св. Николе на име Стево 
Тимев Серафимовски, е. Д. Гуѓанци, Св. Никола 

(1051) 
Свидетелство бр. 11/1950 год. за завршено од 

I—IV одделение издадено од Училиштето во е. Не-
готино на име Хаљит Хамза Мифтари, е. Него-
тино, Тетовско. (1052) 

Здравствена легитимација бр. 74396, издадена 
од ЗСО — Битола на име Димко Тасе Ѓорѓиевски, 
е. Облаково, Битолско. (1053) 

Здравствена легитимација на име Арсо Радев-
ски, ул. „Илинден" бр. 2к — Битола. (1054) 

Здравствена легитимација на име Менка Ра-
девска, ул. „Илинден" бр. 2к — Битола. (1055) 

Работна книшка рег. бр. 8838, серија бр. 368663 
издадена од Бирото за посредубање на трудот — 
Прилеп на име Борка Бошкоски, ул. „11 октомври" 
бр. 168 — Прилеп. (1056) 

Здравствена легитимација бр. 10268, издадена 
од ЗСО — Филијала — Дебар на име Дема Буку-
рије, ул. „Џавит Уштељенца" бр. 19 — Дебар1. 

(1057) 
Здравствена легитимација на име Бајрам Де-

мироски, Струга. (1058» 
Служен лист бр. 637, издаден од СВР — Титов 

Белее на име Јонче Сакалијев, е. Рожден, Ка-
вадарци. (1059) 

Здравствена легитимација бр. 15390, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Петар Кочов, е. Ма-
рина, Кавадарци. (1060) 

Работна книшка бр. 7092/54, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Милан Стошић, Скопје. (1061) 

Здравствена легитимација бр. 23971, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Алексеј Глатков, Скопје. 

(1062) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Ресен на име Фати X. Абдул овски, 
ул. „Крсто Геров" бр. 54 — Ресен. (1063) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7509, 
издадена од ЗСО — Прилеп на име Димче Радев 
Мојсоски, е. Веселчани, Битола. (1064) 

Здравствена легитимација бр. 21839, издадена 
од ЗСО — Битола на име Иванчо Филиповски, ул> 
„Д. Влахов" бр. 16а — Битола. (1065) 

Здравствена легитимација на име Амида Ве-
т р о в с к а , ул. „Средорек" бр. 58 — Куманово. (1066) 

Здравствена легитимација на име Садри Ве-
т р о в с к и , ул. „Средорек" бр. 58 — Куманово1. (1067) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ниш на име Радмила Шешлија, ул. „Т. Миланоски" 
бр. 11 — Ресен. (106&) 

Работна книшка бр. 14821 на. име Џавит Курти-
ши, е. Селце, Тетовска (1069) 

Работна книшка бр. 232769/708, издадена од 
НО на општината „Саат Кула" — Скопје на име 
Бранко Горѓи Ристов, е. Виница, Кочани. (1070) 

Здравствена легитимација бр. 1592, издадела 
од ЗСО — Испостава — Кратово на име Сандре Г. 
Димишков, е. Луково, Кратово. (1071) 

Здравствена легитимација бр. 9391, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Ване Лазаров Донев, е. 
Грдовци, Кочани. (1072) 

Здравствена легитимација бр. 16174, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Драгана Стефаноска, е. 
Лавчани, Кичево. , (1073) 

Здравствена легитимација на име Борис Пет-
рески, е. Зајас, Кичево. (1074) 

Здравствена легитимација бр. 39292, издадена 
од ЗСО — Битола на име Никола Петковски, ул. 
„Питу Гули" бр. 34 — Битола. (1075) 

Здравствена легитимација бр. 4815, издадена 
сд ЗСО — Дебар на име Емине Дилавер Тозлуку, 
ул. „ЈНА" бр. 16 — Дебар. (1076) 

Здравствена легитимација бр. 5425, издадена 
од ЗСО — Титов Велес на име Јана Ламброва Ја-
нева, ул. „4 јули" бр. 8 — Титов Велес. (1077) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Мица Пепова, е. Дреново, Ка-
вадарци. (1078) 

Здравствена легитимација на име Меј рема Ха-
сановић:, е. Д. Оризари, Титоввелетико. (1079) 

Работеа книшка бр. 14495, на име Веби Беџета, 
е. М. Речица, Тетовско. (1080) 
Свидетелство на име Абдула Ракипа Абдули, Го-
стивар. (1081) 

Здравствена легитимација бр. 463, издадена од 
ЗСО — Филијала — Св. Николе на име Калчо 
Штеријов Зиков, е. Косел ери, Св. Николе. (1082) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќаније М. Емини, Скопје. (1083) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на Трпана, Веца, Рад,е, Божана и Перса сите 
Тисевски,- ул. „Ј. Сандански" бр. 68 — Тетово. 

(1034) 
Диплома бр. 6вЗ, издадена од Правниот факул-

тет — Скопје на име Миле Кецман, ул. „Спортска" 
бр. 5 — Соко Бања. (1085) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Цветан Турчинов, Скопје. (1086) 
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Здравствена легитимација бр. 10770, издадена 
од ЗСО — Радуша на име Михаил А. Христовски, 
Скопје. (1087) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Љубица Божиновска, 
е. Бардовци, Скопско. (1088) 

Работна книшка бр. 3429, на име Софија Чер-
ни, Скопје. (1083) 

Здравствена легитимација бр. 155492 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Сдаве Неделков, Скопје. 

(1090) 
Работна книшка бр. 7237, издадена од Бирото 

за прередување на трудот — Скопје на име Ќамил 
Сулејманов, Скопје. (1091) 

Работна книшка бр. 24625, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Сло-
боданка Мешкова, 'Скопје. (1092.) 

Здравствена легитимација бр. 40, издадена од 
ВП 4851 — Скопје на име Љубомир Цветковиќ, 
Скопје. (1093) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Мара Стојановска, е. 
Избегово, Скопје. (1094) 

Уверение за отпуст од државјанството на 
ФНРЈ бр. 150 од 11-111-1962 год,, издадено од ДСВР 
— Скопје на име Хаџи—Камбер Камбер Махмут 
и сопругата му Шефкија, од Скопје. (1657) 

Пасош рег. бр. 131, серија бр. 105103, издаден 
од СВЃ — Штип на име Стојка Мишева, е. Зрнов-
ци, Кочани. (1564) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 446, серија бр. 0575158 на 
име Трајка Г. Стојковска, ул. „Моша Пијаде" бр. 
182 — Куманово. (1205) 

Лична карта рег. бр. 993, серија бр. 0640404 
издадена од СВР — Куманово на име Трајанка Ар-
совска, ул. „М. Пијаде" бр. 132 — Куманово. (1206) 

Лична карта рег. бр. 7115, серија бр. 0583125 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Јордан 
Димитријевиќ, е. Опаје, Кумановско. (1207) 

Лична карта рег. бр. 3444, серија бр. 0463881 
издадена од СВР — Куманово на име Рашит Р. 
Скендеровски, ул. „Томе ѓорѓиев" бр. 16 — Кума-
ново. (1208) 

Лична карта рег. бр. 1132, серија бр. 046024'.: 
издадена од СВР — Куманово па име Даница Сто-
јановска, ул. „Илинденска" бр. 10 — Куманово. 

(1209) 
Лична карта рег. бр. 20Ѕ35, серија бр. 0032595 

издадена од СВР — Охрид на име Петруш Методи 
Ристоски, е, Требеништа, Струга. (1210) 

Лична карта рег. бр. 20411, серија бр. 0032031 
издадена сд СВР — Струга на име Мирко Митре 
Кочоски, е. Јабланица, Струга. (1211) 

Лична карта рег. бр. 18356, серија бр. 0023889 
издадена од СВР — Охрид на име Вехап Јонуз 
Ѓура, е. Велешта, Струга. (1212) 

Лична карта рег. бр. 13414, серија бр. 0046125 
на име Фатиме Демир Селмани Арифоска, е. Ка-
лиште, Струга. (1213) 

Лична карта рег. бр. 16560, издадена одо СВР — 
Кавадарци на име Петар Ѓорѓе Стојанов, е. Драче-
вица, Неготино. (1214; 

Лична карта рег. бр. 4123, серија бр. 0264170 
издадена од СВР — Битола на име Ристо Петре 
Јолевски, ул. „Козјак" бр. 29 — Битола. (1215) 

Лична карта рег. бр. 2761, серија бр. 0199369 
издадена од СВР — Битола на име Владимир Пе-
тар Лазаревски, ул. „Хр. Узунов" бр. 15а — Би-
тола. (1216) 

Лична карта рег. бр. 12665, серија бр. 0110376 
издадена од СВР — Битола на име Семи Изет (Ај-
рулова) Елмазовска, ул. „Солунска" бр. 283 — Би-
тола. (1217) 

Лична карта рег. бр. 4381, серија бр. 0134391 
издадена -од СВР — Прилеп на име Спасија Цве-
таноска, ул. „А. Слабејкоски" бр. 25 — Прилеп. 

(1218) 
Лична карта рег. бр. 881, серија бр. 0462093 на 

име Ангелко Борис Анастасовски, е. К'шање, Ку-
мановско. (1219) 

Лична карта рег. бр. 5084, серија бр. 0565484 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Томе Бо-
рис Јакимовски, е. Петралица, Кр. Паланка. (1220) 

Лична карта рег. бр. 530, серија бр. 00932240 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Иван 
Анастасов Петровски, е. Киселица, Кр. Паланка. 

(1221) 
Лична карта рег. бр. 7508, серија бр. 0567907 

издадена од СВР — Куманово на име Владе Мите 
Јовановски, е. Петралица, Кр. Паланка. (1222) 

Лична карта рег. бр. 17901, серија бр. 0734333 
издадена од СВР — Кичево на име Шукри Сефе-
роски, е. Зајас, Кичево. (1223) 

Лична карта рег. бр. 2556, серија бр. 0663296 
издадена од СВР — Тетово на име Милаим Локма-
на Фејзули, е. Ѓермо, Тетовско. (1224) 

Лична карта рег. бр. 6850, серија бр. 0668030 
издадена од СВР — Тетово на име Шукри Рама-
дана Адили, е. Слатино, Тетовско. (1225) 

Лична карта рег. бр. 17085, серија бр. 0713695 
на име Рамадан Сали Усеини, е. Ѓурѓевингге, Те-
товско. (1226) 

' Лична карта рег. бр. 11970, серија бр. 0234971 
издадена од СВР — Охрид на име Славе Настев 
Маркоски, е. Скребатно, Охридско. (1227; 

Лична карта рег. бр. 6744, серија бр. 0230314 
издадена од СВР — Окрид) на име Андон Костев 
Петрески, е. Свиништа, Охрид. (1228) 

Лична карта рег. бр. 53468, серија бр. 0138415 
издадена од СВР — Битола на име Никола Јонче 
Павлевски, е. Жван, Битолско. (1229) 

Лична карта рег. бр. 1420, серија бр. 0283410 
издадена од СВР — Вршац на име Ангелина Б. 
Милановиќ, е. Буково, Битолско. (1230) 

Лична карта рег. бр. 146, серија бр. 0167455 на 
име Дончо Сребре Петровски, е. Г. Агларци, Би-
тола. (1231) 

Лична карта рег. бр. 6449, серија бр. 0214199 
издадена од СВР — Охрид на име Ѓорѓи Ване 
Скендероски, ул. „Кирил и Методи" бр. 1 — Охрид. 

(1232) 
Лична карта рег. бр. 2Ѕ7, серија бр. 0089477 

издадена од СВР — Кавадарци на име Јано Ни-
колов ѓорѓиев, е. Бохула, Кавадарци. (1233) 

Лична карта рег. бр. 45596, серија бр. 0268827 
издадена од СВР — Тетово на име Нада Андреја 
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(Јаксвческа) Аврамоска, ул. „Илинденска" бр. 106 
— Тетово: (1234) 

Лична карта рег. бр. 8611, серија бр. 0358712 
издадена од СЕР — ' П у л а на име Селим Шеап 
Исени, е. Шипковица, Тетовско. (1235) 

Лична карта рег. бр. 1905, серија бр. 0172109 на 
име Ружди Иљаз Бајрами, е. Д. Палчиште, Тетов-
ско. (1236) 

Лична карта рег. бр. 242, серија бр. 0271752 
издадена од СВР — Гостивар на име Куртали Деар 
Исеини, е. Форино, Гостивар. (1237) 

Лична карта рег. бр. 29523, серија бр. 0747906 
издадена од СВР — Призрен иа име Марија Кола 
Преки, Гостивар. (1238) 

Лична карта рег. бр. 6002, серија бр. 0382712 
издадена од СВР — Кочани на име Трајан Климе 
Дуданов, ул. „Ленинска" бр. 1 — Виница — Ко-
чани. (1239) 

Лична карта рег. бр. 1437/ш, серија бр. 0406922 
издадена од СВР — Штип на име Штерјо Ташков 
Штерјсв, е. Врбица, Кочани. (1240) 

Лична карта рег. бр. 1С05С, серија бр. 0496165 
издадена од СВР — Кавадарци на име Мито Бла-
гоје Пешев, е. Росоман, Титоввелешко. (1241) 

Лична карта рег. бр. Ѕ476, серија бр. 0349986 
издадена од СВР — Титов Велес на име Шабан 
Сакипов Ја јонски, е. Г. Врановци, Титоввел етико. 

(1242) 
Лична карта рег. бр. 12369, серија бр. 0352879 

издадена од СВР — Титов Велес на име Стоилко 
Орданов Стојанов, е. Извор, Титоввелешко. (1243) 

Лична карта рег. бр. 4588, серија бр. 010929о 
на име Сефедин Санта Курто, е. Скудриње, Те-
товско. (1244) 

Лична карта рег. бр. 1867, серија бр. 0414377 
издадена од СВР — Радовиш на име Марика Доне 
(Миладинова) Георгиева, е. Раклеш, Радовиш. (1245) 

Лична карта рег. бр. 107, серија бр. 0571817 на 
имо Емин Арифа Османи, е. Слупчане, Кумановско 

(1246) 
Лична карта рег. бр. 752, серија бр. 0540698 

издадена од СВР — Куманово на име Нухи Џела-
дин?. Абдулаи, е. Никуштак, Кумановско. (1247) 

Лична карта рег. бр. 179, серија бр. 0124838 на 
име Тоде Најдов Ѓорѓиоски, е. Слепче, Прилеп. 

(1248) 
Лична карта рег. бр. 3019, серија бр. 0183529 

издадена од СВР — Битола на име Киро Нико-
лоски, е. Мажучиште, Прилеп. (1249) 

Лична карта рег. бр. 35939, серија бр. 0692002 
издадена од СВР — Тетово на име Зулкурли Ра-
мадан Ислами, е. Џепчиште, Тетовско. (1250) 

Личка карта рег. бр. 27374, серија бр. 0685147 
извадена од СВР — Тетово на име Исабедин Азиз 
Мешеди, е. Џепчиште, Тетовско. (1251) 

Лична карта рег. бр. 29956, серија бр. 0687914 
издадена од СВР — Тетово на име Илми А. Рама-
дани, е. Желино, Тетовско. (1252) 

Лична карта рег. бр. 4098, серија бр. 066115 из-
дадела од СВР — Тетово на име Тефик Усејин, е. 
Желино, Тетовско. (1253) 

Лична карта рег. бр. 7525/ш, серија бр. 0296998 
издадела од СВР — Штип на име Бранко Фенов 
Стефанов, ул. „Лисец" бр. 43 — Радовиш. (1254) 

Лична карта рег. бр. 0147182, серија бр. 68 из-
дадена од СВР — Делчево на име Методија Анд'. н 
Гоцевски, е. Саса, Делчево. (.1255) 

Лична карта рег. бр. 6896, серија бр. 0638406 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Банда 
Цветанов Савовски, е. Радибуш, Кр. Паланка.. (1256) 

Лична карта рег. бр. 1459, серија бр. 0002586 
издадена од СВР — Битола на име Лазар Атанас 
Терзиевски, е. Граешница, Битолско. (1257) 

Лична карта рег. бр. 2606, серија бр, 0123241 
издадена од СВР — Делчево на име Атанас' Ѓор-
ѓиев Калаџиски, е. Разловци, Делчево. (1258) 

Лична карта рег. бр. 1456, серија бр. 0154280 
издадена од СВР — Делчево на име Никола Јан-
гел ов Китановски, е. Киселица, Делчево. (1259) 

Лична карта рег. бр. 28609, серија бр. 0094551 
издадена од ^ В Р — Битола на име Даница Симо 
Ивановска, ул. „Ст. Наумов" бр. 71 — Битола. (1260) 

Лична карта рег. бр. 877, серија бр. 0461587 
издадена од СВР — Кратово на име Добре Спасов 
Филипов, е. Крилатица, Кратово. (1261) 

Лична карта рег. бр. 5999, серија бр. 0566398 
издадена од СВР — Куманово на име Борис Ва-
силов Петковски, е. Мождивњак, Кр. Паланка. 1262 

Лична карта рег. бр. 9762, серија бр. 0350272 
издадена од СВР — Титов Велес на име Трајко 
Тодоров Ниновски, е. Крива Круша, Титовве-
лешко. (1263) 

Лична карта рег. бр. 14510, серија бр. 0674535 
издадена од СВР — Тетово' на име Шабан Немана 
Исмани, е. Рогле, Тетовско. (1264) 

Лична карта рег. бр. 6820, серија бр. 0668060 
издадена од СВР — Тетово на име Авзи Мемета 
Весели, е. Желино, Тетовско. (1265) 

Лична карта рег. бр. 1142/ш, серија бр. 0406627 
издадена од СВР — Штип на име Асије Зија Му-
стафова, ул. „Иво Рибар" бр. 41 — Виница — Ко-
чани. (1266) 

Лична карта рег. бр. 9962/ш, серија бр. 0299435 
издадена сд СВР — Штип на име Атанас 'Спасов 
Михајлов, е. Босилово, Струмица. (1267) 

Лична карта рег. бр. 4448, серија бр. 0005960 
113 дадена од СВР — Прилеп на име Стил јан Трај-
ков Ристовски, е. Брник, Битолско. (1238) 

Лична карта рег. бр. 3178, серија бр. 0107888 
издадена од СВР — Дебар на име Незир Ибраим 
Маке лара, ул. „1 мај" бр. 34 — Дебар. (1269) 

Лична карта рег. бр. 23537, серија бр. 0177566 
издадена од СВР — Охрид на име Ајдар Бавто 
Саловски, е. Г. Папраник, Дебар. (1270) 

Лична карта рег. бр. 12809, серија бр. 2927519 
издадена од СВР — Липљан, Приштина на име 
Ислам Бајрама Красник, е. Мелница, Титовве-
лешко. (1271) 

Лична карта рег. бр. 349/ш, серија бр. 0423497 
издадена од СВР — Штип на име Атанас Пушов 
Јанакиев, е. Балталија, Штип. (1272) 

Лична карта рег. бр. 6826, серија бр. 0649289 
издадена од СВР — Кратово на име Маноил Ми-
тев Михаилов, е. Добрево, Кочани. (1273) 

Лична карта рег. бр. 637, серија бр. 0318147 на 
име Борис Стојан Гичев, е. 3летово, Кочани. (1274) 

Лична карта рег. бр. 1074, серија бр. 0105784 
издадена од СВР — Дебар на име Мирибан Бајрам 
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Хаџиреџа Хатипи, ул. „Црни Дрим" бр. 14 — 
Дебар. (1275) 

Лична карта рег. бр. 8152, серија бр. 0112862 
издадена од СВР — Дебар на име Фатиме Ајдин 
Арсланоска, е. М. Папраник — Дебар. (1276) 

Лична карта рег. бр. 15894, серија бр. 0120595 
издадена сд СВР — Дебар на име Џемила Димана 
(Ризова) Далиповска, е. Г. Папраник, Дебар. (1277) 

Лична карта рег. бр. 6286, серија бр. 0110997 
издадена од СВР — Дебар на име Риза Етем Да-
липовски, е. Г. Папраник, Дебар. (1278^ 

Лична карта рег. бр. 15721, серија бр. 0120422 
издадена од СВР — Дебар на име Џафер Арслан 
Џафери, ул. „Амди Леши" бр. 9 — Дебар. (1279) 

Лична карта рег. бр. 15355, серија бр. 0089479 
издадена од СВР — Битола на име Фатиме Му-
стафа (Јусуфова) Рустемовска, ул. „Козјак" бр. 8 
— Битола. (1280) 

Лична карта рег. бр. 22049, серија бр. 0163418 
издадена од СВР — Битола на име Лепа Сотир 
(Белкова) Мариниќ, ул. „Ј. Османа" бр. 18 — Би-
тола. (1281) 

Лична карта рег. бр. 5368, серија бр. 0565769 
издадена, сд СВР — Куманово на име Момчило 
Миланов Аврамови^ е. Никуљане, Куманово. (1282) 

Лична карта рег. бр. 13921, серија бр. 0554163 
издадена од СВР — Куманово на име Шакири 
Асана Селими, е. Слупчане, Кумановско. (1283) 

Лична карта рег. бр. 306, серија бр. 0288815 
издадена од СВР — Штип на име Симеон Манев 
Балабаков, ул. „М. Тито" бр. 45 — Штип. (1284) 

Лична карта рег. бр. 219, серија бр. 0050929 
издадена сд СВР — Кочани на име Јане Наумов 
Атанасовски, е. Мородвис, Кочани. (1285) 

Лична карта рег. бр. 9305, серија бр. 0298778 
издадена од СВР — Штип на име Стојан Јанев 
Тошев, е. Истибање, Кочани. (1286) 

Лична карта рег. бр. 2510, серија бр. 0428020 
издадена сд СВР — Кочани на име Десанка Алек-
сандар (Митева) Коцева, е. Зрновци, Кочани. (1287) 

Лична карта рег. бр. 6699, серија бр. 2713570 
издадена од СВР — Сј еница на име Адем Џемаил 
Прашовиќ, е. Житоше, Крушево. (1314) 

Лична карта рег. бр. 6819, серија бр. 0266136 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Ванчо 
Петров Марковски, е. Боиште, Битолско. (1315) 

Лична карта рег. бр. 9552/52, серија бр. 0190062 
издадена од СВР — Прилеп на име Јован Талев 
Дијоски, е. Долнени, Прилеп. (1316) 

Лична карта рег. бр. 1645, серија бр. 0127755 
издадена од СВР — Прилеп на име Никола ѓор-
ѓиоски, ул. „К. Јосифовски" бр. 41 — Прилеп. (1317) 

Лична карта рег. бр. 8395, серија бр. 0081910 
издадена од СВР — Прилеп на име Љубица Ко-
стоска, ул. „Борис Кидрич" бр. 111/2, Прилеп. (1318) 

Лична карта рег. бр. 24597, серија бр. 0218781 
издадена од СВР — Охрид на име Климе Костев 
Петрески, е. Песочани, Охрид, (1319) 

Лична карта рег. бр. 20076, серија бр. 0680748 
издадена од СВР — Тетово на име Гафур Шабан 
Мисими, е. Шипковица, Тетовско. (1320) 

Лична карта рег. бр. 39658, серија бр. 0694910 
издадена од СВР — Тетово на име Невзат Изаир 
Синани, ул. „Вардарска" бр. 1 — Тетово, (1321) 

Лична карта рег. бр. 20604, серија бр. 0717214 
издадена од СВР — Гостивар на име Бедри Кадри 
Таири, е. Градец, Тетово. (1322) 

Лична карта рег. бр. 26125, серија бр. 0722935 
издадена од СВР — Гостивар на име Салији Бек-
теш Азис, е. Г. Баница, Гостивар. (1323) 

Лична карта рег. бр. 18862, серија бр. 0715472 
издадена од СВР — Гостивар на име Асани Рама-
дан Иљаз, е. Форино, Гостивар. (1324) 

Лична карта рег. бр. 18243, серија бр. 0714853 
издадена од СВР — Гостивар на име Изеири Му-
рат Алит, е. Речане, Гостивар. (1325) 

Лична карта рег. бр. 3156, серија бр. 0291964 
издадена сд СВР — Штип на име Димче Василев 
Хаџискерлев, ул. „М. Тито" бр. 17 — Штип. (1326) 

Лична карта рег. бр. 6936, серија бр. 0310954 
издадена од СВР — Штип на име Томо Митков 
Петров, ул. „19 бригада" бр. 14 — Штип. * (1327) 

Лична карта рег. бр. 4752, серија бр. 0293382 
издадена сд СВР — Штип на име Славка Гроздан 
(Дејанова) Годинакова, ул. „Сл. Стојменски" бр. 31 
— Штип. (1328) 

Лична карта рег. бр. 4779, серија бр. 0267591 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Христо 
Д. Николовски, е. Боишта, Битола. (1329) 

Лична карта рег. бр. 11608, серија бр. 0192118 
издадена од СВР — Прилеп на име Ленка (Трен-
е с к а ) Спасеска, е. Рилево, Прилеп. (1330) 

Лична карта рег. бр. 453, серија бр. 0244964 
издадена од СВР — Крушево на име Рамадан 
Акиф Зенеловски, ул. „Босна" бр. 75 —• Битола. 

(1331) 
Лична карта рег. бр. 11549, серија бр. 0552029 

издадена од СВР — Куманово на име Лиман Мур-
теза Рамадани, е. Матејче, Кумановско. (1332) 

Лична карта рег. бр. 591/51, серија бр. 3626701 
издадена од СВР — Прибој, Титово Ужице на име 
Бахту Ибраима Гоиќевиќ, е. Г. Оризари, Титовве-
лешко. (1333) 

Лична карта рег. бр. 3091, серија бр. 0131548 
издадена од СВР — Гевгелија на име Усеин Скен-
дер ов Асанов, е. Башибос, Гевгелија. (1334) 

Лична карта рег. бр. 1075, серија бр. 0429785 
издадена од СВР — Гевгелија на име Јован ѓорѓи 
Јовановски, е. Миравци, Гевгелија. (1335) 

Лична карта рег. бр. 28039, серија бр. 0685986 
издадена од СВР — Тетово на име Шукринаил 
Сулејмана Умери, ул. „Призренска" бр. 12 — Те-
тово. (1336) 

Лична карта рег. бр. 19244, серија бр. 1067673 
издадена од СВР — Панчево на име Марија Анто 
Авдиј, е. Нераште, Тетовско. (1337) 

Лична карта рег. бр. 6990, серија бр. 0703500 
издадена од СВР — Гостивар на име Муслија Ра-
мадан Зекије, е. Врановце, Гостивар. (1338) 

Лична карта рег. бр. 6969, серија бр. 0403379 
издадена од СВР — Штип на име Ристо Алексов 
Манчев, ул. „Бр. Миладинови" бр, 8 — Штип. (1339) 

Лична карта рег. бр. 22100, серија бр. 0217550 
издадена од СВР — Охрид на име Абди Мехмеда, 
е. Зајас, Кичево. (1340) 

Лична карта рег. бр. 29191, серија бр. 0223390 
издадена од СВР — Охрид, на име Зејнула Кољош 
Хусеин ос ки, е. Туин, Кичево. (1341) 
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Лична карта рег. бр. 18677, серија бр. 0732610 
издадена од СВР — Кичево на име Живко Диме 
Блажески, е. Јудово, Кичево. (1342) 

Лична карта рег. бр. 653, серија бр. 0341163 
издадена од СВР — Титов Велес на име Алексан-
дар Иванов Петрушевски, е. Смил овци, Титовве-
лешко. (1343) 

Лична карта рег. бр. 7355, серија бр. 0187865 
издадена од СВР — Прилеп на име Сулејман Фе-
тов Ибраимоски, с. Црнилиште, Прилеп. (1344) 

Лична карта рег. бр. 4496, серија бр. 0097206 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Глигор 
С. Младеновски, е. Узем, Кр. Паланка. (1345) 

Лична карта рег. бр. 25855, серија бр. 0220039 
издадена од СВР — Охрид на име Милан С. Цвет-
коски, ул. „275" бр. 8 — Скопје. (1346) 

Лична карта рег. бр. 9494, серија бр. 0298967 
издадена од СВР — Штип на име Мирослав Зоров 
Спиров, е. Богословец, Св. Николе. (1347) 

Лична карта рег. бр. 3511, серија бр. 0563922 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Бранко 
Стојан Ивановски, е. Радибуш, Кр. Паланка. (1348) 

Лична карта рег. бр. 5612, серија бр. 0750130 
издадена од СВР — Кичево на име Цветанка Спи-
ро Максимоска, е. Големо Црско, Кичево. (1349) 

Лична карта рег. бр. 14128, серија бр. 0759194 
издадена од СВР — Кичево на име Стојко Симјан 
Матевски, е. Големо Црско, Кичево. (1350) 

Лична карта рег. бр. 6346, серија бр. 0750864 
издадена од СВР — Кичево на име Голуб Гего 
Исаилоски, е. Тајмишта, Кичево. (1376) 

Лична карта рег. бр. 18322, серија бр. 0506772 
издадена од СВР — Кавадарци на име Горче Трај -
ков Атанасов, е. Стра гов о , Кавадарци. (1377) 

Лична карта рег. бр. 38206, серија бр. 0693471 
издадена од СВР — Тетово на име Османи Зеќир 
Џемаили, е. Слатино, Тетовско. (1378) 

Лична карта рег. бр. 30644, серија бр. 0791600 
издадена од СВР — Тетово на име Невзат Пајазит 
Азири, ул. „Скопјанка" бр. 14 — Тетово. (1379) 

Лична карта рег. бр. 11462, серија бр. 0300935 
издадена од СВР — Штип на име Спасо Страхилов 
Костов, е. Ранчинци, Св. Николе. (1380) 

Лична карта рег. бр. 2642, серија бр. 0379252 
издадена од СВР — Кочани на име Осман Ибраим 
Житор, е. Блатец, Кочани. (1381) 

Лична карта рег. бр. 223, серија бр. 0091958 на 
име Милан Стојанов Димовски, е. Будимирци, Би-
толско. (1382) 

Лична карта рег. бр. 1254, серија бр. 0017964 
издадена од 'СВР — Битола на име Митре Орда-
нов Кметски, е. Манастир, Битола. (1383) 

Лична карта рег. бр. 874, серија бр. 0017584 
издадена од СВР — Прилеп на име Јован С. Бе-
каровски, е. Палчиште, Битолско. (1384) 

Лична карта рег. бр. 6159, серија бр. 0215208 
издадена од СВР — Охрид на име Ристо Богоја 
Бунески, ул. „Ј. Сандански" бр. 78 — Охрид. (1385) 

Лична карта рег. бр. 20370, серија бр. 0434776 
издадена од СВР — Титов Велес на име Лиланка 
Ванева Ѓорѓиева, ул. „Нови Велес" бр. 23 — Титов 
Велес. (1336) 

Лична карта рег. бр. 8036, серија бр. 0331646 
издадена од СВР — Титов Велес на име Петре 

Тодоров Рушков, ул. „Т. Панов", бр. 11 — Титов 
Велес. (1387) 

Лична карта рег. бр. 24108, серија бр. 0357002 
издадена од СВР — Титов Велес на име Михајло 
Миланов Михајловски, е. Крајници, Титоввелешко. 

(1388) 
Лична карта рег. бр. 1494, серија бр. 0660664 

издадена од СВР — Гевгелија на име Тодор Пет-
ков Јованов, ул. „7 ноември" бр. 33 — Гевгелија. 

(1389) 
Лична карта рег. бр. 1491, серија бр. 0660664 

издадена од СВР — Тетово на име Назми Изета 
Зеќири, е. Слатино, Тетовско. (1390) 

Лична карта рег. бр. 19262, серија бр. 0049795 
издадена од СВР — Струга на име Димитрија 
Александар Паноски, ул. „27 март" бр. 12 — Струга. 

(1391) 
Лична карта рег. бр. 282, серија бр. 0365793 

издадена од СВР — Неготино на име Велика 
Илиева Митрова, е. Клисура, Неготино. (1392) 

Лична карта рег. бр. 5773, серија бр. 0089669 
издадена од СВР — Битола на име Селим Абду-
рамаи Селимовски, ул. „Козјак" бр. 35 — Битола. 

(1393) 
Лична карта рег. бр. 39662, серија бр. 0096973 

издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Трај-
чев Мулоски е. Кривогаштани Прилеп. (1394) 

Лична карта рег. бр. 144, серија бр. 0125564 
на име Милка Дончова (Гурчиноска) Маркоска, е. 
Кривогаштани, Прилеп. (1395) 

Лична карта рег. бр. 9987, серија бр. 0077740 
издадена од СВР — Гевгелија на име Димитар Г. 
Џундов, ул. • „Ристо Фршинин" бр. 26 — Гевгелија. 

(1396) 
Лична карта рег. бр. 2986, серија бр. 0699596 

издадена од СВР — Гостивар на име Душан Лешо 
Јонкоски, Гостивар. (1397) 

Лична карта рег. бр. 3465, серија бр. 0172961 
издадена од СВР — Гостивар на име Енвер Иса 
Зибери, е. Здуње, Гостивар. (1398) 

Лична карта рег. бр. 652, серија бр. 0314162 
издадена сд СВР — Кочани на име Фериде Ша-
бан Мемедова, ул. „(Сл. Стоименов", Кочани. (1399) 

Лична карта рег. бр. 6460, серија бр. 0459010 
издадена од СВР — Струмица на име Лазар Леонид 
Георгиев, ул. „15 мај" бр. 11 — Струмица. (1400) 

Лична карта рег. бр. 4594, серија бр. 0016924 
издадена од СВР — Битола на име Стеван Тале 
Николовски, ул. „Кавала" бр. 23 — Битола. (1401) 

Лична карта рег. бр. 3819, серија бр. 0132626 
издадена од СВР — Битола на име Цветанка Горѓи 
(Мирчевска) Чукалевска, ул. „Дебарска" бр. 47 — 
Битола. (1402) 

Лична карта рег. бр. 5593, серија бр. 0346103 
издадена од СВР — Титов Велес на име Бојана 
Николова Стојанова Јорданова, ул. „М. Ацев" бр 
69 — Титов Велес. (1403) 

Лична карта рег. бр. 9241, серија бр. 0670011 
издадена од СВР — Тетово на име Тода Геро 
Јаќимоска, е. Брвеница, Тетовско. (1404) 

Лична карта рег. бр. 14406, серија бр. 0675030 
издадена од СВР — Тетово на име Шериф Нури-
ман Шерифи, е. Г. Речица, Тетовско. (1405) 
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Лична карта рег. бр. 9368, серија бр. 0669567 
издадена од СВР — Тетово на име Фареди« Исља-
ма Ибраими, е. Селце, Тетовско. (1406) 

Лична карта рег. бр. 5827, серија бр. 0667598 
издадена од СВР — Тетово на име Ариф Џевит 
Ајдини, е. Непроштено, Тетовско. (1407) 

Лична карта рег. бр, 20956, серија бр. 0680971 
издадена од СВР — Тетово на име Имер Капља 
Исмаиљи, е. Нераште, Тетовско. (1408) 

Лична карта рег. бр. 35531, серија бр. 0691601 
издадена од СВР — Тетово на име Мердјиме Елмас 
Мислими, е. Слатина, Тетовско. (1409) 

Лична карта рег. бр. 31528, серија бр. 0688519 
издадена од СВР — Тетово на име Невзат С. Беа-
дини, е. Слатина, Тетовско. (1410) 

Лична карта рег. бр. 4500, серија бр. 0668091 
издадена од СВР — Тетово на име Душанка Коста 
Филиповски, е. Лешок, Тетовско. (1411) 

Лична карта рег. бр. 4385, серија бр. 0293003 
издадена од СВР — Штип на име Љубомир Ни-
колов ѓорѓиев, ул. ,Пане Гочев" бр. 17 — Штип, 

(1412) 
Лична карта рег. бр. 8471, серија бр. 0375081 

издадена од СВР — Кочани на име Стефан Три-
фунов Мирчев, е. Грдовци, Кочани. (1413) 

Лична карта рег. бр. 3166/ш, серија бр. 0408653 
издадена од СВР — Штип на име Васа Атанас 
(ѓорѓиева) Соколова, е. Д. Подлог, Кочани. (1414) 

Лична карта рег. бр. 3893, серија бр. 0491867 
издадена од СВР — Кавадарци на име Стојан 
Гелев Милев, Кавадарци. (1415) 

Лична карта рег. бр. 23315, серија бр. 0539133 
издадена од СВР — Куманово на име ѓорѓи К. 
Стојанов, е. Богословец, Св. Николе. (1416) 

Лична карта рег. бр. 9424/ш, серија бр. 0298897 
издадена од СВР — Штип на име Велко Крстев 
Андонов, ул. „Лисец" бр. 5 — Радовиш. (1417) 

Лична карта рег. бр. 1645, серија бр. 0006860 
издадена од СВР — Битола на име Илија Алексов 
Костовски, е. Бач, Битолско. (1418) 

Лична карта рег. бр. 27790, серија бр. 0221988 
издадена од СВР — Охрид на име Јован Атанас 
Митрески, е. Лазаровци, Кичево. (1419) 

Лична карта рег. бр. 11466, серија бр. 3558556 
издадена од СВР — Лесковац на име Мирјана Р. 
Цветановиќ, Кичево. (1420) 

Лична карта рег. бр. 5249, серија бр. 0749767 
издадена од СВР — Кичево на име Младен Милош 
Костадиноски, е. Лавчани, Кичево. (1421) 

Лична карта рег. бр. 9095, серија бр. 0073683 
издадена од СВР — Гевгелија на име Марија Ди-
митар (Попова) Ангелова, е. Серменин, Гевгелија. 

(1422) 
Лична карта рег. бр. 5128, серија бр. 0433636 

издадена од СВР — Гевгелија на име Атанас Та-
нов Савов, е. Брајковци, Гевгелија. (1423) 

Лична карта рег. бр. 587, серија бр. 0241097 
на име Васил Смилев Јованоски, е. Свиништа, 
Охридско. (1424) 

Лична карта рег. бр. 434, серија бр. 0165577 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Богоја 
Трајанов Гру јонски, ул. „Вл. Назор" бр. 30 — Титов 
Велес. (1425) 

Лична карта рег. бр. 9590, серија бр. 0074343 
издадена од СВР — Гевгелија на име Тодор Ристо 
Такишмаков, е. Богданци, Гевгелија. (1426) 

Лична карта рег. бр. 15788, серија бр. 0501352 
издадена од СВР — Кавадарци на име Надежда 
Васил (Динова) Петрова, ул. „Илинденска" бр. 22 
— Кавадарци. (1427,/ 

Лична карта рег. бр. 8574, серија бр. 0667613 
издадена од СВР — Тетово на име Есат Казими 
Есати, е. Доброште, Тетовско. (1428) 

Лична карта рег. бр. 7445, серија бр. 066918И 
издадена од СВР — Тетово на име Бајрам Ајет 
Бајрами, е. Доброште, Тетовско. (1429) 

Лична карта рег. бр. 24460, серија бр. 0796424 
издадена од СВР — Тетово на име Паца Ацова 
Николовска, е. Копанце, Тетовско. (1430) 

Лична карта рег. бр. 3437, серија бр. 0159095 
издадена од СВР — Струга на име Полексена Ван-
гел Ѓорѓиоска, ул. „1 мај" бр. 10 — Струга. (349) 

Лична карта рег. бр. 729, серија бр. 0143439 
издадена од СВР — Струга на име Џеват Џемалов 
Кемал, ул. „Богомила" бр. 14 — Струга. (350) 

Лична карта рег. бр. 105, серија бр. 0238615 
издадена од СВР — Струга на име Лазар Леонов 
Отојчески, е. Оровник, Струга. (351) 

Лична карта рег. бр. 17425, серија бр. 0022958 
издадена од СВР — Опруга на име Абдула Беќир 
Села, е. Ливада, Струга. (352) 

Лична карта рег. бр. 2294, серија бр. 0263185 
издадена од СВР — Битола на Име Борис Д. Не-
делковски, е. Железнец, Битолска (353) 

Лична карта рег. бр. 50624, сергија бр. 0099902 
издадена од СВР — Битола на име Димитрија Сто-
јов Димитров ски, е. Величани, Битолско. (354) 

Лична карта рег. бр. 7700, серија бр. 0331310 
издадена од СВР — Титов Велес на име Менка 
Тане?. (Левкова) Кимова, ул. „Питу Гулев" бр. 14 — 
Титов Велес. (355) 

Лична карта рег. бр. 9951, серија бр. 0386561 
издадена од СВР — Кочани на име Вилко Борис 
Андонов, е. Зрновци, Кочани. (356) 

Лична карта рег. бр. 40303, серија бр. 0097140 
издадена одо СВР — Прилеп на име Кирил Ива-
носки, ул. „Тризла;" бр. 39 — Прилеп. (357) 

Лична карта рег. бр. 5575, серија бр. 0308807 
издадена од СВР — Штип на име Милан ѓорѓи 
Герасимом е. Пишица, Кочани. (358) 

Лична карта рег. бр. 5993, серија бр. 0082464 
издадена од СВР — Струмица на име Алириза 
Мусов Јусеинов* е, Дорломбос, Струмица. (359) 

Лична карта рег. бр. 2220/ш, серија бр. 0137926 
издадена од СВР — Штип на име Тодор Спиров 
Налбатски, е. Звегор, Делчево. (360) 

Лична карта рег. бр. 10935, серија бр. 0536467 
издадена од СВР — Куманово на име Александар 
Андон Петровски, ул. „Томе ѓорѓиев" бр. За — 
Куманово. (361) 

Лична карта бр. 11409, серија бр. 0536279 из-
дадена од СВР — Куманово на име Никола Недел-
ковски, ул. „III македонска бригада" бр. 25 — 
Куманово. (362) 

Лична карта рег. бр. 2670, серија бр. 0738680 
издадена од СВР — Кичево на име Метода ја Ва-
сил Трпески; е. Поповец, Кичево. , (363) 
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ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Во смисла на член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и член 52 од Правилникот за извршување 
на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1961 година („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/61), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1961 година (според образецот 13) во „Службен весник ва 
НРМ", се молат да се придржуваат во следното: 

1) Износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари; 
2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, 

и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 

3) Покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за рабо-
тата на стопанската организација во 1961 година (како што е предвидио во Уредбата); 

4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка и припаѓа претпри-
јатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето. 

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе 
им бидат враќани. 

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен 
весник на НРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1961 г. 
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76. Одлука за бројот на студентите кои мо-
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Мз давач: „Схужбее весник на ДОМ" — жими н а о - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
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