СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА НДРОАНД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ" излеПеток, 25 Јануари 1963
Претплатата за 1963 год. изнесува
гува по потреба. Ракописите не
Скопје
1.806 дин. Овој број чини Ш дин.
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 2
Год. XIX Жиро сметка број 802—11/1—698.
3.
На основа член 7 од Законот за финансирање
на мелиоративните работи во Народна Република
Македонија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/57),
Извршниот совет донесува
У Р Е Д Б А
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ
ВО МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ
Член 1
Со изградените мелиоративни објекти чија изградба е одредена со Законот за финансирање на
мелиоративните работи во Народна Република Македонија ќе управуваат и тоа:
,
1. во мелиоративниот систем за одроднување на
Скопско Поле — Водната заедница ,,Вардар" —
Скопје;
2. во мелиоративнмот систем за одводнување на
Струшко Поле — Водната заедница „Шум" —
Струга;
3. во мелиоративниот систем за одводнување на
Пелагонија — Водната заедница „Пелагонија" —
Битола.
Член 2
(
Под мелиоративни објекти во смисла на оваа
уредба се подразбираат главните одводи л главните
приклучни канали со објектите за нивно користење
како и објектите за уредување на пороите што
служат за нивна заштита.
Член 3
Предавањето на објектите што се изградени
до влегувањето во сила на оваа уредба ќе се изврши најдоцна до 31 јануари 1963 година, а објектите што ќе се изградат по нејзиното влегување во
сила — во рок од 30 дена од денот на донесувањето
на решение за нивното ставање во погон.
Член 4
Управување со мелиоративните системи од
член 1 на оваа уредба ќе се врши според одредбите од Законот за хидромелиоративните системи
и (искористувањето на земјиштата во хидромелиоративните системи („Службен весник на НРМ"
бр. 42/61).
Член 5
До донесување на посебни прописи за надоместокот за користењето на соодветните системи вод-

ниот придонес ќе се наплатува
прописи.

според

општите

Член 6
За спроведување на оваа уредба се грижи Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.
Член 7
1
Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Наро,дна
Република Македонија".
Бр. 09-3682/1-62 .
10 јануари 1963' година
Скоцје
ИЗВРШЕН СОВЕТ
Секретар,
Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

На основа член 31 од Законот за организација
и финансирање на социјалното осигурување (,,Сл.
лист на ФНРЈ" бр. 22/62) во врска со точка 1 од
Одлуката за овластување на Секретаријатот за
труд на Извршниот совет да решава по споровите
помеѓу народните одбори на општините настанати
при образувањето на комунални заедници („Службен весник на НРМ" бр. 41/62), Секретаријатот за
труд донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКА КОМУНАЛНА
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТИНИТЕ БЕРОВО,
ДЕЛЧЕВО И ПЕХЧЕВО
1. Се одредува Народниот одбор на општина
Берово да образува комунална заедница на социјалното осигурување на работниците за општините
Берово, Делчево и Пехчево.
2. Ова решение влегува во сила со ленот на
објавувањето во „Службен весник на HP Македонија".
Број 06-38/1
10-1-1963 година
Скопје
Секретар за труд,
Мице Димевски, с. р.
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дел

КОНКУРСИ
Конкурсната комисија при Регионалната стопанска комора за Скопска, Титоввелешка, Кумановска и Тетовска околија
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни места и тоа:
1. Самостоен референт за план и стопански
систем
2. Самостен референт за расподелба на вкупниот приход во стопанството
3. Самостоен референт по инвестиции, финансии и научни истражувања
4. Два референта за кадри во стопанството
5. Референт за метална индустрија и металургија
6. Референт за прехранбена, хемиска, дрвна,
кожарска и гумена индустрија
7. Референт по индустрија на градежни материјали и градежништво
8. Референт по шумарство
9. Референт по туризам
10. 2 дебатни стенографи
Услови:
Под точка 1 — економски факултет со над 5 години практика во струката;
Под точка 2 — економски факултет со над
5 години практика во струката;
Под точка 3 — економски факултет со над
5 години практика во струката;
Под точка 4 — виша или висока школска спрема со најмалку 5 години практика на раководно
место по службата за кадри;
Под точка 5 — висока школска спрема со над
5 години практика во стопанството или соодветни
работи;
Под точка 6 — виша школска спрема со над
5 години практика во стопанството или соодветни
работи;
Под точка 7 — висока школска спрема со над
5 години практика во струката;
Под точка 8 — земјоделско-шумарски факултет со најмалку 5 години практика во струката;
Под точка 9 — висока школска спрема со над
3 години практика во туризмот, предност имаат
оние лица што познаваат еден странски јазик;
Под точка 10 — завршено средно или више
образование со над 5 години практика во струката.
Молбите се куса биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници и
потврда од органот каде што се заложени дека
имаат право на учество во конкурсот, да се достават до Конкурсната комисија при Комората.
Плата по Законот за јавните службеници, а
положајна плата по Одлуката за положај ните плати на Комората.

25 јануари 1?бЗ

Конкурсот има важност 15 дена од денот на
објавувањето во „Службен весник на НРМ" и до
тој датум ќе се примаат молби со потребните документи, а во случај да до одредениот рок не се пополни некое работно место, конкурсот трае до
неговото пополнување.
(59)
СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА НРМ
ра с п и ш у в а
К О Н К У Р С
за пополнување на работното место
ДИРЕКТОР НА КОНЦЕРТНАТА ДИРЕКЦИЈА
НА НРМ ВО СКОПЈЕ
УСЛОВИ:
— да има завршено музичка академија или
средна школа и да е реномиран како композитор
репродуктивен уметник или музички писател;
— да има повеќе годишен опит во раководење
на иста или слична сценско-уметничка установа
или културно-просветна институција, односно активност;
— да ш исполнува условите по чл. 31 од Законот за јавните службеници.
Плата спрема Законот за јавните службеници.
Таксирани молби со кратка биографија и нужните документи да се достават до овој Совет.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, а до колку местото не се пополни, конкурсот
останува отворен до неговото пополнување.
(58)
ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ
НА ЗЕМЈО ДЕЛ СКО-1НУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ
ВО СКОПЈЕ
распишува
К О Н К У Р С
за наставници и асистенти и тоа:
1. За по еден наставник во звањето редовен или
вонреден професор за следните предмети:
— Селекција и семепроизводство
— Обработка и познавање на тутунската суровина
— Агрохемија
— Анатомија на дрвото и
— Шумска зоологија и ловно стопанство
2. За еден вонреден професор или доцент за предметот:
— Искористување на шумите
3. За преизбор на асистенти за следните предмети
— Анатомија на дрвото
— Шумска етимологија
— Шумска зоологија и ловно стопанство
— Биологија
— Дендрометрија и
— Хемија
Кандидатите што се пријавуваат за наставници
треба да ги исполнуваат условите од чл. 170, 171 и
173 од Законот за високото школство на НРМ.
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Рок за пријавување е 30 дена од објавувањето
на конкурсот, а во колку местата не се пополнат
во овој рок, конкурсот се продолжува до пополнувањето на работните места.
Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.
Кон пријавата кандид,атот треба да приложи
диплома и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите јавни службеници
поднесуваат извод од службеничкиот лист. Покрај
пријавата треба да се достави кратка биографија
со податоци за досегашната работа и службовањето
на кандидатот, потврда од установата каде што е
службеникот на служба дека нема материјални
обврски спрема истата, список на научните и стручни трудови (доколку кандидатот ги има) и по еден
примерок од самите трудови.
(60)
Секретаријатот за труд на Извршниот совет
на НРМ
i

распишува

К О Н К У Р С
за една стипендија од Техничка помош на Организацијата на Обединетите наоди која ќе трае
четириипол месеци по следната тема:
„Мерење и упоредување на продуктивноста на
трудот во сродни индустриски претпријатија".
Специјализацијата ќе биде извршена во 1963
год. во Соединетите Американски Држави.
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните
услови:
— да (имаат завршен економски факултет или
виша школа,
— да работат на работни места непосредно
врзани за проблемот кој треба да се изучува или
решава по пат на усовршување во странство,
— да не биле досега на специјализација или
усовршување во странство по основна Техничка
помош или некоја друга помош,
— да во доволна мера владеат со знаење на
англиски јазик.
Пријавите се примаат до 25 февруари 1963 год.
I
(63)
Комисијата за распишување на конкурси за
назначување на управници на земјоделските задруги при Народниот одбор на општината Чашка
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на работното место управител на
Земјоделската задруга „Крсте Димов", с. Извор
УСЛОВИ:
— земјоделско-шумарски факултет со 3 години
практика на раководно место;
— виша земјоделска школа со 5 години практика на раководно место;
— средна земјоделска школа со 10 години практика на раководно место.
Молбите се поднесуваат до Народниот одбор на
општината Чашка со ознака „До конкурсната комисија" со потребните документи за прием во
служба.
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Настап на работа веднаш.
Конкурсот е отворен до пополнувањето на работното место.
(71)
Конкурсната комисија на специјалната
болница за белодробна туберкулоза-Кратово
распишува
КОНКУРС
за пополнување на работното место
УПРАВИТЕЛ

помошник

кандидатот треба да има завршено виша управна школа и 5 години практика, или соодветно
средно образование и 8 години практика. Плата
по Правилникот за расподелба на личниот доход
на установата.
Податоци за досегашната служба со опширна
биографија да се испратат до управата на Специјалната болница за белодробна туберкулоза —
Кратово.
Конкурсот трае 15 дена од објавувањето, а во
колку работното место не се пополни во овој рок
останува отворен до пополнувањето.
(62)
Управниот одбор на Комуналниот завод за
социјално осигурување во Гостивар
распишува
КОНКУРС
за пополнување на работното место директор на
Комуналниот завод за социјално осигурување
во Гостивар
У С Л О В И : Висока школска или стручна спрема со 6 години раководна служба.
Плата спрема Правилникот за расподелба на
личниот доход на работниците во Комуналниот
завод за социјално осигурување.
Заинтересираните кандидати за информација
можат да се јават во (Комуналниот завод за социјално осигурување во Гостивар, секој ден од
7 до 14 часот.
(Конкурсот ќе се заклучи по истекот на 1П
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на HP Македонија."
Молбите ќе се примаат во Комуналниот завод
за социјално осигурување во Гостивар.
(61)
Републичкиот завод за цени — Скопје
распишу в а
К О Н К У Р С
за пополнување на повеќе работни места во
Заводот, а за работи на:
1) Следење на пазарот и цените
2) ЕКОНОМСКИ анализи
3) Правен референт
4) Администратор-дактилограф
Услови: за работните места под 1) и 2) — кандидатот треба да има завршен економски факултет
и најмалку 3 години практика во стопанството; за
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работното место под 3) кандидатот треба да има
завршен! правен факултет и најмалку 6-годишна
практика во државната управа или стопанството,
а за работното место под 4) кандидатот треба да
има средно образование и спрема на дактилограф
II класа. ,
Плата по прописите за јавните службеници.
Молбите, со сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници и куса биографија,
се предаваат во Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет на НРМ.
Конкурсот трае 15 дена, а во случај на ^ п о полнување на одделни работни места др нивното
пополнување.
(72)
Советот на Здравната станица во с. Чашка,
околија Титоввелешка
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Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-18274/2 од 6 ноември
1962 година, ја одобри промената на роденото име
на Конеска Фанка, родена на ден 21 ноември 1951
година во Прилеп, од татко Милан и мајка Виша,
така што во иднина роденото име ќе ќ. гласи Анка.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(2)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-16610/1 од 23 октомври 1962 година, ја одобри промената на личното
име на Трпчевски Никудин, роден на 7 мај 1935
година во село Вратница, Тетовска околија, од
татко Младен и мајка Бесцена, така што во иднина личното име ќе му гласи Димовски Нике
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(3^

распишува
К О Н К У Р С
за еден Забар-дентист
Услови: завршено средно забарско школо и 3
години практика.
Плата по Правилникот за личниот доход или
по договор.
Конкурсот ќе трае до пополнувањето на работното место.
Молбите се поднесуваат до Советот на Здрава т а станица, с. Чашка, околија Титовведешка, 3.
П. Чашка.
( 73 )
Конкурсната комисија при Општата болница
„Др. Трифун Пановски" - Битола
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на едно работно место и тоа.
1. Еден лекар на специјализација по гинекологија и акушерство.
Услови:
Лекар со положен стручен испит и три години
работен стаж во здравствени установи, како и познавање на еден странски јазик.
Плата спрема Правилникот за расподелба на
личниот доход на Општата болница.
Настап на работа веднаш.
Конкурсот трае се до пополнувањето на работното место.
(74)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-21335/1 од 24 ноември
1962 година, ја одобри промената на роденото име
на Поповски Велко, роден во село Мало Црско,
Охридска околија, през 1939 година, од родители:
Поповски Спиро и мајка Дора, така што во иднина'
роденото име ќе му гласи Вецко.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
но „Службен весник на НРМ",
(1)

Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-21192/1 од 26 ноември
1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Манасиев Благој, роден на 5 март
1938 година во село Гајранци, Штипска околија,
од татко Манасиев Тоде и мајка Тана, така што
во иднина фамилијарното име ќе му гласи Гигов.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(4)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
Hei НРМ, со решението бр. 20-21279/1 од 3 декември
1962 година, ја одобри промената на роденото име
на Алексов Петар, роден на 2 март 1925 година
во село Калапетровци, Штипска околија, од татко
Санде и мајка Лордана, така што во иднина роденото име ќе му гласи Пенчо.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во ,,Службен весник на НРМ".
(5)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-21944/1 од 8 декември
1962 година, ја одобри промената на фамилијарн о ^ име на Ѓорѓиески Благоја, роден на 17 ноември 1933 година, во Прилеп, од татко Крсте и мајка
Спасија, така што во иднина фамилијарните име
му гласи Димески.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(о)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-20533/1 од 23 ноември 1962 година, ја одобри промената на личното
име на Сулеј манов Џахид, роден на 16 д екември
1940 гацдаа во Битола, од татко Ќемал и мајка
Хајрита, така што во иднина личното име ќе
му гласи Асимов Муџаит.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(7)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-22151/1 од 5 јануари
1963 година, ја одобри промената на фамилијарн о ^ име на Давидовски Мено, роден на 28 март
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1922 година во село Беловиште, Тетовска околија,
од татко Боге и мајка Ефра, така што во иднина
фамилијарно^ име ќе му гласи Силјановски.
Промената се протегнува и на малолетните му
деца Тихомир, Цвета, Ефка, Бошко и Митре, така
што во иднина фамилијарно^ име Ќе им гласи
Силјановски.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(8)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-15281 од 17 октомври
1962 година, ја одобри промената на личното име
на Јоновски (Костадин, роден на 3 јуни 1934 година во село Мраморец, Охридска околија, од
татко Стојан и мајка Копрена, така што во иднина личното име ќе му гласи Илиевски Кочо.
Промената на фамилијарно^^ име на Јоновски
Костадин се протегнува и на малолетната му
ќерка Јоновска Мирјана, родена на 2 септември
1961 година во Охрид, така што во иднина ф а милијарното име ќе и гласи Илиевска.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(9)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-22085/1 од 14 декември
1Ѕ62 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Митевски Глигор, роден на 10 октомври 1920 година во село Габар, Кумановска околија, од татко Богдан и мајка Кара, така што во
иднина фамилијарно!^ име ќе му гласи Јовановски.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(10)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-15282/1 од 18 октомври 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јоновска Нада, родена на 5 ноември 1940 година во село Опеница, Охридска околија, од татко Крсто и мајка Ранана, така што ЕО
иднина фамилијарно^ име ќе и гласи Илиевска
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(11)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-17640/1 од 17 октомври 1962 година, ја одобри промената на фамилии арното име на Димитровски Тодор, роден на
15 април 1926 година во село Дреново, Титоввелешка околија, од татко Трајко и мајка Ристана,
така што во иднина фамилијарната име ќе му
гласи Митрев.
Промената на фамилијарно^ име на Димитровски Тодор се протегнува и на неговите малолетни деца: Вера, родена на 23 октомври 1956 година, и Трајанка, родена на 17 март 1962 година, обете
родени во Титов Велес, така што во иднина ф а милии арното име ќе им гласи Митреви.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник ва НРМ".
(12)
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Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-17666/1 од 17 октомври 1962 година, ја одобри промената на фамилијарно!^ име на Тодоровски Драгутин, роден на
9 октомври 1938 година во село Дихово, Битолска
околија, од татко Ѓорги и мајка Цена, така што
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Велјановски.
Оваа промена ,важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(13)

СУДСКИ ОГЛАСИ
ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП
Во Околискиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на смртта за лицето Јанкулоски Трајков Петре од с. Витолиште, општина
Мориовска, за кој се претпоставува дека е загинат
во месноста „Оптраница", с. Витолиште, општина
Мориово.
Се поканува секое лице што нешто знае за
него да јави на овој суд во рок од 15 дена од
денот на објавувањето во „Службен весник на
НРМ".
Од Околискиот суд — Прилеп, Р. бр. 333/62. (14)

ЛИКВИДАЦИЈА
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр, 95,
страна 383 е запишано следното: Општиот задружен деловен сојуз „Полог", Тетово, согласно со решението на Народниот одбор на Тетовска околија
под бр. 03-237/2 од 25-VII-1962 година е ставен под
редовна ликвидација.
За ликвидатор на Сојузот е назначен Николовски Бошко, кој ќе го потпишува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 13-VIII-1962 година.
На досегашните потписници и тоа: Борис Несторовски, управник, и Огевчевски Душан, комерцијален директор на Сојузот, им престанува правото за потпишување.
Со решението на Народниот одбор на Тетовска околија под бр. 03-237/1 од 24-1-1962 за ликвидациона комисија се одредени следните лица:
Перо Јовановски, претседател на комисијата,
Драги Јовановски и Душко Наумовски.
Со решението на Народниот одбор на Тетовска околија под бр. 03-237/2 од 25-VII-1962 година
во ликвидационата управа се именувани следните
лица: Бошко Николовски, претседател, и Апостоловски Спасо, член.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 536/62.
(1278)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 212, страна 561 е запишано следното:
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На досегашните потписници на Фабриката за сапун
и козметика „Цветан Димов" од Скопје и тоа: Николов Серафимов Никола, шеф на комерцијалната
одделение, и Трајчев Јордан им престанува правото
за потпишување.
За нови потписници на фабриката се назначени следните лица: Благоја Зариев Георгиевски,
комерцијален директор, Живко Спиров Стаматовски, директор на стопанско-сметковоДниот сектор,
и Сабрија Руниќ, ш е ф на сметководството. Тие
фабриката ќе ја потпишуваат задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Поповски Темелко,
в. д. директор, и Шучуровиќ Драгомир, технички
раководител, сметано од 18-IV-1962 годинаОд Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 243/62.
(551)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
19-IV-1962 година на страна 68, реден бр. 3 е запишано следното: Цветковиќ Стевана Јовица, досегашен директор на Трговското претпријатие на
мало и големо „Прогрес" од Пехчево, е разрешен
од должност. На негово место за директор е назначен Денковски Благој, кој е овластен да го (потпишува претпријатието.
Истовремено е назначен како втор потписник
Станковски Александар, шеф на сметководството.
Новиот директор е запишан во регистарот врз
основа на решението на Народниот одбор на општината Пехчево бр. 01-1257/1 од 3-VII-1961 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 199/62.
(563)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
16-111-1962 година на страна 256, реден б р 4 е запишано конституирањето на Индустриското претпријатие Предилница за памук (кардирано предиво)
од Струмица, кое е извршено на 9-VII-1961 година.
Конституирањето е запишано во регистарот врз
основа на решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-5968/1 одо 22-XI-1961 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 161/62.
'
(568)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските, организации на
2-IV-1962 година на страна 151, реден бр. 3 е запишано следното: Витанов Ристо, досегашен раководител на Продавницата на готова конфекција
„Вартекс" во Струмица на Вараждинската текстилна индустрија „Вартеке" од Вараждин, е разрешен!
од должност. На негозз место за раководител е назначен Гунчев Георги, кој е овластен да ја потпишува и претставува продавницата во рамките од
точ. 22 од заклучениот договор.
Промената на раководителот на продавницата^
е запишана во регистарот врз основа на решението
на Вараждинската текстилна индустрија бр. 89 од
6-V-1961 година'
„ „
^
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 27/62.
(571)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр- 79,
страна 281 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Неготино бр. 04-428/1 од 18-IV-1962 година дејноста на
Земјоделската задруга „Пекарев" од Неготино во
иднина се проширува и со: вршење услуги на
земјоделските производители со земјоделски машини и справи, како и вршење разни други услуги
што се во врска со земјоделското производство,
а покрај тоа и вршење услуги со моторни превозни
средства во транспорт на разни лица.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 265/62.
(599)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 562, страна 159 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија - Скопје под бр. 04-5705/1 од
18-IV-1962 година дејноста на Претпријатието за
промет со жито и преработки од жито на големо
„Жито Македонија" од Скопје во иднина се проширува и со откуп и продажба на компир и кромид.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 266/62(602)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 74,
страна 297 е запишано следното: На досегашните
потписници на Земјоделската задруга „Единство"
од село Челопек и тоа: Стојан Ристовски, управник,
и Ангелковски Лазо, книговодител, им престанува
правото за потпишување.
За нови потписници на задругата се назначени
следните лица: Младен Јаковчевски, управник, и
Петровски Богосав, книговодител, примен со конкурс, сметано од 4-V-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
4
бр. 270/62.
(604)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 66,
страна 259 е запишано следното: Земјоделската
задруга „Нагоричко Поле" од село Младо Нагоричане, Кумановска околија, согласно со решението
на Народниот одбор на општината Куманово под
бр. 8779/1 од 24-IV-1962 година, е ставена под
присилна управаСо ^рецитираното решение за принуден управник е назначен Бошко Зизовски. Тој задругата ќе
ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 9-V-1962 година.
На досегашните потписници на задругата и тоа':
Стево Стоичков, управник, Спасовски Ристов Саво,
ш е ф на сметководството, и Милошевски Стојанов
Коста, секретар, им престанува правото за потпишување.
1
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 294/62.
(611)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 275, страна 100 е запишано следното:
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Согласно со решението на Народниот одбор на општината ветово под бр. 01-210 од 7-III-1961 година
е одобрено конституисањето на Механичкото услужно претпријатие „Агроремонт" од Тегова
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 277/62,
(621)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег- бр. 198, страна 585 е запишано следното:
Михаил Михајловски, досегашен раководител на
Занаетчиската столарска задруга ,Д мај" од Куманово, е разрешен од должност и му престанува
правото за потпишување.
За раководител на задругата е назначен Вранко Лазаревски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 23-V-1962 година, со стариот
регистриран потписник Бранко Тодоровски.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 315/62.
(729)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 283, страна 1091 е запишано следното:
Градежната занаетчиска задруга „Слога" од Тетово, согласно со одлуката на работничкиот совет
број 145 од 9-1V-1962 год., го преместува седиштето
од Тетово во 'Скопје на улица ,Д75" бр. 256, сметано од 25-V-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 322/62.
(737)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Се
брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните
Продавницата „Деликатес" во Гостивар, ул. „Маршал Тито" бр. 40, на Трговското мешано (претпријатие на големо и мало „Кораб" од Гостивар, согласно со Одлуката.на работничкиот совет на претпријатието од 21-ХП-1961 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 333/62.
(803)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Се
брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата за нафтени деривати, мазива,
уља и масти на Трговското претпријатие „Кораб"
од Гостивар, согласно со Одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 21-XII-1961 год.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 334/62.
(804)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Се
брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда" бр. 19, на Трговското мешано претпријатие на
големо и мало ,,Кораб" од Гостивар, согласно со
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Одлуката на работничкиот совет на претпријатието
од 21-XII-1961 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 335/62.
(805)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното:
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата „Железар" во Гостивар, ул.
„ЈНА" бр- 2, на Трговското мешано претпријатие
на големо и мало „Кораб" од Гостивар, согласно со
одлуката на работничкиот совет на претпријатието
од 21-XII-1961 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 336/62.
(806)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 6, страна 13 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-2369 од
2-IV-1962 година фирмата на Продавницата за
огревен и градежен материјал во Скопје, ул. „11
октомври" бр. 11, на бившото Трговско претпријатие за емиш, зарзават и варива „Јагода" од Скопје
се менува и во иднина ќе гласи: Продавница за
огревен и градежен материјал во Скопје, ул. ,Д1
октомври" бр. 11, на Трговското претпријатие на
големо и мало „Центроцромет" од СкопјеОд Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 338/62.
(811)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рет. бр. 621, страна 581 е запишано следното:
Досегашниот в. д. директор на Лозаро-овоштарското
претпријатие „Четири патишта" од село Сопиште
инж. Лазар Станинов е разрешен од должност и
му престанува правото за потпишување.
За в. д. директор на претпријатието е назначен
со решението на Народниот одбор на општината
Кисела Вода — Скопје Буцевски Иван- Тој претпријатието ќ е го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначените потписници Поп Илиев Рајко, ш е ф на
сметководството, и Колевски Милош. Радоје, претседател на работничкиот совет, сметано од 7-VI1962 година,
Од Окружниот стопански суд во Скопје!, Фи
бр. 343/62.
(813)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 274, страна 997 е запишано следното:
За нови членови на Деловното здружение за унапредување на сточарството и промет со сточарски
производи ,ДНар" од Тетово, согласно со решението
на Народниот одбор на општината Тетово под бр.
04-6141/1 од 19-V-1962 година, се избрани: Земјоделската задруга „Напредок" од село Стенче, Земјоделското стопанство „Шар" од село Жеровјане,
Земјоделското стопанство ,дворец" од село Лешок
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и Трговското производително претпријатие „Задружно дело" ед Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 346/62.
(В15)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр- 198, страна 543 е запишано следното:
Досегашниот потписник на Волнарскиот комбинат
„Тодор Диноски — Мерџан" од Тетово П е т а н о в ски Славко, директор на секторот за тешка конфекција, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.
,
За нов потписник на комбинатот е назначен
Аврамовски Јован; секретар на комбинатот. Тој
комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите
потписници Стојан Ѓорчевски, генерален директор,
Владо Андреевски, шеф на сметководството, Трајковски Љубомир, комерцијален директор, сметано
од 1-VI-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 332/62.
(816)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 68,
страна 277 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга ,,Лирија" од село Долно Свиларе, Скопска околија,
бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Ѓорче Петров под бр. 01-5583/1 од 15-XII1961 година е припоена кон Земјоделската задруга
„Поток" од село Глумово.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 357/62.
(826)
Окружниот стопански суд во Скоцје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 35,
страна 137 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Ѓорче
Петров под бр. 01-5583/1 од 15-XII-1961 година кон
Земјоделската задруга „Поток" од село Глумово
се припои Земјоделската задруга „Лирија" од село
Долно Свиларе, Скопско.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 355/62.
(827)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26,
страна 67 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Погонот за водна заедница
во село Богданци на Земјоделската задруга „Изворски" од село Богданци, бидејќи се издвои од
задругата во посебна стопанска организација.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 354Ш
(840)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 54, страна 139 е запишано следното:
Досегашните потписници на Трговското претпријатие за текстил, галантерија, кожа, гума, парфимерија и др. на големо и мало „Текстил промет"
од Куманово и тоа: Душан Боцевски, директор,
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Марија Петровска, шеф на сметководството, и
Максимовски Богосав се разрешени од должност
и им престанува правото за потпишување.
За нов потписник и директор на претпријатието
е назначен со решението на Народниот одбор на
општината Куманово под бр. 5008/1 од 24-IV-1962
година Стефан Стефановски. Тој претпријатието
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 14-VI-1962
година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 337/62.
(832)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег- бр. 23, страна 77 е запишано следното:
Покрај досегашниот потписник на Претпријатието
за превоз на стоки ,,Трудбеник" од Скопје в. д.
директорот Лазаревски Панов Стојан, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува
во границите на овластувањето и новоназначениот
шеф на сметководството Кадриева Даниела, примена ед конкурс, сметано од 20-VI-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 370/62.
(848)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 29,
страна 113 е запишано следното: Досегашните членови на Управниот одбор на Земјоделската задруга „Слободан Пеновски" од село Вруток, Гостивар,
се разрешени од должност. Согласно со записникот
од одржаниот состанок на Задружниот совет на
ден 23-V-1962 год. за членови на новиот управен
одбор се избрани следните лица: Живко Лазаревски, претседател, Бари Селими, Алил Кадрија, Меваип Сулејмани, Енвер Мустафа, Ѓуре Кибровски,
Неби Алили, Давит Акику и Милош Столески.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр- 362/62.
(841)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 27,
страна 105 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Слобода" од село Кадино, Скопска околија, бидејќи со
решението на Народниот одбор на општината Петровец под бр. 01-544/1 од 6-II-1962 година е ф у зионирана во новоформираната Земјоделска задруга „Напредок" од село Кадино, Скопска околија.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 380/62.
(855)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 69,
страна 283 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Вардар" од село Јурумлери, Скопска околија, бидејќи
со решението на Народниот одбор на општината
Петровец под бр. 01-544/1 од 6-II-1962 година е ф у зионирана во новоформираната Земјоделска задруга „Напредок" сид село Кадино, Скопска околија.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 381/62-

25 јануари 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 207, страна 575 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 01-8562/1 од 15-VI-1962 година се проширува дејноста на Електро-радио сервисот од Тетово во иднина и со: изведување на
електро инсталации за осветление, моторни инсталации, далноводи и трафостаници до 10 KB. на
индустриски објекти.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 385/62.
(857)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 304, страна 789 е запишано следното:
На досегашниот потписник на Рударскиот базен за
хром „Радуша" од Горче Петров Ничота Тома му
престанува правото за потпишување, бидејќи е
разрешен од должност'
За шеф на стопанско-сметководниот сектор на
Рударскиот базен за хром „Радуша" од Горче Петров е назначен Драган Џартовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува
во границите на овластувањето со старите регистрираш! потписници и тоа: Јован Исајловски, директор, Урош Јанковиќ, раководител на економскиот сектор, Чедомир Милошевски, секретар, и
Шендов Горѓи, шеф на комерцијалниот сектор,
сметано од 30-VI-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 394/62.
(873)
ИСПРАВКА
Во огласот за регистрација на Филијалата во
Скопје на Заводот за економска пропаганда и публицитет „Озеха" од Загреб, објавена во ,,Службен
весник на НРМ" бр. 36 од 13 ноември 1962 година
на страна 474 презимето на раководителот место
„Делев" треба да гласи „Динев".

МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:
РАЗНИ ДОКУМЕНТИ
Здравствена легитимација бр. 51728? издадена
од ЗСО — Прилеп на име Богица Мирческа, с.
Кривогаштани, Битолска
^
^ (2875)
Здравствена легитимација бр. 595, издадена од
ЗСО — Битола на име Ванка Марковска, с. Карамани, Битола.
(2876)
Работна книшка бр. 17338, серија бр. 267193,
издадена од Бирото за посредување на трудот —
Битола на име Горѓи Баковски, ул. „Фахрим Ибраим" бр. 4 — Битола.
(2877)
Здравствена легитимација бр. 5481, издадена
од ЗСО - Кичево на име Еврединка Лазеска, с.
Раштани, Кичево.
(2878)
Здравствена легитимација на име Мирко Смилески, с. Козица, Кичево,
(2879)
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Кичево на име Левка Танеска, с. Вранештица, Кичево.
(2880)
Здравствена легитимација бр. 2533 на име Цандо Р. Кимов, с. Дренево, Кавадарци.
(2881)
Воена книшка на име Киро Илов Цветковски,
с. Оптичари, Битолско.
(2882)
Диплома за завршен испит Т. У. IL О. — Штип
бр. 01-5/130 на име Никола Г. Козаров, с. Нижеполе, Битолско.
(2883)
Ученичка книшка за VHI одделение, издадена
од Осмолетката „Добре Јовановски" — Прилеп на
име Петре Симоноски, ул. „Кузман Јосифовски"
бр. 148 - Прилеп.
(2884)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Добрица П. Здравеска, с. Ропотово,
Прилеп.
(2885)
Работна книшка бр. 960, издадена од НО на
општината Македонски Брод на име Павле Стојчески, с. Белица, Кичева
(2886)
Здравствена легитимација бр. 186260 на име
Славе В. Савески, с. Д. Мелничани, Дебар.
(2887)
Здравствена легитимација бр. 12873/3969, издадена од ЗСО — Гостивар на име Сафије Зулфи ја
Селими, с. Добридол, Гостивар.
(2888)
Здравствена легитимација бр. 4350 на име Ристо Г. Ѓорчески, ул. „Призренска" бр. 20 — Тетово.
(2889)
Работна книшка бр. 174 на име Јанко Јанковски, с. Непроштено, Тетовско.
(2890)
Здравствена легитимација бр. 4187, издадена од
ЗСО — Радовиш на име Коце К. Негрновец, ул.
„Коста Сусинов" бр. 20 - Радовиш.
(2891)
Здравствена легитимација бр. 5374, издадена од
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Дуда Мишова Андонова, с. Петршино, Кочани.
(2892)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО Прилеп на име Драгица Атанасоска, ул. „Круме
Волнароски" бр. 72 — Прилеп.
(2893)
Здравствена легитимација бр. 12756, издадена
од ЗСО — Гостивар на име Румена Јованоска, с.
Врбен, Гостивар.
(2894)
Здравствена легитимација бр. 7112, издадена
од ЗСО — Берово на име Киро Ј. Пршкорски, с
Ратево, Берово.
(2896)
Здравствена легитимација б р 27156 на име
Васил Анѓелов Христовски, с. Логоварди, Битолско.
(2897)
Возачка дозвола бр. 107, издадена од СБР Куманово на име Томе Николов, Кеј ,^8 ноември"
бр. 71 - Струга.
.
(2898)
Здравствена легитимација на име Ристо Т. Томов, ул. „В. Карајанов" бр. 20 — Гевгелија. (2899)
Дозвола за оружје бр. 40, издадена од СВР —
Тетово на име Боге Заков Тофиловски, с. Д. Палчиште, Тетовско.
(2900)
Работна книшка бр. 342, издадена од НО на
општината — Гостивар на име Џелал Абдураман
Јусуфи, ул. „М. Ч. Филипоски" бр. 52 — Гостивар.
(2901)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Ленка Н. Димитровска, с. Драгош,
Битолско.
ДООЗ)
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Здравствена легитимација бр. 58149, издадена
од ЗСО — Прилеп на име Илија Мрмески, ул.
„Јоска Орданоски" бр. 33 - Прилеп.
(2903)
Здравствена легитимација бр. 275695 на име
Миџефер Коџаџику, с. Велешта^ Струга.
(2904)
Здравствена легитимација бр. 1059, издадена
од ЗСО — Штип на име Ружа Атанасова М и т е в ска, ул. „В. Велев" бр. 2 - Штип.
(2905)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 2215,
издадена од ЗСО — Штип на име Султа Наумова,
с. Доброшани, Штипско.
(2906)
Здравствена легитимација бр. 734, издадена од
ЗСО — Берово на, име Атанас Миланов Дочински, с. Митрашинци, Берово.
(2907)
Здравствена легитимација бр. 19, издадена од
ЗСО — Кочани на име Илчо Јованов Јанев, с. Горни Подлог, Кочани.
(2908)
Сообраќајна книшка од :мот, возило ,/Авала"
рег. бр. 14-60 БТ, издадена од СВР — Битола на
Трговското претпријатие „Црна Река" — с. Тополчани, Битолско.
(2909)
Свидетелство за завршено VII одделение бр.
1б7/187? издадено од Осмолетката „Мирче Ацев, с.
Бач на 11-VI-1958 година на име Борис Ристов
Ташковски, с. Живојно, Битолско.
(2910)
Здравствена легитимација бр. 45153 на име
Верка Петрова Китеска, с. Тополчани, Битолско,
Здравствена легитимација б р 65226, издадена
од ЗСО — Битола на име ѓорѓи Илиев Вангелов,
ул. „Далматинка" бр. 53 — Битола.
(2912)
Здравствена легитимација на име Атина Димеска, ул. „Крушево" бр. 1 — Прилеп.
(2913)
Работна книшка бр. 4123, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Неготино на име Надежда Стојанова, Неготино.
(2914;
Здравствена легитимација бр. 12110f издадена
од ЗСО — Делчево на име Николинка С. Белкова,
с. Звегор, Делчева
(2915)
Здравствена легитимација бр. 6201 на име Ратка Зафирова, Титов Велес.
(2916)
Здравствена легитимација бр. 6202 на име Славица Р. Зафирова, Титов Велес.
(2917)
Здравствена легитимација бр. 5557, издадена од
ЗСО — Штип на име Мара Ѓорѓиева, ул. „Вита
Поп Јорданова" бр. 86 — Штип.
(2918)
Возачка дозвола бр. 857, издадена од СВР —
Штип на име Стојан Глигоров Трајчевски, шофер
од Берово.
(2919)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 5812,
издадена од ЗСО — Радовиш на име Зора Димитрова Кациркова, с. Сулдурци, Радовиш.
(2920)
Здравствени легитимации издадени од ЗСО —
Скопје на име Лепенава и Вељо Дичевиќ, Скопје.
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Бекир Камберов, Скопје.
(2922)
Свидетелство бр. 2675/149 за квалификуван
возач на моторно возило, издадено од НО на општината Саат Кула — Скопје на име Миле Најдовски, Скопје.
(2923)
Работна книшка бр. 16433, издадена од; Бирото
за посредување на трудот — Скопје на име Руфки
Буши, Скопје.
(2924)
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Воен документ бр. 63/400, издаден од В П 2030/7
— Рума на име Зија Реџепа Абази, с. Бозовце, Тетовска
(2815)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Атанасија Гиговски^ Скопје. (2925)
Воена книшка издадена од Липљан на име
Стојан С. Чирковиќ, Скопје.
(2926)
Здравствена легитимација бр. 233143, издадена
од; ЗСО - Скопје на име Исмаил Гаши, Скопје.
Полиса бр. 178093, издадена од Осигурителниот
завод — Скопје на име Лепосава Г. Стојанова, Скопје.
(2928)
Работна книшка бр. 9768/20-V-1957 год. на име
Александар Угриновски, Скопје.
(2929)
Воена книшка на име Имер Рамадан, с. Држилово, Скопско.
(2930)
Работна книшка бр. 13936, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Титов Велес на име
Горѓи Самарџиев, Скопје.
(2931)
Работна книшка бр. 35481, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Скопје на име Стојан
Живковски, с. Нерези, Скопско.
(2932)
Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Осмолетката „Лирија" — Скопје на име
Вељи Салијев, Скопје.
(2933)
Здравствена легитимација бр. 2379, издадена од
ЗСО — Демир Хисар на име Коца Јановска, ул.
„Илинден" бр. 33 — Битола.
(2935)
Воена буквица на име Благој Т. Ѓорѓиевски,
Булевар ,Д мај" бр. 318, Битола.
(2936)
Работна книшка бр. 18947, серија бр. 286604
издадена од НО на општината Битола на име Ж и в ко Шереметкоски, ул. „Борка Влачаро" бр. 18 —
Прилеп.
(2937)
Здравствена легитимација бр. 23694 на име
Живка Трачевска ул „Дебарце" бр. 37 — Тетово.
Здравствена легитимација бр. 15399, издадена
од ЗСО — Штип на име Димитар Апостолов, ул.
„Стиф Наумов" бр. 21 - Штип.
(2939)
Здравствена легитимација бр. 6729, издадена
од ЗСО— Пробиштип на име Стојан Вицов Анчев,
с. Лезово, Кочани.
(2940)
Работна книшка бр. 65/57, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Тузла на име Алија
Терзиќ, Бошков Мост, з. п. Косоврасти, Дебар.
Воена буквица на име Панде М. Ристевски, ул.
„Цар Самуил" бр. 135а - Битола.
(2942)
Здравствена легитимација бр. 9053? издадена од
ЗСО — Кочани на име Љубе Стоилов Стоименов,
с. Полаки, Кочани.
(2943)
Книшка за предвојничка обука бр. 04-61/23',
издадена од Отсекот за народна одбрана на НО на
општината Тополчани на име Амза Насуфов Јусуфоски, с. Канатларци, Битолско.
(2944)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Трпе Неоријоски, с. Ново Лагово,
Прилепи.
(2945)
Свидетелство за завршен II клас гимназија,
издадено од Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп
през 1961/62 год. на име Василе К. Јотевски, с.
Кочиште, Крушево.
(2946)
Оружен лист бр. 48, издаден од СВР — Титов
Велес на име Диме Илиев JMJIXOB, ул. „Браќа X.
Тофови" бр. 44 - Кавадарци.
(2948)
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Воена книшка издадена од КВО — Тетово на
име Абдул баки Немај ла Рецепи, с. Нераште, Тетовско.
(2949)
Работна книшка бр. 9294 на име Сатки Бејни,
ул. „Кочо Зози" бр. 63 - Гостивар.
(2950)
Здравствена легитимација бр. 24888, издадена
од ЗСО — Штип на име Атанас Војчев, ул. „Јосиф
Ковачев" бр. 4 - Штип.
(2951)
Здравствена легитимација бр. 2554, издадена од
ЗСО — Радовиш на име Блажо Чепленски, с. Владимирово, Берово.
(2952)
Здравствена легитимација бр. 14733, издадена
од ЗСО — Штип на име Димитрија Крстевски, с.
Шоп Рудари, Кочани.
(2953)
Работна книшка бр. 7222, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Куманово на име
Киро К. Здравковски, Скопје.
(2954)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Јакуп Ф. Мустафовски, Скопје.
,
(2955)
Работна книшка бр. 33171/55 на име Никола
Огненов, Скопје.
(2956)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Горѓи Ангелов, Скопје.
(2957)
Работна книшка бр. 356, серија бр. 092020, издадена од Бирото за посредување на трудот —
Скопје на име Цвета Куцулова, Скопје. ,
(2958)
Здравствена легитимација бр. 44051, издадена
од ЗСО — Скопје на име Марија Јаковска, Скопје.
(2959)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО - Скопје на име Даница Илиевска, Скопје.
(2960)
Воена книшка на име Стеван Кавкалевски, ул.
„Кр. Спирковски" бр 22а — Прилеп.
(2961)
Работна книшка бр. 775, издадена од Бирото за
посредување на трудот — Скопје на име Анастас
Михајловски, Скопје.
(2962)
Работна книшка бр. 308108/2159, издадена од
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име
Пајазит Рушиди, с. Страчинци, Скопско.
Ѓ2963)
Здравствена легитимација бр. 202868, издадена
од ЗСО — Скопје на име Наста Денковска, Скопје.
(2964)
Воена книшка издадена од ВП 887/2 — Пула
на име Србо А'. Смилковски, с. Јаболце, Скопско.
,
(2965)
Работна книшка издадена од НО на општината
Крива Паланка на име Драгинка Стојановска, с.
Црцорија, Кр. Паланка.
(2966)
Земјоделска здравствена
легитимација бр.
23381/4182, издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан П. Димитриевски, с. Радишане, Скопско. (296"/)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Ване Ралев, Скопје.
(2968)
Здравствена легитимација бр. 111151 на име
Пандора Илиева^ Скопје.
(2969)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Трајко Дуковски, Скопје.
(2970)
Свидетелство бр. 14 од I-ви клас, издадено од
Училиштето за ученици во стопанство — Прилеп
на име Горе Петров Кузмановски, ул. „Борис Кидрич" б р в - Прилеп.
,
(3971)
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Работна книшка издадена од НО на општината.
Прилеп на име Велимир Мартиновски, с. Ст. Лагово, Прилеп.
(2972)
Здравствена легитимација бр. 17561, издадена
од ЗСО — Кочани на име Зуја Борисова Митева,
ул. „Маршал Тито" бр. 87, с. Виница—Кочани. (2973)
Здравствена легитимација бр. 1672, издадена од
ЗСО — Кочани на име Фима Момчил ова Стојмирова, ул. „11 октомври" бр. 12 — с. Виница, Кочани.
(2974)
Работна книшка бр. 16243, издадена од, Бирото
за посредување на трудот — Битола на име Јован
В. Ѓорѓиевски, ул. „Херцеговачка" бр. 20 — Битола.
(2975)
Здравствена легитимација бр. 4879 на име Петкана Петровска, с. Милетино, Тетовско.
(2976)
Здравствена легитимација бр. 4928 на име Атиџе Е. Зеќири, с. Челопек, Тетовско.
(2977)
Здравствена легитимација бр. 8067, издадена од
ЗСО — Берово на име Драган Црвенковски, с.
Русиново, Берово.
(2978)
Здравствена легитимација бр. 2927', издадена од
ЗСО — Испостава — Делчево на име Фејми ја
Усеинова, нова населба^ Делчева
(2979)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Ордена Симоноски с. Стровија,
Прилеп.
(2980)
Здравствена легитимација бр. 3189, издадена од
ЗСО — Прилеп на име Трајана Цветкоска, ул.
„Моша Пијаде" бр. 275 — Прилеп.
(2981)
Здравствена легитимација бр. 80619, издадена
од ЗСО — Битола на име К о н с т а н т н а Милан Каранфилова, Прилеп.
(2982)
Уверение за отпуст од државјанство на ФНРЈ
бр. 1792/56 год., издадено од ДСВР на НРМ на ике
Фадие Бесим Јашароска, с. Алданци, Крушево
(2983)
Работна книшка бр. 5471, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Куманово на име
Никола М. Спасовски, с. Бедиње — Кумановско.
(2984)
Здравствена легитимација бр. 7669 на име Миланчо Николов, ул. „Браќа Гунови" бр. 4 — Кавадарци.
(2985)
Здравствена легитимација на име Роза Ѓорѓиева, ул. „Тоде Мајсторчев" бр. 8 — Кавадарци.
(2986)
Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Мара Тадова
Манева, с. Возарци, Кавадарци.
(2987)
Свидетелство од IV одделение на име Јашар
Реџеп Абедин, ул. „29 ноември" бр. 1 — Гостивар.
(2988)
Здравствена легитимација бр. 5492 на име Благој Чонков, Титов Велес.
(2989)
Свидетелство за завршен книговодителски курс
на име Стојан С. Ангелов, с. Аџанатово, Св. Николе.
(2990)
Воена книшка на име Илија Божинов Велковски, с. Ржаничане, Скопско.
(2991)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 395
на име Верка Д. Митовска, с. Цапари, Битола.
(2992)
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Здравствена легитимација бр. 6056, издадена од
ЗСО — Крива Паланка на име Петре Стојанов
Гошевски, с. Огут, Кр. Паланка.
(2993)
Здравствена легитимација бр. 83, издадена од
ЗСО — Прилеп на име Методија топевски, ул.
„Киро Гаврилоски" бр. la — Прилеп.
(2994)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Стеван ѓорѓиев Талески, ул. „Моша
Пијаде" бр. 172, - Прилеп.
- (2995)
Здравствена легитимација бр. 6684, издадена
од ЗСО — Пробиштип на име Трајан Василев Тодосов, с. Бучиште, Кочани.
(2996)
Работна книшка бр. 16186, издадена од НО на
општината Тетово на име Сатки Куртиши, ул. „Детинска" бр. 121 - Тетово.
(2997)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Тетово на име Стаменка Шалтановска, ул. „Добарце" бр. 28 - Тетово.
(2998)
Работна книшка бр. 10038/57, издадена од НО
на општината Тетово на име Реџеп Мемети Мисими, с. М. Речица — Тетовско.
(2999)
Здравствена легитимација бр. 17093 на име
Живко Ѓорчески, ул. „Г. Делчев" бр. 34 — Тетово.
(3000)
Дозвола за оружје рег. бр. 1199, издадена од
СВР — Скопје на име Димитрија М. Крстевски, с.
Г. Лисиче, Скопска
(3001)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име ѓорѓи Петровиќ, Скопје.
(3002)
Здравствена легитимација бр. 18665, издадена
од ЗСО — Сремска Митровица — Филијала 12 Белград на име Душан Периќ, Скопје.
(3003)
Земјоделски здравствени легитимации издадени
од ЗСО — Скопје на име Петко, Нада и Слободан
сите Топузови, с. Љубанци, Скопје.
(3004)
Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Реџеп Мусов,
Скопја
(3005)
Работна книшка бр. 1016, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Скопје на име Киро
Тодоровски, Скопје.
(3006)
Индекс и студентска легитимација, издадени од
Педагошка академија на име Ружа Боцева, Скопје.
ј
(3007)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Никола Бошков, Скопје.
(3008)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Марика Мицкова, vСкопје.
(3000)
Воена книшка издадена во Мостар на име
Ллатиф Ф. Аметов, с. Чифлик,' Скопско.
(3010)
Здравствена легитимација бр. 27701, издадена
од ЗСО — Скопје на име Перка В. Столевска,
Скопје.
(3011)
Здравствена легитимација бр. 18234, издадена
од ЗСО — Травник на име Марко Банкарот, Скопје.
(3012)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Назмија Зумбери, Скопје.
(3013)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО - .
Скопје на име Блаже Јордановски, Скопје. (3014)
Возачка дозвола бр. 697, издадена од СВР Скопје на име Милисав ѓорѓиов Настоски, с. Грешница,, Кичево.
(3015)
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Сообраќајна дозвола бр. 1215, издадена од СВР
— Охрид на име Милисав ѓорѓиов Настоски, с.
Грешница, Кичево.
(3016)
Воено сточна исправа, издадена од НО на општината Бистрица на име Ристо Крстев Ристевски,
с. Бистрица, Битолска
(3017)
Здравствена легитимација на име Методија
Трампевски, Прет. „Бетон" — Битола.
(3018)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Куманово на име Андреја В. Милановски, ул. „Киро Бурнас" бр. 1 - Куманово.
(3019)
Здравствена легитимација бр. 812908, издадена
од ЗСО — Куманово на име Вероника Петрушевска, ул. „Ср. Пуженко" бр. 3 — Куманово.
(3020)
Воена книшка издадена од Воениот отсек —
Тетово на име Веселин С. Кузмановски, с. Волковија, Тетовско.
(3021)
Здравствена легитимација бр. 2297, издадена
од ЗСО — Берово на име Нада Полевска, ул. „М.
Тито", Берово.
(3022)
Здравствена легитимација бр. 48878, издадена
од ЗСО — Гостивар на име Зиза Бајрами, с. Ж и ровница, Гостивар.
(3023)
Работна книшка бр. 573/60 на име Илјас Сулејмани, с. Падалиште, Гостивар.
(3024)
Здравствена легитимација бр. 393, издадена од
ЗСО — Кочани на име Коцка Стојова Јакимова,
с. Долни Подлог, Кочани.
(3025)
Здравствена легитимација бр. 6060, издадена
од ЗСО — Кочани на име Јордана ѓорѓиева Димитрова, с. Лаќи, Кочани.
(3026)
Здравствена легитимација бр. 30770, издадена
од ЗСО — Прилеп на име Љубе Киров Степановски, с. Тополчани, Битолско.
(3027)
Возачка дозвола бр. 737, издадена од СВР —
Битола на име Љубе Киров Степановски, с. Тополчани, Битола.
(3028)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Тетово на име Елена Костоска, ул. ,Димитар Влахов" бр. 39 - Прилеп. ,
(3029)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Крсте Р. Конески, ул. „Никола
Карев" бр. 27 - Прилеп.
(3030)
Здравствена легитимација на име Драги Б.
Алексовски с. Кркље, Куманово.
(3031)
Сообраќајна дозвола бр. 507 за моторно возило
трактор „Овергусон", издадена од СВР — Охрид
на име Цветан Стршеноски, с. Осломеј, Кичево.
(3032)
Здравствена легитимација бр. 7436, издадена
од ЗСО — Ресен на име Даница Несторова, с.
Дрмени, Ресен.
(3033)
Здравствена легитимација бр. 3864, издадена од
ЗСО — Струга на име Зоран Жупаноски, Струга:
(3034)
Воена книшка издадена од Воениот отсек —
Кавадарци на име Стефан Б л а ж е Камчев, с. Ресава, Кавадарци.
(3035)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Милка Тасева Ласкова, с. Ресава, Кавадарци.
(3036)
Здравствена легитимација бр. 23105, издадена
од ЗСО — Гостивар на име Сефер Гафури Селими,
у л „В. Јовановски" бр. 19 - - Гостивар.
(3037)
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Работна книшка бр. 2005, издадена од НО на
општината Гостивар на име Јонуз Азис Салија, с.
Орќуше, Гостивар.
,
(3038)
Свидетелство бр. 9/15 за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште ,Дедо Ило
Малешевски" — Берово през 1957/58 година на
име Митко Дацевски, Берово.
(3039)
Здравствена легитимација бр. 7062, издадена
од ЗСО — Кочани на име Севда Бучкова, с. Видовиште, Кочани.
(3040)
Свидетелство бр. 135/62 за У1П одделение, издадено од Основното училиште „Ванчо Прке" —
Делчево на име Ласи Мемедов, Делчево.
(3041)
Воена книшка, издадена од Воениот отсек —
Тетово на име Исмет Исние Абдули, с. Челопек,
Тетовско.
I
(3042)
Воен документ на име Абдијашар Раифи, ул.
„Ново Село" бр. 111, Тетово.
(3043)
Сообраќајна дозвола бр. 659, издадена од СВР
— Битола на Домот за народно здравје — Прилеп.
(3044)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Јордан Конески, ул. „11 октомври"
бр. 222 - Прилеп.
(3045)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Куманово на име Страшко Илиќ, ул. , , Д и м и т а р
Влахов" бр. 36 - Куманово.
(3046)
Пасош (патна исправа) бр. 1329930 од 1959 год.
издаден од Соединетите американски држави —
Вашингтон на име Димитрије Ристевиќ, ул. „Ј.
Јосифовски" бр. 34 - Ресен.
(3047)
Здравствена легитимација бр. 5523, издадена
од ЗСО — Ресен на име Шабан Мислимов Шабановски, с. Грнчари, Ресен.
(3048)
Работна книшка бр. 29052 на име Ибраим Алиов
Кетов, с. Блатец, Кочани.
(3049)
Здравствена легитимација бр. 773, издадена од
ЗСО — Кочани на име Маца Тодева Лазарова, с.
Прибачево, Кочани.
(3050;
Воена книшка на име Јаким Трајка Цветков, с.
Бадолен, Штипско.
(3051)
Земјоделска здравствена
легитимација
бр.
29206/5445, издадена од ЗСО - Скопје на име Драгица М. Томашева, с. Глуво, Скопско.
(3052)
Работна книшка бр. 5166, издадена од НО на
општината Власотинце на име Владимир Лазаревиќ, Скопје.
(3053)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Џемиле Мустафа, с. Рович, Скопско
(3054)
Свидетелство за IV клас и диплома за полуматурски испит, издадени од неполната гимназија
— Дебар на име Марија П. Арсовска, ул. „Нар.
Револуција" бр. 103 - Куманово.
(3055)
Здравствена легитимација бр. 577, издадена од
ЗСО — Скопје на име Цветанка С. Ѓорѓиева, с.
Маџари, Скопско.
(3056)
Инвалидска исплатна книшка бр. 125296, издадена од Околискиот народен одбор — Скопје на
име Спасо Ѓурковски, Г. Петров.
(3057)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Момчило Шуманов, Скопје.
(3058)
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Белград на име Богослав Тодоровски, с. Маџари,
Скопско.
(3059)
Здравствена легитимација бр. 3886, издадена од
ЗСО — Титов Велес на име Хрисула Костенчева,
Скопје.
(3060)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Драги Марушков, Скопје.
(3061)
Полиса бр. 180799 за осигурување на живот на
36.000 дин. издадена од ДОЗ — Скопје на име Боривоје Илиќ, Скопје.
(3062)
Воена книшка на име Киро Синанов Несторовски, с. Сирково, Титоввелешко.
(3063)
Здравствена легитимација б р 22081, издадена
од ЗСО —' Неготино на име Будимир Станојев
Петровиќ, с. Тремник, Неготино.
(3064)
Воена книшка-буквица, издадена од ВП 9010/111
— Сараево на име Борис Божина Мишев, ул. „Хр.
Ботев" бр. 22 - Неготино.
(3065)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Титов Велес на име Лилјана Цветкова, ул. ,Прохор Пчински" бр. 6 — Титов Велес.
(3066)
Здравствена легитимација бр. 78, издадена од
ЗСО — Титов Велес на име Ристе Најдовски, с.
Ореше, Титоввелешко.
(3067)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Кавадарци на име Ристо Д. Ристов, с. Глишиќ, Кавадарци.
I
(3068)
Здравствена легитимација бр. 12192 на име Емрула Ризвани, с. Боговиње, Тетовско.
(3069)
Здравствена легитимација бр. 3149 на име Меваип Асани, с. Боговиње, Тетовско.
(3070)
Здравствена легитимација бр. 17376 на име
Петкана Петреска, с. Милетино, Тетовско.
(3071)
Работна книшка бр. 3799, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Гостивар на име
Изет Ферати, с. Ломница, Тетовско.
(3072)
Здравствена легитимација бр. 5050/776, издадена
од ЗСО — Гостивар на име Хурије Мемета Амети,
с. Врапчиште, Гостивар.
(3073)
Свидетелство бр. 431 за завршен пожарникарски курс, издадено од Противпожарниот сојуз за
Македонија на 9-IV-1962 год. на име Даниле Ристевски, ул. „Н. Наумовски — Борче" бр. 18 —
Битола.
(3074)
Здравствена легитимација бр. 1633, издадена од
ЗСО — Испостава — Крушево на име Тома Димитар Златески, ул. „Благо Целе" бр. 38 — Крушево.
(3075)
Здравствена легитимација на име Живко Матевски, Битола.
(3076)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО Битола на име Харија Спаа, ул. „Стив Наумов"
бр. 42 - Битола.
(3077)
Здравствена легитимација бр. 1698 на име Тодорка Стојанова, ул. „М. Тито" бр. 54 — Битола.
I
(3078)
Здравствена легитимација бр. 54280, издадена
од ЗСО — Прилеп на име Филипоски Благоја,
Прилеп.
(3079)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО Прилеп на име Цветанка Талеска, ул. „Ристе Секирчанец" бр. 15 — Прилеп.
(3060)
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Здравствена легитимација на име Бајрам Д.
Салиевски, ул. „Саво Ковачевиќ" бр. 18 — Куманово.
,
(3081)
Воена буквица на име Лазар Јорданов Димовски, с. Чашка, Титоввелешко.
(3082)
Здравствена легитимација на име Алит Р.
Алит, Скопје.
(3083)
Работна книшка бр. 4516, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Скопје на име Вера
Јакимовиќ, Скопје.
(3081)
Работна книшка бр. 35520/55, издадена од Бирото за посредување на трудот — С К О П Ј О на име
Ацо Иваноски, Скопје.
(3085)
Свидетелство за положен испит квалификуван
ј органџија, издадено од НО на општината Кале —
Скопје на име Христо Велковски, Скопје.
(3086)
Воена книшка издадена од Воениот отсек Варен! на име Боривоје Поповиќ, Скопје.
(3087)
Работна книшка бр. 4202, серија бр. 5631оо,
издадена од Бирото за посредување на трудот —
Крагујевац на име Боривоје Поповиќ, Скопје.
(3088)
Здравствена легитимација бр. 248597, издадена
од ЗСО — Скопје на име Бојана Кочовска, Скопје
(3089)
Работна книшка бр, 3147, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Скопје на име Шади ја
. Мустафа, Скопје.
(3090)
Воена книшка издадена од Воениот отсек —
Кичево на име Славе Николовски, Скопје.
(3091)
Здравствена легитимација бр. 69080, издадена
ОД ЗСО — Битола на име Божна Ј. Сталевсга, с.
Зовиќ, БИТОЛСКО.
(3092)
Здравствена легитимација на име Нурије Рифатов, ул. „Козјак" бр. 25 — Битола.
(3093)
Здравствена легитимација издадена од 3QO —
Прилеп на име Рада Почева, ул. „Марксова" бр.
103 - Прилеп.
(3094)
Здравствена легитимација бр. 4396, издадена
од ЗСО — Испостава — Македонски Брод на име
Стојан Филиповски, с. Дреново, Кичево.
(3095)
Здравствена легитимација на име Јашар Ахмедоски, ул. „Јане Сандански" бр. 10 — Кичево.
(3096)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Кавадарци на име Тонка Кречова, с. Брушани,
Кавадарци.
(3097)
Здравствена легитимација бр. 27496, издадена
од ЗСО — Кавадарци на име Павлинка Чулева,
Кавадарци.
(3098)
Здравствена легитимација бр. 43136, издадена
од ЗСО — Тетово на име Павлина Јовановска, с.
Јегуновце, Тетовско.
(3099)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 10186,
издадена од ЗСО — Штип на име Биљана Санева,
с. Сарчиево, Штипско.
,
(3100)
Здравствена легитимација бр. 14353', издадена
од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Милка
Ананиева, Рудничка населба, Пробиштип.
(3101)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 4051,
издадена од ЗСО — Пробиштип на име Трајанка
Славкова Попова, с. Злетово — Кочани.
(3102)
Здравствена легитимација на име Јонче Јовески, ул. „Солунска" бр. 64 — Битола.
(3103)
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Здравствена легитимација на име Кира Јовеска, ул. „Солунска" бр. 64 — Битола.
(3104)
Свидетелство за завршено учителско-домакинско училиште през 1946/47 год. во Прилех! на име
Спасија Тодороска, ул. „К. Јосифовски" бр. I l l —
Прилеп.
,
(3105)
Здравствена легитимација бр. 11498, издадена
од ЗСО — Прилеп на име Благоје Петрески, ул.
„Мице Козар" бр. 4 — Прилеп.
(3106)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 3288,
издадена од ЗСО — Испостава — Кратово на име
Душко Павлов Илиевски, с. Крилатица, Кратово.
(3107)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Ресен на име Антина Трај кова, ул. „Охридска"
бр. 4 - Ресен.
(3108)
Работна книшка бр. 2236, издадена од НО на
општината — Неготино на име Перо Л. Арсов,
Неготино.
(3109)
Здравствена легитимација бр. 50237, издадена
од ЗСО — Битола на име Верка Димкова Димоска,
с. Воѓани, Битолско.
(3110)
Работна книшка бр. 5272, серија бр. 367416, издадена од НО на општината — Прилеп на име Никола Человски, ул. „Моша Пијаде" бр. 18 — Прилеп.
(3111)
Здравствена легитимација бр. 57108, издадена
од ЗСО — Прилеп на име Стевка Најдовска, с.
Мало Коњари, Прилеп.
(3112)
Возна режиска карта бр. 967169, издадена од
I секција ЗОП — Скопје на име Трајанка Б. Спасевска, с. Режановце, Кумановско.
(3113)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Куманово на име Неџет Ф. Алији, ул. ,Д1 ноември"
бр. 14 — Куманово.
(3114)
Здравствена легитимација бр. 9663, издадена од
ЗСО — Крива Паланка на име Севда Д. Павлова,
с. Радибуш, Кр. Паланка.
(3115)
Здравствена легитимација бр. 6261, издадена од
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Стажанка
С. Јованова, ул. „Партизанска" бр. 37 — Крива
Паланка.
(3116)
Здравствена легитимација на име Славољуб
Спасовски, ул. „Н. Карев" бр. 1 — Куманово. (3117)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 5366
на име Динка С. Китева, с. Евла, Ресен.
(3118)
Здравствена легитимација бр. 1414, издадена
од ЗСО — Титов Велес на име Ленка Коцева Анѓелкова, с. Габровник, Титоввелешко.
(3119)
Рег. таблица бр. ТЕ-10-060, издадена од СВР —
Тетово на име Војко Димчевски, с. Стенче, Тетовско.
(3120)
Здравствена легитимација бр. 49292, издадена
од ЗСО — Тетово на име Неџмије Мустафа Река,
ул. „Мирче Ацев" бр. 11 — Тетово.
(3121)
Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Владо Арсов" с. Лесковица на име Анд,он Б. Шпиров, с. Пиперово —
Штипска
(3122)
Здравствена легитимација бр. 15204, издадена
од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Јанинка Атанасова, с. ,Тополовиќ, Кратово.
(3123)
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Здравствена легитимација бр. 4835, издадена од
ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Јанчо Тодев
Анчев, с. Трооло, Кочани.
(3124)
Здравствена легитимација на име Станка С.
Малчева, с. Пресека — Кочани.
(3125)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 9408,
издадена од ЗСО — Филијала — Теарце на име
Ленче С. Таловска, с. Јанчиште', Тетовско.
(3126)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Боне Д. Симоновски, с. Трубарево,
Скопско.
(3127)
Воена книшка издадена од Воениот отсек —
Тетово на име Ариф Џ. Асановски, с. Црвена Вода,
Скопско.
(3128)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Звезда С. Горанчиќу с. Банани,
СКОПСКО.
(3129)
Здравствена легитимација на име Петар Иванов, ул. „К. Неделковски" бр. 10 — Битола. (3130)
Здравствена легитимација бр. 1865, издадена
од ЗСС — Берово на име Добрин Костадинов Ризовски, с. Двориште, Берово.
(3131)
Здравствена легитимација бр. 6006, издадена
од ЗСО — Берово на име Перса Димитрова Сликарска, с. Владимирово, Берово.
(3132)
Здравствена легитимација бр. 9391, издадена од
ЗСО — Испостава — Делчево на име Драгица Вангелова Иванова, с. Моштица, Делчево.
(3133)
Здравствена легитимација на име Зора Митревска, ул. ,,f\ Наумов" бр. 46 — Битола.
(3134)
Работна книшка бр. 4363/332389, издадена од
Бирото за посредуваше на трудот — Битола на име
Николина Китевска, ул. „Кирил и Методи" бр. 1
- Битола.
(3135)
Здравствена легитимација на име Славе Димоски, ул. „Раде Ивановски" бр. 51 — Прилеп. (3136)
Свидетелство за завршено VIII одделение', издадено од Осмолетката „Рампо Левката" — Прилеп
през 1956/57 год. на име Ирина Бошеска, ул. „Мирче Ацев" бр. 10 - Прилеп.
(3137)
Работна книшка бр. 3800/ издадена од, НО на
општината Куманово на име Нада Мариновиќ, ул.
„Милан Лисица" бр. 8 — Куманово.
(3138)
Здравствена легитимација бр. 3029, издадена од
ЗСО — Крива Паланка на име Павлинка М. Митевска, с. Трново, Кумановско.
(313^)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Мелек Омерова^ с. Дреново, Кавадарци.
(3140)
Работна книшка бр. 15871 на име Цона Николовска, с. Фалише, Тетово.
(3141;
Здравствена легитимација бр. 4950, издадена од
ЗСО — Берово на име Никола Димитров Тушевски,
с. Русиново, Берово.
(3142)
Здравствена легитимација на име Јордан Василев, Кочани.
(3143)
Здравствена легитимација на име Ристо Шешкокалов, Титов Велес.
(3145)
Работна книшка бр. 13518 на име Реџеар Бари
Рамадани, ул. ,,Гостиварска" бр. 29 — Тетово. (3146)
Воена книшка, издадена од Отсекот за народна
одбрана — Неготино на име Илија Глигоров Бошков, с. Прждево, Неготино.
(3147)
Воена буквица на име Темелко Павлов Амовски, с. Д. Врановци, Титоввелешко.
(3148)

Бр. i -

dTp. 31

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Абит Саити,
Скопје.
(3149)
Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Ј. Стефановски, с. Г. Лисиче, Скопско.
(3150)
Здравствени легитимации издадени од ЗСО —
Скопје на име Илми, Назлие и Саиде сите Емини,
с. Рогле, Тетовско.
(3151)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Џафер А. Сејфули, с. Рогле, Тетовско.
(3152)
Здравствена легитимација издадена о(д ЗСО —
Скопје на име Исак Ракипи^ с. Рогле, Тетовско.
(3153)
Здравствена легитимација бр. 288890, издадена
од ЗСО — Скопје на име Трпе Бошковски, Скопје.
(3154)
Воена книшка издадена во Белград на име
Трпе Бошковски, Скопје.
(3155)
Здравствена легитимација бр. 283464, издадена
од ЗСО - Скопје на име Загорка Милосављевић
Скопје.
(3156)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Ристо В. Дулев, Скопје.
(3157)
Свидетелство бр. 166 за завршено IV одделение'
на име Веби М. Исљами, с. Селце, Тетовско. (3158)
Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Благуна Маневска, Скопје.
(3159)
Здравствена легитимација на име Санде Наков
Костов, ул. „184" бр. 7 - Скопје.
(3160)
Здравствена легитимација бр. 178884^ издадена
од ЗСО — Скопје на име Борислав Марковски,
Скопје.
(3161)
Здравствена легитимација бр. 73121 на исме
Киро Петров Глигоровски, ул. „Пере Тошев" бр. 4
- Битола.
(3162)
Здравствена легитимација бр. 12308, издадена
од ЗСО — Битола на име Горѓи Илиев Крстовски,
ул. „Никола Тесла" бр. 145 — Битола.
(3163)
Здравствена легитимација на име Стојанка Костоска, ул. „Будимаш" бр. 1 — Прилеп.
(3164)
Здравствена легитимација бр. 20353, издадена
од ЗСО — Прилеп на име Гоце Гробулоски, ул.
„К. Јосифовски" бр. 179а — Прилеп.
(3165)
Здравствена легитимација бр. 50082, издадена
од ЗСО — Куманово на име Дана И. Деари, с. Слуп
чане, Кумановско.
(3166)
Работна книшка бр. 11997^ серија бр. 965564,
издадена од НО на општината — Сарај ево на име
Јосиф Драгомира Спириќ, колонија Рудник Лојане,
Кумановско.
(3167)
Работна книшка бр. 13611, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Тетово на име Веби
Абдулкерима Емини, с. Дол. Палчиште, Тетовско.
(3168)
Здравствена легитимација бр. 13990, издадена
од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Ристо
Жудов, ул. „Нада Ланчева" бр. 5 — Пробиштип.
(3169)
Здравствена легитимација бр 63433, издадена
од ЗСО — Прилеп на име Светлана Ангелеска, ул.
„Тризла" бр. 109/16 - Прилеп.
(3170)
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Здравствена легитимација бр. 60085, издадена
од ЗСО — Прилеп на име Славе Попоски, ул. „Димо Наредниве" бр. 12 — Прилеп.
(3171)
Здравствена легитимација бр. 696/136, издадена
од ЗСО — Гостивар на име Кадри Реџепов Халими,
с. Врапчиште, Гостивар.
(3172)
Возачка дозвола бр. 915 за професионален возач „В" и „Ц" категорија на име Стојан Боривојев
Тофилоски, ул. „Б. Кидрич" бр. 74 — Гостивар. 3173
Здравствена легитимација бр. 22868 на име
Абаз 3. Абазов, с. Милино, Штипско.
(3174)
Здравствена легитимација бр. 12975, издад,ена
од ЗСО — Гостивар на име Ремзије Џемаила Алији
с. Пирок, Тетовско.
(3175)
Воена книшка издадена од ВП 4815/6 — Брчко
на име Шаипи Јонуз Абдуселам, ул. „Вардарска"
бр. 41 - Тетово.
(3176)
Свидетелство за завршена мала матура, издадено од Осмолетката „Гоце Делчев" — с. Љубанци
на име Младен Утковски, с. Љубанци, Скопско.
(3177)
Работна книшка бр. 123159, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Скопје на име Антонио Митревски, с. Црешево, Скопско.
(3178)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Вера Наумова, с. Маџари, Скопско.
(3179)
Здравствена легитимација бр. 252393, издадена
од ЗСО — Скопје на име Петра ѓорѓиевска, Скопје.
(3180)
Здравствена легитимација издадела од ЗСО —
Скопје на име Страхил Стојчев, Скопје.
(3181)
Здравствена легитимација бр. 68888, издадена
од ЗСО — Скопје на име Предраг Блажевски,
Скопје.
(2934)
Здравствена легитимација бр. 50775, издадена
од ЗСО — Битола на име Реџеп Усни, ул. „Илинден" бр. 160 - Битола.
(3182)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 1474,
издадена од ЗСО — Штип на име Лазо М. Велков,
ул. „Трст" бр. 41 - Штип.
(3183)
Работна книшка бр. 10706 на име Грозда Б а р левска, ул. „Партизанска" бр. 1 — Тетово. (3184)
Здравствена легитимација бр. 45447 на име Јасминка Јакимовска, ул. „Гоце Делчев" бр. 138 —
Тетово.
(3185)
Свидетелство за завршено IV одделение през
1953/54 год. на име Мифтар Халил а Шерифи, с.
Добридол, Гостивар.
(3186)
Здравствена легитимација бр. 35894 на име Плетат) Велјановски, ул. „Бр. Радичевик" бр. 55 — Битола.
(3187)
(
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Добра Ристеска, ул. „Моша Пијаде"
бр. la - Прилеп.
(3188)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Куманово' на име Стана Ивановска, ул. „29 ноември" бр. За — Куманово.
(3189)
Воена буквица на име Владо Ѓ. Мицевски, ул.
,,Св. Наум" бр. 30 - Титов Велес.
(3190)
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Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Илија Зумров, с.
Миравци, Гевгелија.
(3191)
Здравствена легитимација бр. 4225 на име Милева Златковиќ, с. Пепелиште, Неготино.
(3192)
Здравствена легитимација бр. 2521, издадена од
3CG — Неготино на име Верка Боцева, Неготино.
Земјоделска здравствена легитимација бр. 8240
на име Крајче Крајоски, с. Витолиште — Прилеп.
Свидетелство бр. 612/1 од 26-VI-1950 г. од III година, издадено од Училиштето за медицински сестри во Битола на име Милка Б. Атанасовска, ул.
„Тр. Сандански" бр. 4 — Прилеп.
(3195)
Работна книшка бр. 1753, серија бр. 105719,
издадена од НО на општината — Битола на име
Блаже Цветаноски, ул. „Ленин" бр. 201 — Прилеп.
Воена книшка на име Трајан Гаврил Пачоски,
с. Вевчани — Струга.
,
(3197)
Здравствена легитимација бр. 12969, издадена
од ЗСО — Струга на име Александар Смилков,
Струга.
(3198)
Здравствена легитимација бр. 6304/2145 на име
Мустафа Шазо Мустафа, с. Непроштено, Тетовско.
Здравствена легитимација бр. 2304, издадена од
ЗСО — Кочани на име Митко Стојанов Атанасов,
с. Зрновци, Кочани.
(3200;
Здравствена легитимација бр. 2544, издадена од
ЗСО — Филијала — Кочани на име Јован Мицов
ѓорѓиев, Кочани.
(3201)
Сообраќајна дозвола рег. ознака ШТ 10-69 на
Земјоделската задруга „Момин Преслап" с. Блатец,
Кочани.
(3202)
Воена буквица на име Борис Т. Андов, с. Пиперово, Струмица.
(3203)
Воена книшка на име Исин Шукриев Исинов,
с. Василево, Струмица.
(3204;
Здравствени легитимации издадени од ЗСО —
Скопје на име Славе и Драги Петковски, с. Маџари,
Скопска
(3205)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Вера Илиева, Скопје.
(3206)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Перо Тодоровски, с. Орман, Скопје
(3207)
Здравствена легитимација бр. 258178, издадена
од ЗСО — Скопје на име Цветко Миленковиќ,
Скопје.
(3208)
, Работна книшка бр. 1150, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Св. Николе на име
Благоја С. Јовановски, Скопје.
(3209)
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