
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Петок, 3 април 1959 
С к о п ј е 

Број 11 Год. XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 30 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698, 

57. 

На основа член 23 од Уредбата за Југословен-
ска инвестициона банка („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 30/56), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОР-
МИРАЊЕ ОДБОР ЗА ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ПРИ ЈУГОСЛО-
ВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА - ЦЕН-
ТРАЛА ЗА НРМ - СКОПЈЕ и ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ 

1. Точката 3 од Решението за формирање Одбор 
за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд при 
Југословенската инвестициона банка — Централа за 
НРМ — Скопје и именување членови на Одборот 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/57), се менува и 
гласи: 

,Д Во Одборот се именуваат: 
а) за претседател: 
— Благој П силов, член на Извршниот совет; -
б) за членови: 
— Мориц Романо, член на Извршниот совет; 
— Благоја Симеонов, помошник секретар за ин-

дустрија на Извршниот совет; 
— Мориц Шами, главен секретар на Трговската 

комора на Народна Република Македонија; 
— Ќемал Сеј фула, претседател на Занаетчиска-

та комора на Народна Република Македонија; 
— Душан Шаровиќ, началник во Заводот за 

стопанско планирање на Народна Република Ма-
кедонија; 

— Живко Тодоровски, народен пратеник; 
— Инж. Петар Грашек, народен пратеник; 
— Џоџа Николовски, претседател на Народниот 

одбор на Битолска околија; 
— Бранко Младеновски, потпретседател на На-

родниот одбор на Кумановска околија; 
— Крсто Нелковски, потпретседател на Народ-

ниот одбор на Охридска околија; 
— Миле Тортевски, потпретседател на Народ-

ниот одбор на Тетовска околна; 
— Васил Гривчев, потпретседател на Народниот 

одбор на Скопска околија; 
— Васил Туџаров, претседател на Народниот од-

бор на Штипска околија; 
— Горѓи Русковски, помошник секретар за ин-

дустрија на Извршниот одвдт; 

— Инж. Пенчо Зафиров, технички директор на 
Градежното претпријатие „Бетон" — Скопје и 

— Главен директор на Југословенската инве-
стициона банка — Централа за НРМ". 

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија". 

Бр. 09—600/1 
19 март 1959 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

58. 

На основа член 36 од Уредбата за градење 
(^Службен лист на ФНРЈ" број 32/58), Секретарија-
тот за индустрија на Извршни,от совет на НР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗЛ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОБЈЕКТИ ЗА КОИ КОМИ-
СИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ИЗВЕДЕ-
НИТЕ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ЌЕ ЈА ФОРМИРА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОРАТ 

1) Републичкиот градежен инспекторат при 
Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет 
на НР Македонија формира комисија за технички 
преглед на изведени градежни објекти и тоа: ^ 

а) за фабрики каде вкупната сума за изграду-
вање е над 100.000X00 динари; 

б) за објекти чија сума преминува над 80.000.000 
динари. 

2) За останатите објекти формира комисија 
градежниот инспекторат при дотичната околија, 
односно општината. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на НР Маке-
донија". 

Бр. 08—866/1 
14 март 1959 година 

Скопје 
Секретар 

Ја индустрија на ИС, 
Бд. Попов, а р, 
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Огласен дел 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ 

СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работи места: 

1. Управник на Специј алката болница на бело-
дробни туберкулоза во с. Јасеново — Т. Велешка 
околија. 

Услови: завршен Медицински факултет — спе-
цијалист физиолог. 

Основаа плата спрема Законот за јавните служ-
беници, а положај на плата спрема Одлуката за нај-
високите положај ни плати за положаите на управ-
ници (^директори) на одделни видови здравствени 
установено НРМ. 

Молбите ќе се примаат до пополнувањето на 
работното место. (535Ј 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДОМОТ ЗА 
НАРОДНО ЗДРАВЈЕ - ПРИЛЕП 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 

1. Лекари од општа пракса 3 
2. Стоматолог 1 
Услови: Под точка 1 завршен Медицински фа-

кутет, а под точка 2 завршен Стоматолошки фа-
култет. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положајна по Правилникот на Домот. 

Рокот за доставување на молбите е 15 дека 
по објавувањето на конкурсот, а се продолжува до 
пополнувањето на местата. (536) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДОМОТ ЗА 
НАРОДНО ЗДРАВЈЕ - БИТОЛА 

распишува 

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

1. еден лекар стоматолог, 
2. еден лекар. 
Услови: под 1) стоматолог со завршен лекарски 

стаж. Под 2) лекар од општа пракса со завршен 
лекарски стаж. 

Рок до 10-1У-1959 година за лекар стоматолог, 
и до 20-1У-195У година за лекар од општа пракса. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по-
ложај ца да Правилникот на Домот, (537) 

Комисијата за распишување на конкурси за 
поставување и сменување на директори на стопан-
ските организации при Народниот одбор на општи-
ната Пробиштип, распишува 

К О Н К У Р С 
за ДИРЕКТОР на Градежното претпријатие 

„Прогрес" — Пробиштип 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

1. Да е овластен градежен инженер или ар-
хитект; 

2. Да е овластен градежен техничар со поло-
жен државен испит; или 

3. Лице кое на раководни должност има нај-
малку 8 години практика. 

Плата за кандидатот под точ. 1 по договор, а за 
кандидатите под точ. 2 и 3 по тарифниот правилник 
на претпријатието. 

Покрај горните услови, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и општите услови за засновување на 
работен однос. 

Молбите со опис на досегашното службовање, 
стручна спрема, како и лична биографија да се 
достават најдоцна до 15 април 1959 год. до Народ-
ниот одбор на општината — Комисија за конкурси 
— Пробиштип. 

За поблиски информации заинтересираните мо-
жат да се обратат лично или писмено до Одделе-
нието за општа управа на НОО — Пробиштип 

(546) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
I. За факултетски наставници по следните 

предмети: 
— Анатомија, за еден редовен, вонреден про-

фесор или доцент 
Фармакологија, за еден редовен^ вонреден 
професор или доцент ^ ^ 

— Педијатрија, за еден доцент 
— Хирургија, за еден доцент 
— Офталмологија, за еден доцент 
— Оториноларингологиј а, за еден доцент 
II. За факултетски соработници — асистенти за 

следните предмети: 
— Анатомија, за четири асистента 
— Физиологија, за тројца асистенти 
— Хистологија, за двајца асистенти или лекари 
— Бактериолошка, за еден асистент 
— Патолофка анатомија, за четири асистента 
— Судска медицина, за двајца асистенти 
— Интерна медицина, за двајца асистенти 
— Неуропсихијатрија, за двајца асистенти 
— Педијатрија, за двајца асистенти 
— Хирургија, за пет асистента 
— Ортопедија, за двајца асистенти 
— Стоматологија, за тројца асистенти стома-

толози или лекари 
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— Офталмологиј а, за еден асистент 
— Дерматовенерологија, за тројца асистенти 
— Гинекологија, за тројца асистенти 
— Радиологија, за двајца асистенти 
— Хемија, за еден асистент — хемичар 
III. За службеници во Секретаријатот на Ме-

дицинскиот факултет и институтите за следните 
работни места: 

1. Секретар на факултетот 
2. Хемичар при Институтот за физиологија 
3. Лаборант при Институтот за хистологија 
4. Лекар еден, фармацевт еден и четири ла-

боранта при Институтот за бахтери о л огиј а. 
5. Лаборант двајца при Институтот за био-

хемија. 
6. Физичар еден, техничар еден и лаборант еден 

при Институтот за патофизиологија. 
7. Препаратот еден и еден дактилограф II вр-

ста при Институтот за патолошка анатомија. 
8. Лекар еден при Институтот за судска меди-

цина и криминалистика. 
Кандидатите под I заедно со пријавата треба да 

поднесат диплома за докторат на науки по меди-
цина или хабил итационен труд со завршен соодве-
тен факултет, кратка биографија, список на науч-
ните трудови со по еден примерок од нив и сите до-
кументи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните 
службеници, во колку не е во работен однос. 

Кандидатите под II заедно со пријавата треба 
да поднесат диплома за завршен соответен факул-
тет, кратка биографија и евентуално список на 
научни трудови, во колку има такви објавени, како 
и сите документи предвидени по чл. 31 од Законот 
за јавните службеници, во колку не е во работен 
однос. 

Кандидатите под III точ. 1 за секретар на Ме-
дицинскиот факултет да има завршен правен фа -
култет. 

Кандидатите под точка 2 да имаат завршено 
соответен факултет. 

Кандидатите под точка 3 да имаат завршено 
соответна средна стручна опрема. 

Кандидатите под точка 4 за лекар да има за-
вршен медицински факултет, за фармацеут да има 
завршен фармацеутски факултет и за л а б о р а н т 
да имаат соответна стручна спрема. 

Кандидатите под точка 5 за л а б о р а н т да имаат 
соответна стручна спрема. 

Кандидатите под точка 6 за физичар да има 
соответна факултетска спрема, за техничар да има 
соответна средна стручна спрема, и за лаборант 
соответна средна стручна спрема. 

Кандидатите под точка 7 за препаратор да има 
соодветна средна стручна спрега и дактилограф 
да има положен стручен испит за дактилограф 
II врста. 

Кандидатите под точка 8 да имаат завршено 
медицински факултет. 

Сите кандидати од точка 1 до 8 при Секрета-
ријатот и институтите на Медицинскиот факултет 
треба да ги приложат и сите документи предви-
дени по чл. 31 од Законот за јавните службеници, 
во колку не се во работен однос. 

Настап на работа за кандидатите под I и П по 
едфшешде мвборед готвеле спрема одшвските 

прописи, а за кандидатите под III точ. 1 за секре-
тар на Медицинскиот факултет од 1 јули 1959 год., 
а за кандидатите од точ. 2 др 8 настап на работа 
по месец дена од објавувањето на конкурсот. 

Овој конкурс трае месец дена по објавувањето. 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје. 6550) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ БРОД 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Управител — аптекар на Аптеката во Маке-
донски Брод 

2. Помошник — аптекар во Аптеката во Маке-
донски Брод 

3. Лекар — стоматолог во Здранката станица зо 
Македонски Брод 

Услови: 
Под точка 1 фармацевт со соответна школска 

спрема или здравствен техничар со подолга прак-
тика и положен стручен испит. 

Под точка 2 средно аптекарско училиште и 3 
год. практика. 

Под точка 3 стоматолошки факултет или заб др 
со средно за б а р о т училиште со најмалку 2 години 
практика. 

Основна плата според Законот за јавните служ-
беници, а положај на и посебен додаток според Пра-
вилникот за положајшгге плати и посебните дода-
тоци на установите. 

Молбите со кратка биографија, се доставуваат 
до Конкурсната комисија во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на конкурсот. 543) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДРЖАВНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДНА УПРАВА НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места на стручни 
соработници — приправници и референти — но 

судовите на НР Македонија, и тоа: 

Окружните: Скопје, Штип, Титов Велес, Тето-
во, Куманово и Охрид но 3. 

Окружните стопански: Скопје и Битола по 2. 
Околиските: Скопје I и Скопје И, Битола, Штип 

Тетово, Титов Велес и Охрид по 3 и во останатите 
околиски судови по 2. 

Кандидатите треба да имаат завршен правен 
факултет. 

Основна и положајна плата спрема прописите 
од Законот за јавните службеници. 

Рок за поднесуваше на молбите е 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

Кон молбата да се' приложи: свидетелство за 
завршен правен факултет, документите но чл. 31 
од Законот за јавните службеници и куса био-
графија, 
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Молбите се поднесуваат л,ично или се испра-
ќаат по пошта на адреса: Државен секретаријат за 
правосудна управа на НРМ, Скопје, ул. „11 октом-
ври" бр. 37, поштенски фах 22. 

Државен секретаријат за правосудна управа на 
НРМ - Скопје, Бр. 03—103/4 од 26-Ш-1959 година. 

(543) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
— за еден АСИСТЕНТ за предметот Историја 

на ледагогијата, и 
— за еден АСИСТЕНТ за предметот Мето дики 

на основно-школските предмети. 
Пријавите со биографија, список на научни и 

стручни трудови, во колку има такви, со по- еден 
примерок од нив, и потребните такси, се поднесу-
ваат во Деканатот на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од 
објавувањето, односно до пополнувањето' на местото, 

(1547) 

П Р О М Е Н И Н А И М И Њ А 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1801/1 од 17 февруари 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Спирова Вера, родена на ден 2 февруари 
1936 година во град Охрид, Охридска околија, од 
татко Спиров Разме и мајка Веса, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе и' гласи Анастасова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (3?) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—743/2 од 17 февруари 
1959 година, ја одобри промената на роденото име 
на: Хајредин Гордана, родена на 20 јануари 1945 
година во Примрен — НР Србија и Хајредин Свет-
лана, родена на 17 август 1947 година во Скопје, обе-
те од татко Хајредин Шерафедин и мајка Хајре-
дин, родена Јовановиќ Тодорка, така што во иднина 
роденото име на Гордана ќе и' гласи Саадет, а ро-
деното име на Светлана ќе и' гласи Семиха. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12г-698/1 од 23 јануари 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Манасков Крунислав, роден на ден 7 ја-
нуари 1935 година во Титов Велес, од татко Манас-
о в Ѓорги и мајка Марија, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Хаџи-Наумов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ", (41) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—25975/1 од 21 јануари 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Ристовски Стојко, роден на ден 1 април 1035 

година во с. Дурачка Река, Кумановска околија, од 
татко Ристовски Стојан и мајка Богдана, така што 
во иднина фамилијарното име ќе му гласи Ми-
товски. 

Промената на фамилијарното име се протегну-
ва и на малолетниот му син Ристовски Душко, ро-
ден на ден 5 јули 1957 година во Крива Паланка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ^Службен весник на НРМ". (46) 

Државни,от секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—2883/1 од 12 март 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Тодоровска Фанка, од град Битола, родена 
на ден 16 јуни 1912 година во с. Велушина, Битолска 
околија, од татко Илија и мајка Звезда, така што 
во иднина фамилијарното име ќе и' гласи Ка-
нинска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (50; 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—2278/1 од 10 март 1959 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Тодоровска Марија, од град Битола, родена на 
ден 3 август 1934 година во с. Канино, Битолска 
околија, од татко Илија и мајка Фанија, така што 
во иднина фамилијарното пее ќе и' гласи Канинска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (51) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—2867/1 од 10 март 1959 
година, ја одобри промената на личното име на 
Спиров Димитар, роден на ден 27 февруари 1933 го-
дина во Охрид, Охридска околија, од татко Спиров 
Разме и мајка Василка, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Анастасов Димче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „,Службен весник на НРМ". (48) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—2276/1 од 12 март 1959 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Ѓоргиевски Илија, од град Битола, роден на д ех! 
22 јуни 1910 година во с. Канино, Битолска околија, 
од татко Ристо и мајка Фроса, така што во иднина 
фамилијарното име ќу му гласи Канински. 

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

С У Д С К И ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Дина Ванова Чеоотова, од Скопје, ул. „39" бр. 
99, подаде тужба за утврдување на брак против 
тужениот Панајот Костов, од с. Прекопано — Ле-
ринска околија, а сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Панајот Костов, од с. 
Прекопано, сега во неизвесност, во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" да ја соопшти на судот својата точна адреса 
или да се јави лично. Во противни случај, ќл му 
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биде одреден старател, кој ќе го застапува на рас-
правата на негови разеоски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 2ЦЗ/59. (42.) 

Данка Москов а Здравава , од Скопје, улица 
„8 март" бр. 1, подаде тужба за утврдување на брак 
против тужениот Анастас Здравко, сега во САД со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Анастас Здравко, во 
САД со непозната адреса, во рок од 30 дена од д,е-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ" да ја соопшти на судот својата точна ад-
реса или да се јави лично. Во противен случај, ќе 
му биде одреден старател, кој ќе го застапува на 
расправата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 298/59. (53) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Белуловиќ Љубомир, од Битола, ул. „Стиф Нау-
мов" бр. 39, чии старател е Лилјана Љубичиќ, под-
несе до овој суд тужба за оспорување на очинстзо 
против Белуловиќ Казимир, од с. Шушневица, а се-
га во неизвесност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непоз-
ната адреса, се поканува ЕО рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 
противно, ќе му биде одреден застапник по зва-
нична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 41/58. (39) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Нада ѓорѓевиќ, од град Скопје, подаде тужба за 
развод на бракот против тужениот Видосав ѓорѓе-
виќ, од Тетово, а сега со непозната адреса. Окруж-
ниот суд во Тетово го поканува тужениот веднаш 
да му достави на судот точна адреса каде сега жи-
вее. Во противно, ќе му биде поставен за старател 
Киро Серафимовски, од Тетово, кој во негово име 
ќе го застапува на расправата. 

Од Окружниот суд во Тетово, Г. бр. 460/57. (36Ј 

Алиу Зарие, од с. Горна Баница, подаде тужба 
за развод на бракот против тужениот Алиу Хасипа 
Назми, од с. Речане, а сета со непозната адреса. 
Окружниот суд во Тетово го поканува тужениот 
веднаш да му достави на судот точна адреса каде 
сета живее. Во противно, ќе му биде поставен за 
старател Неат Назми Алиу, од с. Речане, кој зо 
негово име ќе го застапува на расправата. 

Од Окружниот суд во Тетово, Г. бр. 318/57. (38) 

По тужбата на тужителката Зејнепе, вд. Реџеп 
Бајрами, од Тетово, ул. „Вардарска" бр. 64, против 
тужениот Реџеп Ајдинов Зибери, од с. Горно Пал-
чиште, а сега со непозната адреса, е подигната 
постапка поради сопственост, вредност на спорот 
268.000 дин. Окружниот суд во Тетово го поканува 
тужениот веднаш да му достави на судот точна 
адреса каде сега живее. Во противно, ќе му биде 
поставен за старател Рамадан Вејсели, од с. Гордо 
Палчиште, кој во негово име ќе го застапува на 
расправата. 

Од Окружниот суд во Тетово, Г. бр. 471/57. (43) 

О К Р У Ж Е Н С У Д В О Ш Т И П 

Душко Ефтимов Митевски, од Штип, поднесе 
до овој суд тужба за развод на бракот против Ка-
тица Митевска, по татко Перковиќ, редум од село 
Јелвица — Криш Поле, со последно местожителство 
во град Штип, а сега со непозната адреса. 

Бидејќи сегашната адреса и местожителството 
на тужената се непознати, се повикува во срок од 
20 дена од објавувањето на огласот во ,/Службен 
весник на НРМ" д,а се јави во судот или да одреди 
свој застапник. Во противно, судот по службена 
должност ќе ќ го одреди за застапник Симеон Ва-
силев, судски приправник во Околискиот суд во 
Штип, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 451/58. (34) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд е подигната постапка за прогла-
сување за неважна загубената облигација под 
бр. 042.222, во вредност од 660.626 динари за заем 
даден на Федерацијата во 1954 година. 

Се повикува секој еден кој ја притежава обли-
гацијата по кој било основ, да му јави на овој суд, 
или да стави приговор против нејзиното поништу-
вање во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во' ,,Службен весник на НРМ". Во про-
тивно, по истекот на горниот рок облигацијата ќе 
се прогласи за поништена. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Битола, Р. бр. 1868/58. (33ј 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на пок. Џемовски Џемо, бив. од 
с. Могорче, е подигната оставинска постапка пред 
Околискиот суд во Дебар. Појавениот наследник Зи-
бит Џемовски, со' непозната адреса во Албанија, се 
повикува во рок од една година од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ" да се јази 
во судот за да ги штити своите наследнички инте-
реси или достави наследничка изјава. Во противен 
случај, оставината ќе се реши во негово отсуство. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Дебар, О . бр. 20/57. (44) 

По оставината на шок. Шабановски Ваит Миф-
тар, бив. од с. Долно Косоврасти, е подигната оста-
Е штека постапка пред Околискиот суд во Дебар. По-
јавената наеледница ќерка му Рабије Шабановска, 
со непозната адреса во Турска, се повикува во рок 
од една година од објавувањето на огласот во 
,.Службен весник на НРМ" да се јави лично пред 
судот за да ги штити своите наследнички интереси 
или да достави наследничка изјава. Во противен 
случај, оставината ќе се реши во нејзино отсуство. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Дебар, О. бр. 20/57. (45) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Врз основа на решението на Народниот одбор на 
општината Бистрица, с. Бистрица, бр. 03—4005/1 од 
25-ХП-1958 година Претпријатието за сточарство и 
сточарски произведенија „Овчар" — с. Бач е ста-
вано во редовна ликвидација, 



Стр. 166 - Бр. И СЛУЖБЕН ВЕСНИК. НА НРМ 3 април ш 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието во рок од, 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот да ги измират своите долгови, 
односно да ги пријават своите истражувања. 

Од Ликвидационата комисија. (605) 

Р Е Г И С Т Р А Ц И И Н А С Т О П А Н С К И Т Е 
О Р Г А Н И З А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации п")д 
рег. бр. 546, на страна 55 е запишан под фирма: Ка -
менолом „Кисела Вода", со седиште во Скопје. 
Предмет на работењето на камено л омот е: произ-
водство на кршен камен за ѕидање, туцаник и ризла 
за патишта, ивичници за улици и разни камени 
блокови. 

Каменоломот е основан од Градскиот народен 
ослободителен одбор со решение бр. 3886 од 24-ХП-
1946 година. 

Каменоломот ќе го потпишува директорот Вел-
ковски Крстев Владо и Костадиновски Илиев Ата-
нас, во границите ,на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 261/58. (561) 

за в. д. директор на претпријатието е назначен 
Аврам Стефановски, кој ќе го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 328/57. (629/57/ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
Срег. бр. 187, на страна 495 е запишано следното: со-
гласно со решението на НО на општината Титов 
Велес бр. 3470/1 од 6-У-1957 год. фирмата на Тр-
говското ,претпријатие со мешана стока „29 но-
ември" — Титов Велес се менува и гласи: Трговско 
претпријатие со мешана стока Народен магазин 
,,На-ма" — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 295/57. (630/57) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 547, на страна 61 е запишан под фирма: 
Угостителски дуќан со паушална пресметка — бифе 
,,Сарај", со седиште во с. Сарај — Скопска околија. 
Предмет на работењето на дуќанот е: укажувале 
услуги со точење на сите видови пијалоци и услуги 
со исхрана со едноставни претежно студени ја-
дења. 

Дуќанот е основан со решението на НО на оп-
штината Ѓорче Петров бр. 04—1817/1 од 28-11-1958 г. 

Дуќанот ќе го потпишува Никола Ангелов 
Премчески. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 225/58. (578) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 289, на страна 743 е запишано следното: се 
симнува припадната управа на Претпријатието за 
производство и промет со алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци и оцет „Бисерка" — Скопје, сметано 
од 7-1-1957 год., а согласно со решението на НО на 
општината ,,Саат Кула" - Скопје бр. 24177/56. При-
нудиле^ управител Илија Илиевски ќе ја врши 
должноста директор на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 303/57. (625/57) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 234, на страна 617 е запишано следното: 
Шкатров Дончо, досегашен раководител на Прет-
пријатието за промет и извоз на лековити билки 
и афион „Билка" — Скопје — Откупна станица во 
Кавадарци, е разрешен од должност и му преста-
нува правото станицата да ја потпишува. 

За раководител на станицата е назначен Бош-
ков Лазаров Климентие, кој станицата ќе ја пот-
пишува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 56/58. (214) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 343, на страна 909 е запишано следното: со-
гласно Со решението на Општинскиот народен од-
бор Љубљана бр. 03/4г-7794/3 од 27-Х1-1957 год. 
дејноста на Агенцијата Словенија — Претстав-
ништво во Скопје се менува и во иднина ќе гласи: 
склучување на договори во работите од стоковниот 
промет во име и за сметка на комитентата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 39/58. (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 177, на страна 471 е запишано следното: со-
гласно со решението на НО на општината „Ида-
дија" - Скопје бр. 21330 од 27-ХП-1957 год. Прет-
пријатието за промет со бакалски стоки ,,Младост" 
— Скопје се припојува кон Трговското претприја-
тие за колонијал „Петра" — Скопје, кое ги презема 
сите права и должности на претпријатието „Мла -
дост" — Скопје. Припој увањето се смета од 1-1-
1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 52/58. (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 116, на страна 319 е запишано следното: 
Ицко Магеровски, досегашен раководител на Прет-
пријатието" дуќан за колонијални стоки „Звезда" -
Скопје, е разрешен од должност и му престанува 
правото претпријатието да го потпишува. 

Согласно со решението на НО на општината 
,,Идади,ја" - Скопје бр. 5932 од 22-ЈУ-Ш7 година 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 145, на страна 389 е запишано следното: 
покрај досегашните потписници на Претпријатието 
„Култура" - Скопје Перо Коробар и Иван Ива-
новски, претпријатието ќе го потпишува и Киро 
Андоновски, ПОМ.- директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 53/58, (217) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 68, на страна 197 е запишано следното: по-
крај досегашните потписници на Претпријатието 
„Радио Бран" — Скопје Јовановски Стоимир, шеф 
на сметководството, и Матевски Владо, претседа-
тел на работничкиот совет, претпријатието во лд-
нина ќе го потпишува во границите на овластува-
њето и новоназначениот директор Живко Тодоров-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 55/58. (218) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 274, на страна 709 е запишано следното: со-
гласно со решението (на НО на општината „Саат 
Кула" — Скопје бр. 23060 Богдан Буков, досегашен 
директор на Фабриката за кожи „Гоце Делчев" —-
Скопје, е разрешен од должност и му престанува 
правото фабриката да ја потпишува. 

За директор на фабриката согласно со реше-
нието на НО на општината „Саат Кула" — Скопје 
бр. 23060 од ЗО-ХИ-1957 год. е назначен досегаш-
ниот директор на стопанско-сметководниот сектор 
Зотич Александар, кој фабриката ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето заедно со Албина Војводич, шеф на смет-
ководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 19/58. (219) 

Ок,ружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 264, на страна 685 е запишано следното: со-
гласно со решението на НО на општината „Кисела 
Вода" — Скопје бр. 18453 од 1-1-1958 год. фирмата 
на Трговското претпријатие Народен магазин 
„На-ма" Скопје се променува и во иднина ќе гла-
си: Трговско претпријатие на големо и мало „На-
роден магазин" — Скопје. 

Согласно со решението на НО на општината 
,-Кисела Вода" - Скопје бр. 4703 од 17-УП-1956 г. 
дејноста на Трговското претпријатие „Нама" -
Скопје се проширува и со продажба на намештај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фтл 
бр. 44/58. (220) 

претпријатие на мало „,,Златна долина" .— Валан-
дово, бидејќи со решението на НО на општината 
Валандово бр. 8412 од 31-ХИ-1957 год. е припоев 
КОН Трговското претпријатие на големо „Ангропр 
мет" — Валандово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 63/58. (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации од 
рег. бр. 243, страна 677 е избришано Трговското прет-
пријатие на мало „Тргопромет" — Валандово, би-
дејќи со решението на НО на општината Валан-
дово бр. 8412 од 31-ХП-1957 год. е припоено кон 
Трговското претпријатие на големо „Ангропромет" 
— Валандово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 64/58. (229; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 17, на страна 65 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи -
ната Маврово бр. 436 од 29-1-1958 год. фирмата на 
Земјоделската задруга „Бистра" — Галичник се 
менува и во иднина ќе гласи: Земјоделска сточар-
ска задруга „Бистра" — Галичник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 72/58. (231) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дек^ во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 275 на страна 709 е запишано следното': 
предметот на работењето на Фабриката за кожи и 
туткал „Гоце Делчев" — Скопје се проширува и 
со: производство на чевли. 

Називот на фабриката се менува и гласи: Фа-
брика за кожи, чевли и туткал „Гоце Делчев" — 
Скопје. 

Предните измени се извршени согласно со ре-
шението на НО ни општината „Саат Кула" — Скопје 
бр. 7745 од 17-Ш-1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 143/57. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 44, на страна 141 е запишано следното: до-
сегашните потписници на Земјоделската задруга 
„Димката Габерот" во село Ваташа — Кавадарци 
Димо Бојаџиев, управник на задругата, Ангел Ар-
сов, касиер, и Димо Матаков, келнер, се разрешени 
од должност согласно со одлуката на собранието ич 
задругата од 2-П-1957 год. и им престанува право-
то задругата да ја потпишуваат. 

Наместо горните лица се назначуваат за пот-
писници Гошо Мешков, управник на задругата, Ни-
кола Крстев, книговодител, согласно решението на 
Народниот одбор на Титоввелешка околија под 
бр. 03—15850/195' од 23-1-1958 година со кое е на-
значен за книговодител и Стефан Јорданов, шеф 
на комерцијално^ одделение во задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 62/58. (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека од регистарот на стопанските организации од 
рег, бр. 244, страна 681 % избришано Трговското 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 75, на страна 295 е запишано следното: 
Војо Гиевски, досегашен книговодител односно шеф 
на сметководството на Деловниот сојуз за лозар-
ство, винарство, овоштарство и градинарство — Ку-
маново, е разрешен од должност и му престанува 
правото сојузот да го потпишува. 

Покрај досегашните потписници на сојузот Ки-
ро Алексиќ, управител и Драги Стојановски, прет-
седател на управниот одбор, сојузот ќе го потпи-
шуваат и новоназначениот книговодител Рамиз Шл 
кири и Методи Тасевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 66/5Ѕ. (336) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 17 на страна 55 е запишано следното: Иско-
ски Јанко, досегашен директор на Градежното прет 
пријатно „Дебарце" — Скопје е разрешен од долж-
ност и му престанува правото претпријатието да го 
потпишува, 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината „Идадија" — Скопје бр. 6238—1 од 30-1У-
1958 год. за в. д. директор на претпријатието е на-
значен Банишки Боге, кој ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 298/58. (657) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 22.1 на страна 585 е запишана следното: Со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната ,,Идадија" — Скопје бр. 3098 од 29-Ш-1958 год. 
дејноста на Градежното претпријатие „Ветон" -
Скопје, се проширува и со производство на цигли 
за сопствени потреби. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 233/58. (659) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39 на 
страна 153 е запишано следното: Согласно со за-
писникот од одржаното годишно собрание од 25-Ш-
1958 год. стариот управен одбор на Земјоделската 
задруга ,,Братство-единство", с. Горно Лисиче — 
Скопско, е разрешен од должност. За членови на 
новиот управен одбор се назначени следните лица: 
Спасе Савески, Киро Илиевски, Имер Еминов, Ѓор-
ѓија Николовски, Борис Димоски, Алексо Никич л 
Илија Трпковски. 

Исто така и стариот потписник е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишува-
ње. За потписници се назначени лицата: Цветко 
Панчев Ацковски, управник на задругата, и Спасе 
Јованов Савески, претседател на задругата, кои 
заедно со стариот потписник Андреја Георгиевски, 
книговодител, задругата ќе ја потпишуваат во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 292/58. (660; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 22 на 
страна 51 е запишано следното: Согласно со запис-
никот од одржаното годишно собрание од 11-У-1958 
год. досегашните членови на управниот одбор на 
Земјоделската задруга „Напредок", село Иванков-
ци — Титоввелешко, се сменети од должност. За 
членови на управниот одбор се избрани следните 
лица: Алексиќ Манојло Боислав, Бојков Ангелов 
Младен, Митиќ Васов Стоил, Величков Тодосов 
Димко, Илиев Тодосов Драган, Јованов Илиев Мате, 
Јакимов Тодосов Милан, Величков Станков Сто-
јадин и крстов Андонов Мирко. 

Исто така и стариот потписник Александар Еф-
ремов е разрешен од должност и му престанува 
рравото задругата да ја потпишува, 
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За нови потписници на задругата се назначени: 
Митиќ Васов Стоил, и Јовановиќ Илиев Мите, чле-
нови на управниот одбор, кои заедно со стариот 
потписник Младеновиќ; Тодосие Драгомир, задру -
гата ќе ја потпишуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 305/58. '(662) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 8 на 
страна 15 е запишано следното: Досегашните чле-
нови на управниот одбор на Земјоделската за друид 
„Солунска глава", с. Папрадиште — Титоввелешко 
се разрешени од должност. Согласно со записникот 
од одржаното годишно собрание за членови на уп-
равниот одбор се избрани следните лица: Димо Ра-
девски, Јордан Камовски, Ило Д. Тасевски, Лазо 
Н. ѓорѓиовски, Лазо В. Андреевски, Ѓоре Ристов-
ски, Димо К. Петровски, Тодос Р. Илиевски и Куз-
ман Јордановски. 

Исто така и досегашниот потписник на задру-
гата Димо ѓорѓиевски, претседател, е разрешен од 
должност и му престанува правото задругата да ја 
потпишува. 

За нов потписник на задругата е назначен Ла-
зо Василев Андреевски, претседател на задругата, 
кој заедно со стариот потписник Никола Миланов 
Јордановски, книговодител, задругата ќе ја потпи-
шува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 315/58. (663) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 19 ^ а страна 43 е запишано следното: До-
сегашните потписници на Трговското претпријатие 
„Спорт" - Тетово Мојсовски Михајло, директор, и 
Аврамовски Трпе, заменик директор, се разрешени 
од должност и им престанува правото претприја-
тието да го потпишуваат. 

За директор на претпријатието е назначен Бо-
гоевски Стеван, кој заедно со ѓорѓиевски Благој, 
книговодител, претпријатието ќе го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 299/58. (66')) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 83 на 
страна 333 е запишано следното: Согласно со за-
писникот од одржаното годишно собрание од 26-П-
1958 год. досегашните членови на управниот одбор 
на Земјоделската задруга ,,Братство", с. Долно Пал-
чиште — Тетовско се разрешени од должност. На 
нивни места се избрани следните лица: Нешат Пе-
нија, Мишир Илјази, Деспотовски Аврам, Душан 
Јовановски, Ајредин Вејсели, Садик Нешати и Исни 
Исмаили. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 297/58. (667) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71 на 
страна 283 е запишано' следното: Согласно со за-
писникот од одржаното годишно собрание на 30-Ш-
1958 год. досегашните членови на управниот одбор 
џа Земјоделската задруга ,,Вардар", с. Брвеница -
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Тетовско се сменети од должност. За членови на 
новиот управен одбор се избрани следните лица: 
Стојко Ангелкоски, ѓорѓи Писевски, Павле Ј а д о -
ски, Павле Богданоски, Диме Стојаноски, Атанаско 
Анѓелкоски и Стеван Спировски. 

Досегашниот потписник на задругата Спасо Си-
моски е разрешен од должност и му престанува 
правото задругата да ја потпишува. 

За нов потписник на задругата е назначен Мар-
ко НесторосшЛ, кој заедно со стариот потписник 
Ѓорѓи Писевски, задругата ќе ја потпишува во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 301/58. (66;/) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
13-У-1958 год. под рег. бр. 11/56 е запишано след-
ното: Покрај досега овластеното лице за потпишу-
вање на Машинско-тракторскиот погон на Делов-
ниот задружен сојуз за механизација од Битола 
Крсте Танкоски, отсега погонот ќе го потпишува и 
Неделко Неделкоски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 178/58. (693) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-У-1958 год. под рег. бр, 21/55 е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за потпишување 
на досегашниот раководител на Самостојниот кон-
дураџиски дуќан „Спорт" од Битола Александар 
Јанку, а отсега дуќанот ќе го потпишува новона-
значениот раководител Петар Делов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 192/58. (694) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
5-У-1958 год. под рег. бр. 25/55 е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за потпишува?ве 
на Коста Попоски, и отсега Земјоделската задруга 
,Дрвена ѕвезда" од с. Кутретино — Битолско ќе Ја 
потпишува Вангел Тренчевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 168/58. (699; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
20-У-1958 год. под рег. бр. 109/55 е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за потпишување 
на лицата Стојан Илиевски, Иван Грмашковски и 
Наум Трговски, и отсега Земјоделската задруга 

„Слобода" од с. Трновци — Битолско ќе ја потпи-
шуваат Спасе Митрески и Јонче Лозаноски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 193/58. (697) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
29-1У-1958 год. под рег. бр. 29/55 е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за потпишување 
на лицата Гацов Јован и Макреовски Илија, и от-
сега Земјоделската задруга „Белица" од с. Буди-
мирци — Битолско' ќе ја потпишуваат Шипинка-
ровски Ристе и Јова,нчески Петре. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 164/58. ((700) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-У-1958 год. под рег. бр. 5 е запишано следното': 
1У-то градилиште во Битола на Градежното прет-
пријатие „Бетон" од Скопје покрај досегашната 
дејност отсега ќе се занимава и со производство на 
тули за сопствена потреба. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 170/58. (692) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
25-1У-1958 год. под рег. бр. 19/55 е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за потпишување 
на лицата Веле Роконовски и Веле Преспаковски, 
и отсега Земјоделската задруга „Стив Наумов" од 
с. Логоварди — Битолско ќе ја потпишуваат Миле 
Поповски И Коста ѓорѓиоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 154/58. (701) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во региста,рот на задружните орга,низации на 
8-У-1958 год. под рег. бр. 101/55 е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за потпишување 
на лицето Борис Сабогковски, и отсега Земјодел-
ската задруга ,,Димче Могилчето" од с. Могила -
Битолско ќе ја потпишуваат лицата Илија Прости -
жалоски и Спасе Каревски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 175/58. (702; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-У-1958 год. под рег, бр. 6/55 е запишано следното: 
Фирмата на Рудникот за манган и мармар „Цер" по-
шта Дворци — Кичево, се менува и отсега ќе гласи: 
Рудник за манган ,Дер" пошта Дворци. Рудникот 
ќе се занимава со истражување и експлоатација на 
манган. 

Престанува овластувањето' за потпишување на 
досегашниот директор Славе Митановски и отсега 
рудникот ќе го потпишува новоназначениот в. д. 
директор Славе Дуковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 171/58. (703) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
24-1У-1958 год. под рег. бр. 19/55. е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за потпишување 
на лицето Цветан Магденоски и отсега Земјодел-
ската задруга „Гоце Делчев" од с. Карбуница -
Кичево ќе ја потпишуваат Наумовски Страхил ч 
Гроздановски Живко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 125/58. (704) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните' организации на 
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6-У-1958 год. под рег. бр. 11/55 е запишано след-
ното: престанува овластувањето за потпишување на 
лицата Ненад Спасевски и Питомир Гроздановски 
и отсега Земјоделската задруга „Десет борци" од с. 
Добреноец — Кичево ќе ја потпишуваат Димитро-в -
ски Симе и Ѓрујоски Стојко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 
бр. 148/58. (705) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
10-У-1958 год. под рег. бр. 1/55 е запишано след-
ното: се менува досегашниот назив на Општата 
земјоделска задруга „Копачка" од с. Извор, и отсе-
га задругата ќе се води под назив: Земјоделска за-
друга „Копачка", с. Извор — Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 176/58. (706; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
Ј2-У-1958 год. под рег. бр. 27 е запишано следното: 
се проширува дејноста на Занаетчиското лимаро-
браварско претпријатие „Слобода" од Охрид и со 
вршење на електро-инсталатерска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 92/58. (709) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
10-У-1958 год. под рег. бр. 50 е запишано следното: 
Престанува овластувањето за потпишување на ли-
цето Митре Јунзоски и отсега Земјоделската задру-
га „Братство" од с. Радолиште — Охридско ќе ја 
потпишуваат лицата Тоде Танески, Ѓоко Несторов-
ски и Тане Горкоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 726/57. (711) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
13-У-1958 год. под рег. бр. 54/55 е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за потпишување 
на лицата Дамјан Вељановски и Бранко Попоски 
и отсега Земјоделската задруга „Црвена звезда" од 
с. Глабочица — Охридско ќе ја потпишуваат Круме 
Марковски и Трајан Мечкароски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 157/58. (712; 

Окружниот стопански суд' во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
22-У-1958 год. под рег, бр. 2/55 е запишано след-
ното: Престанува овластувањето за потпишувале 

на лицето Ѓурчиноски Ѓурчин и отсега Општата 
земјоделска задруга „Стогово" од с. Ехловец — Ох-
ридско, ќе ја потпишуваат Дамјановски ѓорѓи, Ан-
гелески Бранко и Спасески Косто. 

Од Окружниот стопанска суд во Битола, Фи 
бр. 194/58. ( 7 1 5 ) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-У-1958 год. под рег. бр. 14/55 е запишано кон-
ституирањето на Трговското претпријатие за про-
мет со огревни и градежни материјали „Јасен" од 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 191/58. (716) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-У-1958 год под рег. бр. 5/57 е запишано следното: 
престанува овластувањето за потпишување на ли-
цата Трајчевски Трајче и Милевски Павле и от-
сега Трговското претпријатие за промет со жита-
рици „Славеј" од Охрид ќе го потпишуваат Лазар 
ГИНОВСКИ, директор, и Славе Ристевски, шеф на 
сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 142/58. (708) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека на 10-У-1958 год. во региста,рот на стопанските 
организации под рег. бр. 12/55, свеска IV е запи-
шано следното: се проширува дејноста на Тргов-
ското претпријатие „Задругар" од Ресен и отсега 
претпријатието покрај досегашната дејност ќе се 
занимава и со трговија со нафтени деривати, ма-
зива, уља и масти. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 177/58. (717; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 43, на 
страна 137 е запишано следното: Покрај досегаш-
ните потписници на Земјоделската задруга „Цве-
тан Димов", с. Пирава — Гевгелија ѓорѓе Арба-
џиевски и Алексо Стојковски, задругата ќе ја пот-
пишува и Коста Павлов, управник на задругата, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 332/58. (726) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 534, на страна 1561 е запишано следното: 
Драгољуб Поповиќ, досегашен директор на Прет-
пријатието во изградба на електрохемискиот ком-
бинат „Билјана" .— Скопје, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото да го потпишува 
претпри ј атието. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината „Кисела Вода"— Скопје бр. 16 за тех-
нички директор на претпријатието' е назначен ин-
женерот Радомир Матиќ, кој комбинатот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 351/58. (732) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 140, на страна 379 е запишано следното: То-
доровски Петар, досегашен шеф на книговодството 
на Градежното претпријатие „Илинден" — Скопје, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
да го потпишува претпријатието. 

За шеф на книговодството е назначен Кипров-
ски Методија Јосиф, кој заедно со стариот лштшс-
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ник Деспот Јакимовски, директор, претпријатието 
ќе го потпишува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 317/58. (734) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 152, на страна 393 е запишано следното: 
ѓорѓе Перчинков, досегашен директор на Угости-
телскиот дуќан-ресторан „Атина" — Титов Велес, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
ресторанот да го потпишува. 

За директор на ресторанот е назначен Јосиф 
Џипунов, кој заедно со Цвета Кариовалиева, кни-
говодител, ресторанот ќе го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 323/58. (735) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 296, на страна 869 е запишано следното: од 
1-1-1958 год. се симнува принудната управа на Сто-
чарското претпријатие „Сточар" — Титов Велес, а 
согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес бр. 944/1 од 17-Ш-1958 год. 
Принудниот управник Ангел Димов Саздов ќе ја 
врши должноста директор и претпријатието ќе го 
претставува, задолжува и раздолжува во граници-
те на овластувањето заедно со книговодителот 
Алексовски Краго. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 327/58. (736) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организациина 
15-У-1958 год. на страна 14, под рег. бр. 3 е запи-
шано следното: Согласно со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кочани бр. 3391/1 од 29-
1У-1958 год. Општата земјоделска задруга „Јано-
вец", с. Зрновци — Кочани се припои кон Општата 
земјоделска задруга „Убаво Поле" — с. Зрновци 
Фирмата на задругата „Убаво Поле" се менува и во 
иднина ќе гласи: Земјоделска задруга „Зрновка", 
с. Зрновци — Кочани. 

Истовремено се сменети од должност и досе-
гашните потписници на задругата, а за потписници 
се назначени: Михајлов Панчев Никола, управник 
Ангелов Алексавдров Владимир, книговодител, Бо-
јаџиев Иванов Ангел, претседател и Атанасов Га-
врилов Ефтим, член. 

Дејноста на Земјоделската задруга „Зрноека" 
се проширува и со: сточарство, тонење на крупен 
и ситен добиток, откуп и продажба на волна,, па-
мук, кожи и тутун. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фл 
бр. 98/58. (743) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во региста,рот на задружните' организации на 
13-У-1958 год. на страна 38, рег. бр. 5 е запишано 
следното: Досегашните потписници на Општата зем 
јоделска задруга „Момин Преслап", с. Блатец -
Кочани Андон Ефтимов Данилов, комерцијалист, у 
Герасим Стојменов Данчов, шеф на сметководство-
то, се разрешени од должност. За потписници на 

задругата се назначени Костадинов Трајчев Дра-
гиш, ш е ф на сметководството, и Поповски Дими-
тров Душко, комерцијалист. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 94/58. (744) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-У-1958 год. на страна НО, под рег. бр. 3 е запи-
шано следното: Занаетчиското месарско претпри-
јатие „Месар" од Струмица е избришано од реги-
старот на стопанските организации, бидејќи со ре-
шението на Народниот одбор на општината Стру-
мица бр. 15276 од 25-ХП-1957 год. е припоено кон 
Прехранбениот комбинат „Моша Пијаде" од Стру-
мица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 108/58. (748; 

Окружниот стопански суд во Штип објаву ва 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-У-1958 год. на страна 25, под рег. бр. 3 е запи-
шано следното: Трајков Коте, досегашен потпис-
ник на Општата земјоделска задруга „Црвена ѕвез-
да" од с. Босилово — Струмица, е разрешен од 
должност. За потписници на задругата се назначе-
ни: Митев М. Јордан, управник, и Копачев П. Ри-
сто, претседател. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 87/58. (749) 

Окружниот стопански суд во Штип "објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-У-1958 год. на страна 126, под рег. бр. 4 е запи-
шано следното: Согласно со решението на Народ-
ниот одбор на општината Џумајлија бр. 01—872 од 
11-1У-1958 год. досегашниот директор на Тргов-
ското претпријатие на големо' и мало „Овче Поле" 
од с. Џумајлија — Штипско Абедин Реџепов Кад-
риов е разрешен од должност, а на негово место 
за директор е назначен Ташков Зико, кој е овла-
стен претпријатието да го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 102/58. (750) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 250, на страна 657 е занишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ѓорче Петров бр. 2731/1 од 14-У-1958 год. 
дејноста на Трговското претпријатие „Снабдител", 
Ѓорче Петров во иднина се проширува и со тутун-
ски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 371/58. (75у, 

Р Е Г И С Т Р А Ц И И Н А З А Н А Е Т Ч И С К И Т Е 
Д У Ќ А Н И И Р А Б О Т И Л Н И Ц И 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината „Кале" 
— Скопје бр. 3911 од 6-Х-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 104 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Страшко Петков Цветковски, со седиште во 
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Скопје, ул. ,Д08" бр. 45. Предмет на работењето Ј,а 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Страш-
ко Петков Цветковски. (239) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината ,,Кале ' 
— Скопје бр. 8876 од 13-Х-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. НО, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Димитрие Јордан Јаневски, со седиште во Скопје, 
ул. „Белградска" бр. 84. Предмет на работењето на 
дуќанот е: везачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
трие Јордан Јаневски. (240) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината „Кисела 
Вода" — Скопје бр. 04—8213/1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 6, рег. бр. 55 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фирмописец Петар Киприновски, со седи-
ште во Скопје, ул. „Генерал Петар Драпшин" бр. 13, 
Предмет на работењето на дуќанот е: фирм опи сач-
ки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Киприновски. (241) 

Врз основа на дозволата од, Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината ,,Кале1' 
— Скопје бр. 6589 од 9-Х-1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 106 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар Киро Јовановски, со седиште во Скопје, ул. 
„Стив Наумов" бр. 119. Предмет на работењето на 
дуќанот е: столарски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Јовановски. (242; 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Кавадарци 
бр. 03—7269 од 15-1Х-1958 го-д. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 207, рег1, бр. 207, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Драган Василев Ристов, со седиште 
во Кавадарци. Предмет на работењето на дуќанот : 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган 
Василев Ристов. (243) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Кавадарци 
бр. 03-—7260 од 15-1Х-Д958 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 205, рег. бр. 205 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фурнаџија Наќо Димов Тренчев, со седи-
ште во Кавадарци, ул. „Браќа Хаџи Тефови". Пред-
мет на работењето на дуќанот е: фурнаџиски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наќо 
Димов Тренчев. (244) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—11153 од 30-1Х-1958 год. е запишан ЕЈ 
регистарот на занаетчиските дуќани и работшшица 

на страна 835, рег. бр. 62 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Вангел Темелков Јовчевски, со се-
диште во Битола, ул. „Жикица Јовановиќ" бр. 108. 
Предмет на работењето на дуќанот е: кројачки ус-
луги. 

Фирма,та ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Темелков Јовчевски. (245) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината „Идади-
ја" — Скопје бр. 9679 од 24-1Х-1958 год, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 39 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Работилница за поправка на велосипеди на То-
ме Стојанов Вампирџиев, со седиште во Скопје, ул. 
"Васил Главинов" бр. 15 — Скопје. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: поправка на велосипеди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе 
Стојанов Вампирџивв. (246, 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината ,,Ида-
дија" - Скопје бр. 12813 од 18-1Х-1958 год. е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници под рег. бр. 38 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фризер Драгица Димитрова Камчевска, со 
седиште во Скопје, ул. „Марксова" бр. 25. Преде т 
на работењето на дуќанот е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги-
ца Димитрова Камчевска. (247) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината „Кале" 
— Скопје бр. 10559 од 23-Х-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 113 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Свеќар Ангел Бого-ев Трпковски, со седиште во 
Скопје, ул. ,ДОба" бр. 46. Предмет на работењето на 
дуќанот е: правење и продавање на свеќи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Богоев Трпковски. (248) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината „Кале" 
— Скопје бр. 3933 од 27-Х-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 115 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар Славе Анто Ланчевски, со седиште ЕО 
Скопје, ул. „111" бр. 93. Предмет на работењето на 
дуќа,нот е: столарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
Анто Ланчевски. (249) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот ,а 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—10061 од 5-1Х-1958 год. е запишан ао 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилниг^! 
на страна 837, рег. бр. 64 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Чевлар Борис Николов Лозановски, со се-
диште во Битола, ул. „Орце Николов" бр. 78. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: изработка на чевли 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Николов Лозановски. (250; 



3 април 195% С,ЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Вр. 11 - Стр. 171 

Врз основа на дозволата од Одделението за стЈ^-
панство на Народниот одбор на општината „Ида-
дија" - Скопје бр. 14163 од 18-Х-1958 год. е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници под рег. бр. 42 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Чевлар Иван Дончо Лазаревски, со седи-
ште во Скопје, ул. „Народен фронт" бр. 37. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: изработка на чев-
ли вршење услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Дончо Лазаревски. (251) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Кавадарци 
бр. 03—7264 од 15-1Х-1958 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 206, рег', бр. 206, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фурнаџија Димо Анѓушев Илов, со седиште 
во Кавадарци, ул „ЈНА" бр. 68. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо 
Анѓушев Илов. (257) 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ 
На основа решението на Советот за стопанство 

на Народниот одбор на општината Крушево бр. 
7555/57 од 11-1-1958 год. е избришан од регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер-фризер Миха 
Василев Павловски, од Крушево, бидејќи престана 
со своето работеше. (37) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Крушево бр. 
7453 од 11-1-1958 год. е избришан од регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници, занаетчиска -
от дуќан под фирма: Берберо-фризер Вангел с. 
Петкоски, од Крушево1, бидејќи престана со своето 
работе-ше. (38) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—11570 од 13-Х-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 836, рег. бр. 63 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бочвар Димче Трајанов Стојановски, со се-
диште во Битола, ул. „Никола Тесла" бр. 11. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: вршење бочварска 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче 
Трајанов Стојановски. (252) 

На основа решението на Советот за стопанство 
и комунални работи на Народниот одбор на општи-
ната Деми,р Хисар бр. 9930 од 27-1-1958 год. преста-
на да важи дозволата бр. 6795/54 година за водење 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Цветан Ри-
стев Димитриевски, од с. Доленци. (80) 

На основа решението' на Советот за стопанство 
и комунални работи на Народниот одбор на општи-
ната Демир Хисар бр. 59 од 27-1-1958 год. престана 
да важи дозволата бр; 10297/54 година за водење на 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Владо Ст 
јанов Велјановски, од с. Ново Село. (81) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Кавадарци 
бр. 03—8037 од 10-Х-1958 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 208, рег. бр. 208 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фурнаџија Томо Донев Павлов, со седиште 
во Кавадарци, ул. „Задругаров". Предмет на ра -
ботењето на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томо 
Донов Павлов. (254) 

На основа решението бр. 9932 од 27-1-1958 год. 
на Советот за стопанство и комунални работи на 
Народниот одбор на општината Демир Хисар пре-
стана да важи дозволата бр. 12810/53 год. за водење 
на занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за ва-
рење на ракија на Ристо Секулов Трајковски, од 
с. Ново Село. (82) 

Врз основа на дозволата од Советот за инду-
стрија к занаетчиство на Народниот одбор на оп -
штината Кочани бр. 04—3835/1 од 1-Х1-1958 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 209, рег. бр. 209 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Молер Тодор Благонов Га-
врилов, со седиште во Кочани. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Благонов Гаврилов. (255/ 

На основа решението бр. 10022 од 27-1-1958 год. 
на Советот за стопанство и комунални работи на 
Народниот одбор на општината Демир Хисар пре-
стана да важи дозволата бр. 19954/53 год. за воде-
н а на занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Блаже Стерјов Ангеловски, од с. Сопотница. (83) 

На основа решението бр. 10019 од 27-1-1958 год. 
на Советот за стопанство и комунални работи на 
Народниот одбор на општината Демир Хисар пре-
стана да важи дозволата бр. 12678/53 год. за воде-
ње на занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за 
варење на ракија на Андон Талев Јоноски, од с. 
Слоештица. (84; 

На основа решението бр. 10020 од 27-1-1958 год. 
на Советот за стопанство и комунални работи на 
Народниот одбор на општината Демир Хисар пре-
стана да важи дозволата бр. 19903/53 год. за воде-
ње на занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Петре Божинов Јовановски, од с. Слоештица. (85) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Виница, донесено 
на 13-П-1958 год. е избришан од регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 
4441/54, занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија 
Васил Јорданов Ташков во с. Виница, бидејќи пре-
стана со своето работење. (77) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Виница, доне-
сено на 13-П-1958 год. е избришан од регистарот на 
занаетчискиот дуќани и работилници од рег. бр. 
11186/55, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Стојан Ѓоргиев Митков во с. Виница, бидејќи пре-
стана со своето работена (78) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Виница, доне-
сено на 7-1У-1958 год. е избришан од регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 
52/45, занаетчискиот дуќан под фирма: Ј а ж а р То-
дор Митов Наков, во с. Виница, бидејќи престана 
со своето работење. (126) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Виница, донесено 
на 7-1У-1958 год. е избришан од регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 6155/ 
54, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија 
Рамадан Шабанов Саидов во с. Виница, бидејќи 
престана со своето работење. (127) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Виница, доне-
сено на 7-1У-1958 год. е избришан од регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници од рег. би 
7785/53, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат 
Сабри Дураков Шефки во с. Виница, бидејќи пре-
стана со своето работење. (128) 

На основа одлуката на Советот за индустрија 
и занаетчиство на Народниот одбор на општината 
Кочани бр. 04—2695/1/1958 год. се брише од реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници, за-
наетчискиот дуќан на Глигор Илиев Георгиев, зи-
дар од с. Оризари '— Кочани. (136) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината „Ида-
дија" — Скопје бр. 6451 од 9-У-1958 год. е избришан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници од рег. број 1805, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Милан Трајков Димовски, со седиште на 
ул. „Максим Горки" бр. 85 — Скопје. (162) 

На основа решението на Одделението за стопан-
ство на Народниот одбор на општината „Идадија" 
— Скопје бр. 7379 од 5-УП-1958 год. е избришан од 
регистарот на занаетчиски те дуќани и работилници 
од рег. број 23, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Георгиевски Костов Алки, со седиште на ул. „Ге-
нерал Драпшин" бр. 52 — Скопје. (16 ±) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 25150, издадена од 
СВР — Титов Велес на име Панчо Симонов Кимов, 
ул. „Благој Кирков" бр. 26 — Титов Велес. (1393) 

Работна книшка бр. 3906, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Кавадарци на име Ми-
рослав К. Додев, работник во Градежното претпри-
јатие „Пел агонија" — Неготино. (394) 

Здравствена легитимација бр. 17831, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гостивар 

на име Нафија Селмани, ул. „Иво Рибар — Лола" 
бр. 80 — Гостивар. (395) 

Здравствена легитимација бр. 3615, издадена ед 
Заводот за социјално' осигурување — Филијала -
Кавадарци на име Стојна Зафирова, ул. „Илинден-
ска" бр. 78 — Кавадарци. (397) 

Здравствена легитимација бр. 7777, издадена од 
Заводот за социјално осигуруваше — Филијала — 
Кичево на име Пенија Амитова Муслијоска, ул. 
,.Драге Карбуничанец" бр. 38 — Кичево. (398; 

Работна книшка бр. 3056/11-1-1955 год. на име 
Борка Анастасова, ул. „Г. Димитров" бр. 24 — Ти-
тов Велес. (399) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија, из-
дадено од Машката гимназија „Цветан Димов" - -
Скопје на име ѓорѓи Никушев, Скопје. (400) 

Уверение заведено под бр. 10115 од 22-111-1948 
год., за завршен III разред вечерна трговска шко-
ла, издадено од Народниот одбор на I реон — Скопје 
на име Славомир Христов Богдановски, Скопје, (4С1) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Ѓорче Петров на име 
Стојко Стеван Златевски, Рудник Радуша — Ѓорче 
Петров. (402) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално' осигурување — Скопје на име Марија 
Ацева, Скопје. (403) 

Дозвола за оружје бр. 1824, издадена од СВР - -
Штип на име Бошко Николов Асамбе лев ски, ул. 
„4 македонска бригада" бр. 5 — Штип. (404; 

Здравствена легитимација бр. 36774, издадена 
од З а водот за социјално осигурување — Битола на 
име Зисо Тодоров Коровешовски, ул. „Маршал 
Тито" бр. 137 - Битола. (405) 

Здравствена легитимација бр. 36775, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Јорданко Тодоров Коровешовски, ул. „Маршал 
Тито" бр. 137 — Битола. (4%) 

Здравствена легитимација бр. 36773, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на име 
Валерија Тодора Коровешовска, ул. „Маршал Тито" 
бр. 137 - Битола. (407) 

Здравствена легитимација бр. 36772, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Олга Коровешовска, ул. „Маршал Тито" бр. 137 
— Битола. (408; 

Работна книшка бр. 17290, серија бр. 236121 на 
име Александар Јосифовски, ул. ,,Т. Петровски" 
бр. 5 — Битола. (409) 

Работна книшка бр. 14852 на име Миливој Сте-
ван Цветковски, ул. „Ѓорги Сутаров" бр. 66 — Би-
тола. (410) 

Здравствена легитимација бр. 18884 на име Аце 
Димов Инчевски, ул. „Страшо Пинџур" бр. 22 - -
Прилеп. (411) 

Здравствена легитимација бр. 14963, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на име Раде Н. Станкоски, ул. „Иво Рибар — Лола" 
бр. 74 — Куманово. (412) 

Здравствена легитимација бр. 7496, издадена од 
Заводот за социјално1 осигурување — Филијала — 
Крива Паланка на име Гоце Д. Гошевски, с. Дла-
бочица — Крива Паланка. (413) 

Здравствена легитимација бр. 12935 на име Те-
фик Алити Гермизи, работник во стопанството „Цр -
вени брегови" - Натепано. (414) 
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Здравствена легитимација бр. 212, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име. 
Благуна Лазарова, ул, „Сане Георгиев" бр. 2 - -
Штип. (415) 

Работна книшка бр. 10129, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Тетово на име Сабит 
Агуш Мисими, ул. ,,Тобџиска" бр. 22 — Тетово. 0416; 

Здравствена легитимација бр. 1449, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Пробиштип на име Стојчо Додев, Пробиштип. (417) 

Здравствена легитимација бр. 1611, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Пробиштип на име Живоин Стојковиќ, Рудничка 
колонија — Пробиштип (418) 

Здравствени легитимации, издадени од Заводот 
за социјално осигурување — Филијала — Проби-
штип бр. 5905, 9565, 5909, 5908, 5907, 5906 и 8032 на 
Божин, Винка, Здравка, Радојка, Милорад, Дарин-
ка и Јагода сите Тоневи, од Пробиштип. (419—425) 

Работна книшка бр. 40251, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Дими-
тар Борис Станковски, Скопје. 0426; 

Регистарски број 1250 од камион марка „Грај-
шиф", издадена од Сообраќајната милиција во 
Скопје на Претпријатието за далекуводи и трафо-
станици, Скопје. (427) 

Свидетелство за завршен VIII клас гимназија, 
издадено од Гимназијата во Штип на име Славко 
Стојанов Ковачев, Штип. (428) 

Диплома за завршена учителска школа, изда-
дена од Унигерската школа во Скопје на име Слав-
ко Стојанов Ковачев, Скопје. (429) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Стојан 
Ристов Митановски, Скопје. (430) 

Здравствена легитимација бр. 155814, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Томе Анчевски, Скопје. (431) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Ристо 
Коста Пачевски, Скопје. (4^2) 

Свидетелство за завршена IV година Средно 
техничко училиште — Градежен отсек во Скопје 
на име Душка Кочо Ставрова, Скопје. (433) 

Здравствени легитимации, издадени од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Шери-
фе, Исмет и Неџмије Сали, сите од Скопје. (434,; 

Работна книшка бр. 105652, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Битола на име Алек-
сандар Костов Стефановски, ул. „Смилево" бр. 2а — 
Битола. (435) 

Работна книшка бр. 157013, серија бр. 11292, на 
име Богоја Димовски, работник во Земјоделското 
стопанство во- с. Новаци — Битолско1. (436) 

Здравствена легитимација бр. 163482, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Иљази Нејази, с. Ораше — Тетовско. (437) 

Здравствена легитимација бр. 115117, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Менча Јаневска, с. Вратница — Тетовско. (43Ч) 

Сообраќајна книшка бр. 184, издадена од СВ Р 
— Штип на Претпријатието ,,Житен фонд" — Св. 
Николе. (439) 

Возачка дозвола бр. 54, издадена од СВР -
Штип на Благој П. Манев, ул. „Гоце Делчев" бр. 24 
- Св. Никола. (440) 

Возачка дозвола бр. 165, издадена од ОВР -
Штип на име Васил Авукатов, Скопје. (441) 

Работна книшка бр. 486, серија бр. 073827, изда-
дена од Бирото за посредување на трудот — Гости-
вар на име Мирко Веланов Србиновски, Гостивар. 

0443; 
Здравствена легитимација, издадена од З а в о 'Д о т 

за социјално осигурување — Скопје на име Зенил 
Ибраим Мустафа, Скопје. (444) 

Сообраќајна дозвола бр. 5023 на Градежното 
претпријатие „Полагаш^а" — Титов Велес. (442) 

Здравствена легитимација бр. 22640, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Илија Костов Петрески, ул. „Јоска Орданов"' 
бр. 64 — Прилеп. (445) 

Здравствена легитимација бр. 6252, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Крива Палан-
ка на име Стоимен Иванов Петровски, с. Подржи-
Коњ — Крива Паланка. (446) 

Здравствена легитимација бр. 15586, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала. 
— Неготино на име Боро Р. Дамјановски, Неготино. 

(447) 
Работна книшка бр. 823182/6546, издадена од 

Бирото' за посредување на трудот — Врање на име 
Сава Марјановиќ, Скопје. (448) 

Здравствена легитимација бр. 18808, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Пара Савеска, ул. „Егејска" бр. 35, Прилеп. (450) 

Инвалидска книшка бр. 086264 за повластено 
патување со 75% на воени инвалиди на име Тодор 
Димитриев Крстески, ул. „Моша Пијаде" бр. 178, 
Прилеп. (451) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Филијала — Кичево 
на име Ленка Ангелеска, с. Лавчани — Кичево. (452) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Филијала — Кичево 
на име Бисера Ангелеска, с. Лавчани—Кичево. (453) 

Здравствена легитимација бр. 94328, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Захарија Солева, ул. „9 ноември" бр. 12 — Ти-
тов Велес. (454) 

Здравствена легитимација бр. 99580/55, изда-
дена од Заводот за социјално осигурување — Скопје 
на Лаки Шериф Бафти, Рудник Радуша, Ѓорче 
Петров. (455) 

Работна книшка бр. 8309, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Тетово на име Назми 
Руфат Белули, с. Доброште — Тетовско. (456) 

Здравствена легитимација бр. 40922^ издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Ќазиман Делиќ, Скопје. (457) 

Работна книшка бр. 3176, серија бр. 041742 на 
име Илија Николов Дамевски, ул. „П. Темелковски" 
бр. 27 - Прилеп. (458) 

Здравствена легитимација бр. 12796, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
име Ибиш К. Асанов, ул. „Радањски пат" — Штип. 

(459) 
Здравствена легитимација бр. 3197, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Филијала -
Берово' на име Наталија М. Штрбевска, ул. ,,Гене-
рал Темпо" бр. 48 — Берово. (4С0) 

Здравствена легитимација бр. 5042, издадена од 
Заводот за социјално осигурувале - Битола на 
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име Стојна Ангеловска, ул. „Цар Самуил" бр. 166 --
Битола. (461) 

Оружен лист бр. 166, издадена од СВР — Штип 
на име Божин Коцев Илиев, с. Лесковица — Штип-
ска (462) 

Здравствена легитимација бр. 7522, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Данка Курцанова, ул. „Васил Главинов" бр. 4 — 
Штип. (463; 

Здравствена легитимација бр. 113497, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Петре Митровски, Скопје. (464) 

Работна книшка бр. 40139, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Невзат 
Зејнула, Скопје. (46^) 

Работна книшка бр. 71113, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Љубо-
мир Трајко Трновски, с. Ракотинци—Скопско. (463) 

Студентска легитимација бр. 5031, издадена од 
Филозофскиот факултет — Скопје на име Предраг 

. Тасиќ, Скопје. (1467) 
Свидетелство на (име Трајче Андрев Василев-

ски, с. Биљановце — Кумановско. (468) 
Здравствена легитимација бр. 14776, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
— Струга на име Голабе Белеска, нова населба — 
Струга. (469) 

Свидетелство за завршен VII разред гимназија 
издадено од Полната гимназија ,,Славчо Стојмен-
ски" - Штип под бр. 585/46 од 15-УИ-1946 год. на 
име Димитар Колев Илиев, ул. „Борко Талев" бр. 3 
- Штип. (470) 

Здравствена легитимација бр. 128 на име Мето-
дија Насески, ул. „Блага Ружето" бр. 23 — Прилеп. 

(471) 
Оружен лист бр. 767, издаден од СВР — Скопје 

на име Ѓорги Стефановски, с. Брњевци — Скопско. 
(472) 

Работна книшка бр. 26225/55, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Петар Костовски, Скопје. (473) 

Работна книшка бр. 8985, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Скопје на име Рамадан 
Ариф Осман, Скопје. (474) 

Здравствена легитимација бр. 18515, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Димче Е. Стојановски, Скопје. (475) 

Здравствена легитимација, издадена од Завод,от 
за социјално осигурување — Скопје на име Јордан 
Зафировски, Скопје. (476) 

Здравствена легитимација бр. 15193, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кавадар,ци 
на име Јосиф П. Трајчевски, с. Слепче — Битол,а. 

(477) 
Работна книшка бр. 223358, издадена од Заво-

дот за социјално осигурувани — Битола (на име 
Нечо Гроздановски, с. Породин — Битола. (478; 

Здравствена легитимација бр. 41677 на име Ми-
моза Александар Беличанец, ул. „Иво Попадинец" 
бр. 1 - Прилеп. (479) 

Работна книшка бр. 5014, серија бр. 148900, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Славко Е(Јфем Јовановски, с. Ка-
нино — Кумановска (481) 

Работна книшка бр. 6533, серија бр. 151061, из-
дадеш од Бирото за шсредушње на трудот - Ку-

маново на име Петар Јордан Оганојковски, ул. „Мо-
ша Пијаде" бр. 43 — Куманово. (480) 

Здравствена легитимација бр. 27957, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на име Ружица Бошкова, ул. „Пајак Планина" 
бр. 12 - Титов Велес. (482) 

Оружен лист бр. 1491, издадена од СВР — Ти-
тов Велес на име Димо Тодоров Кичевски, ул. ,,Ѓуро 
Ѓаковиќ" бр. 10 — Кавадарци. (483? 

Здравствена легитимација бр. 17416, на име Ма-
кедонка (Благој) Алексиева, с. Бања—Кочани. (484) 

Здравствена легитимација бр. 16467 на име Вида 
Т. Здравеска, с. Туин — Кичево. (483) 

Здравствена легитимација бр. 8513, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на 
име Владанка Александрова Џекова, ул. „Скопјам-
ска" бр. 28 — Гев,гелија. (486.; 

Решение за детски додаток бр. 1565, издадено 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на име Мито И. Прошев, Зем. задруга „Изворски", 
с. Богданци — Гевгелија. (437) 

Решение за детски додаток бр. 1615, издадено 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на име Петар Наков, раб. Зем. задруга „Изворски", 
с. Богданци — Гевгелија. (481?) 

Решение за детски додаток бр. 1753, издадено 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на име Никола Џалев, с. Богданци—Гевгелија. (489) 

Решение за детски додаток бр. 926, издадено од 
Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на 
име Алекса Ѓурев, с. Богданци — Гевгелија. (490; 

Решение за детски додаток бр. 1403, издадено 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на име Лазо Сандев ски, с. Богданци—Гевгелија. (491 

Решение за детски додаток бр. 1692, издадено 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на име Ристо Лазаров, с. Богданци—Гевгелија. (492) 

Решение за детски додаток бр. 1194, издадено 
од Заводот за со-цијално осигурување — Гевгелија 
на име Миле Трајков, раб. Зем. задруга „Изворски' 
с. Богданци — Гевгелија. (494) 

Решение за детски додаток бр. 1000, издадено 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на име Васил Танчев, с. Богданци — Гевгелија. (493) 

Здравствена легитимација бр. 2044, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Масар Исмаилов Алиов, ул. „Кочо Рацин" бр. 15 - -
Штип. (495; 

Здравствена легитимација бр. 8535, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Панда Ристо-ва Иванова, ул. „Кочо Рацин" бр. 4 - -
Штип. ' (496) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија под 
бр. 2/53 год, издадено^ од Осмолетката во Св. Нико-
ле на име Воислав Т. Атанасов, Св. Николе. (49/) 

Здравствена легитимација бр. 142236, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Никола Кука, Скопје. (4980 

Работна книшка бр. 54129, издадена од Бирото 
за посредување' на трудот - Скопје на име Васил 
Алексо Костовски, Скопје. (491?; 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Нигер а 
Расим Медседдоа, Скопје. (500) 
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Здравствена легитимација издадена о-д З^ОД 0 7 

за социјално осигурување — Скопје на име Звонко 
Живковиќ., Скопје. (501) 

Здравствена легитимација бр. 50440, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Владо Т. Николовски, Скопје. (502) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Нијат 
Осман Селман, Скопје. (5031) 

Работна книшка бр. 7301, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Скопје на име Трајан 
Велковски, Скопје. (504) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално' осигурување — Скопје на име Петко 
Маринковиќ, Скопје. (505) 

Здравствена легитимација бр. 51916, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Славе Петровски, ул. „Кузман Шапкаров" бр. 
17 - Битола. (506̂ ) 

Свидетелство бр. 1 за завршено V одделение, 
издадено од Основното осумгодишно училиште 
„,Светозар Вукмановиќ — Темпо" во с. Белчиште на 
име Ило Карафилов Андоновски, с. Канатларци — 
Прилеп. (507,1 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Прилеп на ш е Ѓулка 
Дервишоска, ул. ,,Дабнички завој" бр. 17 — Прилеп. 

(503) 
Свидетелство за завршено VI одделе-ние през 

1950/51 год. под бр. 24, издадено од Осмолетката 
„Рампо Левката"^— Прилеп на име Лилјана Мир-
чевска, ул. „Јоска Орданоски" бр. 30 — Прилеп. (509) 

Работна книшка бр. 088654, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Крива Паланка на име 
Бладо Коцев Стојчевски, с. Узем — Кр. Паланка. 

(Ј51Сђ 
Здравствена легитимација бр. 35321, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Гостивар на 
име Кадри Ферит Селими, Зем. задруга ,,Бистра" 
с Галичник — Тетовско. (511) 

Здравствена легитимација бр. 35322, издадена о,д 
Заводот за социјално осигурување — Гостива,р на 
име Ферит Ферук Селими, Зем. задруга „Бистра" 
с Галичник — Тетовско. (542) 

Здравствена 'легитимација на име Зулија Ос-
манова Мижеска ул. ,Дане Сандански" бр. 1 — Ки-
чево. (513) 

Полуматурска диплома бр. 755 од IV— 1Х-55/56 
год. на име Костадинка Миладинова, служб. при 
Комуналната банка — Штип. (514) 

Здравствена легитимација бр. 5729, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Пробиштип л а 
име Илија Стојанов Наков, Злетово — Штипско 

(515) 
Здравствена легитимација издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на име Вла-
димир Стефанов Ѓорчев, Скопје. (51(5) 

Уверение за положен стручен испит број 
03—2393/58 год. издадено од Советот за народно 
здравје на НРМ — Скопје на име д-р Никола Коцев 
Поп Стефанов, Скопје. (517) 

Работна книшка бр. 3704, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Петре 
Становски, с. Нова Брезница — Скопје. (518) 

Колски книшки бр. 503 и 511 на Пошт. теле-
граф - телефонска авто гаража - Скопје. (519) 

Работна книшка бр. 25591, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Младен 
ѓорѓија Смилевски, с. Раштак — Скопско. (520) 

Моторна книшка бр. 7107, издадена од СВР — 
Куманово на Услужното транспортно прет. „Про-
летер" — Кр. Паланка. (-521) 

Колска книшка бр. 7105, издадена од СВР — 
Куманово на Услужното транспортно прет. за пре-
воз на стока и патници „Пролетер" — Крива Па-
ланка. (5221) 

Аматерска возачка дозвола бр. 12, издадена од 
СВР — Охрид на име Иван Автоски, Охрид. (523) 

Здра)вствена легитимација бр. 7504, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гостивар на 
име Манасија Ристевски, ул. „Гоце Делчев" бр. 6 — 
Гостивар. (524) 

Здравствена легитимација бр. 2356, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала 
Струга на име Кица Менсурочз Бихије, с. Велешта 
- Струга. (625) 

Работна книшка бр. 2414, серија бр. 104583, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — При-
леп на име Трајан Велевски, с. Стругово' — Битола. 

(526^ 
Воша офицерска легитимација на име Панде 

В. Ристевски, с. Ново' Село — Битола. (52?) 
Работна книшка бр. 2906, серија бр. 217318, из-

дадена од Бирото за посре-дување на трудот — Ку-
маново' на име Бранко Петре Петковски, с. Мл. На-
горичане — Кумановско. (528) 

Здравствена легитимација бр. 3787, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Пробиштип на име Драта Витанова, с. Злетово — 
Кочани. (529) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 2036, издадена од ОВР — 
Прилеп на име Петар Мицков Јанкулоски, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 65 — Прилеп. (832) 

Лична карта рег. бр. 14569, издадена од СВР — 
Прилеп на име Трајан Ристов Илиевски, с. Волково 
— Прилеп. (333) 

Лична карта рег. бр. 8377, издадена од СВР -
Прилеп на име Велјан Боцев Атанасоски, с. Се-
кирци — Прилеп. (834; 

Лична карта рег. бр. 1188, издадена од СВР — 
Крушево на име Милица Атанас Ристовска, ул. 
„Т. Никлев" бр. 42 — Крушево. (835) 

Лична карта рег. бр. 8788, серија бр. 0569203, 
издадена од СВР — Куманово на име Стојчо Бо-
жинов Ангеловски, с. Врачовце — Кумановско. 

(8361 
Лична карта рег. бр. 3678, серија бр. 0648183, 

издадена од СВР — Кратово на име Доне Стојков 
Атанасовски, с. Ветунце — Кр. Паланка. 0837) 

Лична карта рег. бр. 23280, серија бр. 0282840, 
издадена од СВР — Охрид на име Вера Шикалеска, 
с. Пештани — Охридско. (838) 

Лична карта рег. бр. 20262, серија бр. 0734597, 
издадена од СВР — Кичево на име Ќерим Шеримов 
Керимовски, ул. ,Д1 Акија" бр. 73 — Кичево. (839) 

Лична карта рег. бр. 7953, серија бр. 0331563, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Марија 
Ангел Саздова Давчева, ул. „Вл. Леов" бр. 38 — 
Титов Велес, (8401) 



Стр. 178 - Вр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 3 април 1959 

Лична карта рег. бр. 6492, издадена од СВР -
Делчево на име Димитрија Стојанов Ивановски, с. 
Илиово — Делчево. (841) 

Лична карта рег. бр. 3999, серија бр. 0109605, 
издадена од СВР — Битола на име Тирчо Павлов 
Шоровски, с. Кукуречани — Битолско. (842) 

Лична карта рег. бр. 6858, серија бр. 026643, 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Петре 
Василев Василевски, с. Жван — Битолско. (843) 

Лична карта рег. бр. 11999, издадена од ОВР 
— Прилеп на име Милан Тодоров Наумовски, с. 
Бучин — Прилеп. (844) 

Лична карта рег. бр. 61418, серија бр. 0566818, 
издадена од СВР — Куманово на име Раде Н. Стан-
ковски, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 74 — Куманово. 

(845) 
Лична карта рег. бр. 2546, серија бр. 0543104, 

издадена од СВР — Куманово на име Ристо Јована 
Стојановиќ, ул. ,Д1 октомври" нови куќи — Ку-
маново. (870 

Лична карта рег. бр. 2348, серија бр 0090891, 
издадена од ОВР — Кавадарци на име Пав,ле Панов 
Ставров, с. Чемерско" Кавадарци. (872) 

Лична карта рег. бр. 91, серија бр. 0088792, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Пано Јорда-
нов Ристовски, с. Горна Бошава — Кавадарци. (873) 

Лична карта рег. бр. 19404, серија бр. 0715014, 
издадена од СВР — Гостивар на име Ајрула Бајрам 
Весели, с. Чегране — Гостивар. (874) 

Лична карта рег, бр. 10975, серија бр. 2276984, 
издадена од СВР — Чачак на име Вера Милутина 
Александрова, ул. „Борис Кидрич" бр. 115 — Го-
стивар. (875) 

Лична карта рег. бр. 17033, серија бр. 0713643, 
издадена од СВР — Гостивар на име Абдулаим Му-
лаима Алии, с. Горна Баница — Гостивар. (876) 

Лична карта рег. бр. 23244, серија бр. 0719.954, 
издадена од СВР — Гостивар на име Таип Шиена 
Мустафа, с. Речане — Гостивар. (877) 

Лична карта рег. бр. 618, серија бр. 0305096, 
издадена од СВР — Штип на име Трајан Сандев 
Минов, с. Крупиште — Штипско. (873; 

Лична карта рег. бр. 5742, серија бр. 0383352, 
издадена од СВР — Кочани на име Шабан Шаќи-
ров Рашидов, ул. „Сане ѓорѓиев" бр. 4 — Штип. 

(879) 
Лична карта рег. бр. 4593, серија бр. 0410069, 

издадена од СВР — Радовиш на име Трајчо Петров 
Стефанов, с. Скоруша — Б1типско. (880) 

Лична карта рег. бр. 5366, серија бр. 0125782, 
издадена од СВР — Делчево на име Мирослав Иг-
натов Миновски, с. Киселица — Делчево. (381) 

Лична карта рег. бр. 5241, серија бр. 0381851, 
издадена од СВР — Кочани на име Илија Јованов 
Колев, с. Пантелеј — Кочани. ()882̂  

Лична карта рег. бр. 3875, серија бр. 0636385, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Дока Мак-
симова Цекова, с. Долни Подлог — Кочани. (883) 

Лична карта рег. бр. 2308, серија бр. 0407795, 
издадена од СВР — Кочани на име Џемал Асанов 
Демиров, ул. „Сл. Стоименов" бр. 103 — Кочани. 

(884) 
Лична карта рег. бр. 866, серија бр. 0062545., 

издадена од СВР — Куманово на име Станоја Гроз-
данов Стефановски, с. Габар - Кр. Паланка. (885) 

Лична карта рег. бр. 2069, серија бр. 0634579, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Трајко 
Атанасов Ангелов, с. Мождивњак — Кр. Паланка. 

(18361 
Лична карта рег. бр. 10940, серија бр. 0755474, 

издадена од СВР — Кичево на име Мирче Стојов 
Мисај левски, с. Брждани — Кичево. (10) 

Лична карта рег. бр. 11406, серија бр. 0755943, 
издадена од СВР — Кичево на име Бефцена Јанева 
Мисајлевска, с. Брждани — Кичево. (11) 

Лична карта рег. бр. 289835, серија бр. 210616, 
издадена од СВР — Белград на име Бошко Асам-
белевски, ул. „4 македонска бригада" бр. 5 — Штип 

(800) 
Лична карта рег. бр. 10421, издадена од СВР — 

Прилеп на име Благоја Кузманов Стојановски, ул. 
„Крушевска" бр. 10 — Прилеп. 0810) 

Лична карта рег. бр. 46650, издадена од СВР — 
Скопје на име Магдалена (Степаноска) Дуроска, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 77 — Прилеп. (811) 

Лична карта рег. бр. 8629, серија бр. 0569026. 
издадена од СВР — Куманово на име Живка Сте-
фановска, ул. „Дим. Туцовиќ" бр. 14 — Куманово. 

(812) 
Лична карта рег. бр. 67Ш, серија бр. 0567110, 

издадена од СВР — Куманово на име Ра,нко А. 
Стоилоски, ул. „Гоце Делчев" бр. 15 — Куманово. 

(813) 
Л!ична карта рег. бр. 2110, серија бр. 0542722, 

издадена од СВР — Куманово на име Најден Новица 
Спасиќ, с. Матејче,— Кумановско. (814) 

Лична карта4 рег. бр. 33392, серија бр. 0282952, 
издадена од СВР — Охрид, на име Радован Сев-
данов Софрониевски, ул. „Санде Штерјоски" бр. 12 
ЈСичево. (815) 

Лична карта рег. бр. 25990, серија бр. 0220174, 
издадена од СВР — Охрид на име Драгица (Божи-
носка) Софрониоска, ул. „Санде Штерјоски" бр. 12 
Кичево. (816) 

Лична карта рег. бр. 7559, серија бр. 0752080, 
издадена од СВР — Кичево на име Раим Ајдаров 
Јашароски, ул. „В. Змејко" бр. 46 — Кичево (817) 

Лична карта рег. бр. 8105, серија бр. 0753126, 
издадена од СВР — Кичево на име Зендел Ајдинов 
Душку, с. Грешница — Кичево. (818; 

Лична карта рег. бр. 25999, серија бр. 0220123, 
издадена од СВР — Охрид на име Кадри Фаиков 
Насуфи, ул. „И октомври" бр. 38 - Кичево. (819) 

Лична карта рег. бр. 13779, серија бр. 0353592, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Рума Или-
ева Трајковска, ул. „ѓорче Петров" бр. 10 — Т. Ве-
лес. (920) 

Лична карта рег. бр, 4856, серија бр. 0345366, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Марија 
Игнова (Јованова) Димовска, с. Теово — Титовве-
лепжо. (821) 

Лична карта рег. бр. 1779, серија бр. 0662801, 
издадена од СВР — Тетово на име Расим Реџеиов 
Ваити, с. Кочилари — Титоввелешко. (822) 

Лична карта рег. бр .5092, серија бр. 0069802, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Ристо Иванов 
Ристов, с. Фурка — Гевгелија. С823) 

Лична карта рег. бр. 19285, серија бр. 0508021, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Трајанка Ге-
лова Делова, Порцеланова фабрика — Барака - -
Титов Велес. (824ј) 
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Лична карта рег. бр. 8059, серија бр. 0668127, 
издадена од ОВР - Тетово на име Беџет С. Ша-
ќири, 10. Порој - Тетовско. (825:; 

Личка карта рег. бр. 41056, серија бр. 0696299, 
издадена од ОВР — Тетово на име Идриз Браим 
Сулемани, с. Дебреште — Тетовско. (826) 

Лична карта рег. бр. 3251, серија бр. 0663979, 
издадена од ОВР — Тетово на име Дара Цветкова 
Долковска, с. Прељубиште — Тетовско. (827) 

Лична карта рег. бр. 2186, серија бр. 0698096, 
издадена од ОВР — Гостивар на име Неџати Назир 
Дебреши, ул. ,Д8 ноември" бр. 75 — Гостивар. (828) 

Лична карта рег. бр. 6413, серија бр. 0083457, 
издадена од ОВР — Струмица на име Ристо Иванов 
Пенев, с. Ново Село — Струмица. (830; 

Лична карта рег. бр. 7829, серија бр. 0568229, 
издадена од СВР — Куманово на име Радомир Тра-
јана Бошковски, с. Коинце — Кумановско. (831) 

Лична карта рег. бр. 9677, серија бр. 0063387, 
издадена од СВР — Куманово на име Цветко Сто-
јанчев Величковски, с. Трново— Кр. Паланка. (887) 

Лична карта рег. бр. 2273, серија бр. 0066983, 
издадена од ОВР — Гевгелија на име Лазар Нико-
лов Капсаров, ул. „М. Тито" бр. 189 — Гевгелија. 

(888) 
Лична карта рег. бр. 11028, серија бр. 0075781, 

издадена од СВР — Гевгелија на име Благој Ко-
стадинов Попов, с. Прдејци — Гевгелија. (889) 

Лична карта рег. бр. 29442, серија бр. 327296, 
издадена од СВР — Белград на име Авни Зубер 
Баута, с. Ливада — Охридско. (890у 

Лична карта рег. бр. 11833, серија бр. 0234834, 
издадена од СВР — Охрид на име Салко Алиов 
Бари, с. Велешта — Струга. (891) 

Лична карта рег. бр. 21555, серија бр. 0133583, 
издадена од СВР — Охрид на име Исмаил Тефик 
Мемишковски, с. Лабуништа — Струга. (832) 

Лкчна карта рег. бр. 16250, серија бр. 0048961 
издадена од СВР — Струга на име Љубе Р. Анге-
ловски, с. Мороишта — Струга. (893-) 

Лична карта рег. бр. 7965, серија бр. 0231973, 
издадена од СВР — Охрид на име Никола Трајан 
Јанкулоски, с. Волино — Струга. (89^ 

Лична карта рег. бр. 24075, серија бр. 0356969, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јован Го-
луба Јововиќ, с. Удово — Гевгелија. (895) 

Лична карта рег. бр. 37835, серија бр. 0693102, 
издадена од СВР — Тетово на име Звезда С. За-
фировска, с. Јанчиште — Тетовско. (896) 

Лична карта рег. бр. 13292, серија бр. 0671339, 
издадена од СВ Р — Тетово на име Илми Ружди 
Весели, с. Шипковица — Тетовско. (897) 

Лична карта рег. бр. 5345, серија бр. 04033853, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Благој ѓор-
ѓиев Попов, Валандово — Гевгелија. (8981 

Лична карта рег. бр. 3098, серија бр. 0183608, 
издадена од СВР — Прилеп на име Соколе То-
доров Житошански, с. Кривогаштани — Прилеп. 

(899) 
Лична карта рег. бр. 842, серија бр. 0397352, 

издадена од СВР — Куманово на име Диме Милан 
Митевски, ул. „Моша Пијаде" бр. 148 — Куманово. 

(900) 
Лична карта рег. бр. 14617, серија бр. 0556444, 

издадена од СВР - Куманово на име Маринко 

Бр. 11 - Стр. го 

Богданов Станковски, с. Цветишинцв — Куманов-
ско (901) 

Лична карта рег. бр. 4158, серија бр. 0729054, 
издадена од СВР — Кичево на име Левтерија Бо-
гевски, с. Крушје — Кичево. (902̂  

Лична карта рег. бр. 5356, серија бр. 0069821, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Марија М. 
Уторчева, с. Грчиште — Гевгелија. (903) 

Лична карта рег. бр. 7630, серија бр. 2715273, 
издадена од СВР — Сј еница на име Хилмо Арифа 
Шаковиќ, ул. „Ново Село" бр. 15 — Тетово. (904) 

Лкчна карта рег. бр. 6490, серија бр. 0703ООО, 
издадена од СВР — Гостивар на име Витко Марко 
Огнаноски, ул. „Борис Кидрич" бр. 115 — Гостивар. 
;; и I '.11 I I I ! (905) 

Лична карта рег. бр. 2116, серија бр. 0698624, 
издадена од СВР — Гостивар на име Сали Сулеј-
м а н Пиргози, ул. „Ленинградска" бр. 37 — Гости-
вар.. (006) 

Лична карта рег. бр. 14770, серија бр. 0391414, 
издадена од СВР — Кочани на име Петар Саздов 
Трајков, с. Теранци — Кочани. - (907) 

Лична карта рег. бр. 1448/ш, серија бр. 0132655, 
издадена од СВР — Штип на име Павле Борисов 
Каранфилов, с. Долни Подлог — Кочани. (908) 

Лична карта рег. бр. 8246, серија бр. 048279, 
издадена од СВР — Струмица на име Киро Пандев 
Атанасов, с. Триводи — Струмица. (909) 

Лична карта рег. бр. 584, серија бр. 0051294, 
издадена од СВР — Кочани на име Стоил Јорданов 
Соколов, с. Тополница — Радовиш. (910) 

ЛЈична карта рег. бр. 2449, серија бр. 0454959, 
издадена од СВР — Струмица на име Инсан Ибраи-
мов Мемадов, с. Калуѓерица — Радовиш. (911; 

Лична карта рег. бр. 26018, серија бр. 01239Ѕ2, 
издадена од ОВР — Битола на име Драган Апостол 
Ласковски, ул. ,,И. Тесла" бр. 87 — Битола. (912) 

Лична карта рег. бр. 26885, серија бр. 0092725, 
издадена од СВР — Битола на име Крсте Кирко 
Јолевски, ул. „Отешево" бр. 3 — Битола. (913) 

Лична карта рег. бр. 3918, серија бр. 0108628. 
издадена од СВР — Дебар на име Ариф Оломан 
Зенго, с. Коњари — Дебар. (914) 

Лична карта рег. бр. 15869, серија бр. 0759901, 
издадена од СВР — Кичево на име Демир А. Име-
роски, с. Колибари — Кичево. (915) 

Лична карта рег. бр. 1824, серија бр. 0326334, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Тодор Ива-
нов Човечев, ул. „М. Горки" бр. 168 — Титов Велес. 

(916) 
Личка карта рег. бр. 19601, серија бр. 043^97/, 

издадена од СВР — Титов Велес на име Сутка 
Страхилова Бобинкова, ул. „М. Тито" бр. 78 — Ти-
тов Велес. (917) 

Лична карта рег. бр. 3382, серија бр. 0343892. 
издадена од СВР — Титов Велес на име Имер Ај-
редниов Су л еј мановски, с. Согле — Титовв^елешко. 

(918) 
Лична' карта рег. бр. 23916, серија бр. 0356912, 

издадена од СВР — Титов Велес на име Ѓорѓе Ди-
митров Трајков, с. Долни Дисан — Кавадарци. (919) 

Лична ка,рта рег. бр. 11188, серија бр. 0500,111, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Сулејман 
Усеинов Куртов, с. Бесвица — Кавадарци (920) 
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Лична карта рег. бр. 15234, серија бр. 0711741, 
издадена од СВР — Гостивар на име Тефик Шеф-
ки ја Нухиа, с. Трново — Гостивар. (921) 

Лична карта рег. бр. 27962, серија бр. 0768672, 
издадена од СВР — Гостивар на име Ештреф Ра-
мадани, с. Речане - Гостивар. (922) 

Лична карта рег. бр. 1194, серија бр. 0397704, 
издадена од СВР — Св. Николе на име Стојанка 
Ѓорѓиева Ивчев а. ул. „Гоце Делчев" бр. 24 — Штип. 

(,923) 
Лична карта рег. бр. 8154, серија бр. 0295519, 

издаден^ од СВР — Штип на име Благој Павлез 
Манев, ул. „Гоце Делчев" бр. 24 — Штип. (924) 

Лична карта рег. бр. 14386, серија бр. 0194896, 
издадена од СВР — Бор на име Диме Петрев Ди-
мовски, с. Стровија — Прилеп. (925) 

Лична карта рег. бр. 13171, издадена од СВР - -
Прилеп на име Петре Јолев Шипиикоски, с. Бела 
Црква — Прилеп. (926) 

Лична карта рег. бр. 4414, серија бр. 0544724, 
издадена од, СВР — Куманово на име Садри Запра 
Дестани, с. Оризари — Кумановско. 0927; 

Лична карта рег. бр. 2, серија бр. 0541102, из-
дадена од ОВР — Куманово на име Радисав Илиев 
Петковски, с. Думановце — Кумановчево. (928) 

Лична карта рет. бр. 19868, серија бр. 0435264, 
издадена од СВР - Титов Велес на име Џемиле 
Реџепова даилова, ул. „Ордан Џинот" бр. 31 — Ти-
тов Велес. (929) 

Лична карта рег. бр. 3055, серија бр. 0327565, 
издадена од ОВР — Титов Велес на име Благородна 
Филиманова Панова, ул. „Нови Велес" бр. 13 -
Титов Велес. (930) 

Лична карта рег. бр. 4874, серија бр. 06373П4, 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Мане 
Николов Пешовски, с. Сопот — Св. Николе. (931) 

Лична карта рег. бр. 3473, серија бр. 0291757, 
издадена од СВР — Штип на име Илија Борисов 
Мирчевски, ж. с. Ванчо Прке — Штипско. (932) 

Лична карта рег. бр. 9583, серија бр. 0063293, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Санде Ди-
митров Цековски, с. Аџиреџепли, Штипско. (933) 

Лична карта рег. бр. 2133, серија бр. 0407620, 
издадена од ОВР — Штип на име Ефтим Лазов Ми-
тев, с. Долани — Штипско. (934) 

Личка карта рег. бр. 15755, серија бр. 0086141, 
издадена од СВР — Битола на име Васил Стерј ов-
ени, ул. „Стиф Наумов" бр. 45 — Битола. (1935) 

Лична карта рег. бр. 19093, серија бр. 0160762, 
издадена од СВР — Прилеп на име Раде Саве Ше-
реметкоеки, ул. „Охридска" бр. 144 — Битола. (935) 

Лична карта рег. бр. 12405, серија бр. 0085105, 
издадена од СВР — Битола на име Ангелина Ни-
кола Василеска, ул. „Цв. Димов" бр. 86 — Битола. 

(937) 
Лична карта рег. бр. 39455, серија бр. 0108036, 

издадена од СВР — Битола на име Стоја Киро Ми-
треска, ул. „Солунска" бр. 77 — Битола. (938,) 

Лична карта рег. бр. 1554, серија бр. 0634064, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Милан 
Милошев Димитровски, с. Отошница — Кр. Па-
ланка. (6315) 

Лична карта рег. бр. 571, серија бр. 0033282, 
издадена од ОВР — Струга на име О-сман Шабедин 
Усеин, Струга. (940) 

Лична карта рег. бр. 11140, серија бр. 0043401, 
издадена од СВР — Струга на име Бари Исмаил 
Тоска, с. Г. Татеши — Струга. (941) 

Лична карта рег. бр. 21837, серија бр. 0133866, 
издадена од СВР — Охрид на име Кариман Сулеј-
ман Ашимовски, с. Лабуништа — Струга. (942) 

Лична карта рег. бр. 18714, серија бр. 0024246, 
издадена од СВР — Охрид на име Душан Устијана 
Шуми ликоски, с. Лажани — Струга. (1943) 

Лична карта рег. бр. 15940, серија бр. 0048651, 
издадена од СВР - Струга на име Газафер Арслан 
Каплан, Струга. (944) 

Лична карта рег. бр. 5170, серија бр. 0037881, 
издадена од СВР — Струга на име Петре Василов 
ЈЛурдоски, с. Лажани — Струга. (945) 

Лична карта рег. бр. 21569, серија бр. 013359?, 
издадена од СВР — Охрид на име Семико Јусуф 
Марке, Дебар. (945) 

Лична карта рег. бр. 19433, серија бр. 0434403, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Павле Ди-
митров Урумоески, ул. ,ДН населба" бр. 85 — Ти-
тов Велес. (947; 

Лична карта рег. бр. 6445, серија бр. 0702955, 
издадена од, СВР — Гостивар на име Билка Ста-
нева Максимоска,, с. Зубовце — Гостивар. (948; 

Лична карта рег. бр. 2433, серија бр. 0698843, 
издадена од ОВР — Гостивар на име Бедри Рама-
дана Хасипи, с. Врапчиште — Гостивар. (949) 

Л!ична карта рег. бр. 18718, серија бр. 0715328, 
издадена од СВР — Гостивар на 'име Мехмед 
Бајрам Јакупи, с. Трново — Гостивар. (950) 

Лична карта рег. бр. 22075, серија бр. 0718685, 
издадена од ОВР — Гостивар на име Џавид Асана 
Мислими, с. Србиново^ — Гостивар. (95 П 

Лична карта рег. бр'. 9350/Ш, серија бр. 0298823, 
издадена од СВ Р — Штип на име Станојко В анчев 
Митковски, с. Каратманово — Штипско. (952; 

Лична карта рег. бр. 7206, серија бр. 0638716, 
издадена од, СВР — Куманово на име Стојан Ха-
раланпиев Николовски, с. Опила — Кр. Паланка. 

(953) 
Лична карта рег. бр. 1255, серија бр. 0145800, 

издадена од, СВР — Прилеп на име Коста Здравев 
Митревски, ул. „Марксова" бр. 114 — Прилеп. (954) 

Лична карта рег. бр. 3610, серија бр. 0648152. 
издадена од, СВР — Куманово на име Душан Ми-
тев Милановски, с. Трговец — Кратово. 0955) 

Лична карта рег. бр. 13790, серија бр. 0554302, 
издадена од СВР — Куманово' на име Ејуп Елмаза 
Мурати, с. Отља — Кумановско. (956) 

Лична карта рег. бр. 8523, серија бр. 0041234, 
издадена од СВР — Струга на име Винка Коста Тр-
пеноска, ул. „Јане Сандански" бр. 63 — Охрид. (957) 

Лична карта рег. бр. 16834, серија бр. 0593354, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Шабан 
Себедин Сулеј манов, с. Бузалково — Титоввелешко 

(9381) 
Личка карта рег. бр. 22381, серија бр. 0339373, 

издадена од СВР — Титов Велес на име Пена Димо 
(Узунова) Симитчиева, П дел, нова населба 10 — 
Титов Велес. (959!; 

Лична карта рег. бр. 12227, серија бр. 0499970, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Дежа Лазо 
(Димова) Лазова, с. Возарци — Титов велешко. (950) 
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Лична карта рег. бр. 330, серија бр. 0412840, 
издадена од СВР — Радовиш на име Руска Ефти-
мова Панева, ул. ,,29 ноември" бр. 66 — Радовиш. 

Лична карта рег. бр. 1488/ш, серија бр. 0406973, 
издадена од СВР — Штип на име Петруш Ефтимов 
Наков, ул. „29 ноември" бр. 66 - Радовиш. (932) 

Лична карта рег. бр. 2331/ш, серија бр. 0407818, 
издадена од СВР — Штип на име Никола Митов 
Танев, с. Баница — Струмица. (963) 

Лична карта рег. бр. 1258, серија бр. 0781815, 
издадена од СВР — Тетово на име Живко Гоцев Се -
рафимовски, ул. „Велешка" бр. 16 — Тетово. (964) 

Лична карта рег. бр. 3791, серија бр. 0111700, 
издадена од СВР — Битола на име Дилески Коста-
динов Петре, с. Ивањевци — Битола. (065) 

Лична карта рег. бр. 9530, серија бр. 74283, из-
дадена од СВР — Гевгелија на име Воислав Андреев 
Жикиќ, ул. „Борис Корпузов" бр. 4—Гевгелија. (966) 

Лична карта рег. бр. 410588, серија бр. 0695831, 
издадена од СВР — Тетово на име Раиф Љазима 
Авзии, с. Чифлик — Тетовско. (967) 

ЛЈична карта рег. бр. 33178, серија бр. 0104166, 
издадена од СВР — Битола на име Вера Ташкова 
Груевска, ул. „Кочани" бр. 30 — Битола. (968) 

Лична карта рег. бр. 11558, серија бр. 0552020, 
издадена од СВР — Куманово на име Исен Д емир а 
Амети, с. Матејче — Кумановско. (969) 

Лична карта рег. бр. 40529, серија бр. 0656515, 
издадена од СВР — Скопје на име Чедомир С. Јо-
вановски, ул. ,,Илинденска" бр. 46 — Куманово. (970; 

Лична карта рег. бр. 11057, серија бр. 0556863 
издадена од СВР — Куманово на име Селвер Ша-
бана Шаини, ул. „К. Фетак" бр. 1 — Куманово. (971) 

Лична карта рег. бр. 15393, серија бр. 0120094 
издадена од СВР — Дебар на име Шаје Џемаил о 
Емре Јусуф, с. Новак — Дебар. (972) 

,Лична карта рег. бр. 12270, серија бр. 0116930 
издадена од СВР — Дебар на име Неби Осман Му-
рат, с. Новак — Дебар. (973) 

Лична карта рег. бр. 7585, серија бр. 0752106 
издадена од СВР — Кичево на име Ѓула Максуто-
ска, ул. „Скопска" бр. 9 — Кичево. (974; 

Лична карта рег. бр. 2106, серија бр. 0746619 
издадена од ОВР — Кичево на име Осман Зеј пу-
лески, с. Попојани — Кичево. (975) 

Лична карта рег. бр. 1321, серија бр. 0725209 
издадена од СВР — Бр^д на име Наталија Мила-
нова Николоска, с. Сланско, з. п Македонски Брод. 

(976) 
Лична карта рег. бр. 2269, серија бр. 0001816 

издадена од СВР — Бијелина на име Пенка Гошева 
(Ризова) Кубиско, ул. ,ДСожуф" бр. 11 — Гевгелија 

(977; 
Лкчна карта рег. бр. 11829, серија бр. 0560250 

издадена од СВР — Кавадарци на име Илија Бош -
ков Станковиќ, с. Тремник — Кавадарци. (978) 

Лична карта рег. бр. 18159, серија бр. 0678955 
издадена од СВР - Тетово на име Ваит Вели Или-
јази, с. М. Речица — Тетовско. (970) 

Лична карта рег. бр. 2191, серија бр. 0663203 
издадена од ОВР — Тетово на име Ајваз Шауки 
Куртиши, с. Порој — Тетово. (980) 

Лична карта рег. бр. 26927, серија бр. 0723737 
издадена од СВР — Гостивар на име Васил Дрецков 
И саковски, с. Куново — Гостивар. 

Лична карта рег. бр. 11221, серија бр. 0707731 
издадена од СВР — Гостивар на име Шабан Јусуфа 
Ибраими, с. Врапчиште — Гостивар. (982) 

Лична карта рег. бр. 27339, серија бр. 0724149 
издадена од ОВР — Тетово на име Сеит Јонуз а Ме-
меди, с. Врапчиште — Гостивар. (983) 

Лична карта рег. бр. 24860, серија бр. 0721670 
издадена од СВР — Гостивар на име Амит М. Елма-
зи, с. Д. Јеловце — Гостивар. (984) 

Лична карта рег. бр. 2393, серија бр. 0698930 
издадена од СВР — Гостивар на име Меваит Муста-
фа Алии, с. Врапчиште — Гостивар. (985; 

Лична карта рег. бр. 5396, серија бр. 171948, из-
дадена од СВР — Пула на име ЗеЈќир Зејнула Руши-
товиќ, с. Пирок — Гостивар. (936) 

Личка карта рег. бр. 273, серија бр. 0120740', из-
дадена од СВР — Делчево на име Славе Павлев 
Андонов, Градежно претор. „Обнова" — Делчево. 

(987) 
Лична карта рег. бр. 9063, серија бр. 0062773 

издадена од СВР — Крива Паланка на име Ратко 
Хара л ампиев Стојановски, с. Нивичани — Кочани. 

(988) 
Лична карта рег. бр. 802:1, серија бр. 0480170 

издадена од СВР — Струмица на име Васил Ристов 
Стојменов, с. Велуса - Струмица. (989) 

Лична карта рег. бр. 1051, серија бр. 0225717 
издадена од СВР — Охрид на име Стојмир Сера-
фим Милевски, службеник, Железничка станица -
Тетово. (990) 

Лична карта рег. бр. 1646, серија бр. 0261904 
издадена од ОВР — Демир Хисар на име Бојко Јор-
данов Гавриловски, е. Суводол — Битолско. (991) 

Лична карта рег, бр. 2421, серија бр. 0530263 
издадена од СВР — Куманово на име Тефик Сали 
Раимов ски, ул. „Никола Вапцаров" бр. 6а — Кума-
ново. (992) 

Лична карта рег. бр. 2020, серија бр. 0529870 
издадена од СВР — Куманово на име Куртиш Д. 
Бајрамоски, ул. ,,Ж. Чоле" бр. 23 - Куманово. (993) 

Лична карта рег. бр. 14398, серија бр. 0536175 
издадена од СВР — Куманово на име Ружа С. Ста-
нојковска, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (994) 

Лична карта рег. бр. 8638, серија бр. 0532619 
издадена од СВР — Куманово на име Васви ја М. 
Авдиовска, ул. „Мавроска" бр. 7 — Куманово. (995) 

Лична карта рег. бр. 24585, серија бр. 0540403 
издадена од СВР — Куманово на име Тефик Амита 
Бекиров, с. Лопате — Кумановско. (996) 

Лична карта рег. бр. 23668, серија бр. 028322 
издадена од ОВР — Охрид на име Шабан Ибраимоз 
Касапоски, ул. ,,Скопска" бр 15 - Кичево. (998) 

Лична карта рег. бр. 24963, серија бр. 021914? 
издадена од СВР - Охрид на име Гафур Бајрамов 
Мустафовски, ул. „В. Змејко" бр. 3 — Кичево. (999) 

Лична карта рег. бр. 1807, серија бр. 0326317 
издадена од СВР — Титов Велес на име Ордан Ма-
нев Теов, ул. „Борис Кидрич" бр. 3—Т. Велес. (1000) 

Лична карта рег. бр. 29738, серија бр. 0687695 
издадена од СВР — Тетово на име Исмије Бануш 
Бајрами, ул. „Цветан Димов" бр. 53 — Тетово. (1001) 

Лична карта рег. бр. 2533, серија бр. 0379143 
издадена од СВР — Кочани на име Јакуп Јусуфов 
А.кижџ; џ, Ивтибаѕмѓ - Кочани. (1002) 
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Лична ка,рта рег. бр. 34328, серија бр. 0102622 
издадена од СВР — Битола на име Гена Цветкова 
Шереметкоска, ул. „Смилево" бр. 2 — Битола. (1028) 

Лична ка,рта рег. бр. 1270, серија бр. 0245786 
издадена од СБР — Крушево на име Петар Б а т а -
лов Михајловски, ул. „Манчу Матак" бр. 35-а — 
Крушево. (1029) 

Личка карта рег. бр. 1448, серија бр. 0245963 
издадена од СВР — Крушево на име Милица Ѓорги 
(Тагасовска) Марковска, ул, „Благо Целев" бр. 32 
- Крушево. (1030) 

Лична карта рег. бр. 0247818, издадена од СВР 
- Крушево на име Веле Ристев Илиовски, ул. „То-
ме Никле" бр. 62 - Крушево. (1031) 

Лична карта рег. бр. 20058, серија бр. 0559876 
издадена од СВР — Куманово на име Александар 
Ѓорѓев Тошевски, с. Жегљане — Кумановско. (1032) 

Лична карта рег. бр. 16317, серија бр. 0130018 
издадена од ОВР — Дебар на име Зарифко Нури 
Вејсиу, ул. ,Д мај" бр. 10 - Дебар. (1033) 

Лична карта рег. бр. 46028, серија бр. 0269259 
издадена од СВР — Гостивар на име Накил Мемет 
Алити, ул. ,Денинтрадска" бр. 23 — Гостивар. (1034; 

Л!ична карта рег. бр. 44, серија бр. 0412554, из-
дадена од СВР — Радовиш на име Глигор Костади-
нов Илиев, ул. „22 октомври" бр. 46—Радовиш. (1036) 

Лична карта рег. бр. 10080, серија бр. 0215884 
издадена од СВР — Охрид на име Б л а ж е Трајчев 
Маркоски, с. Сирула — Охридско. (1036) 

Лична карта рег. бр. 7795, серија бр. 0231798 
издадена од СВР — Охрид на име Наум Ефтимов 
Јанчески, с. Плаќе — Охридско. (1037) 

Лична карта рег. бр. 4868, серија бр. 0111105 
издадена од СВР — Битола на име Коста Михајлов 
Брчковски, с. Гопеш — Битолско. (1038; 

Лична карта рег. бр. 5207, издадена од СВР -
Прилеп на име Стева Жежовска, ул. „Стеван Ди-
мески" бр. 26 - Прилеп. (1039) 

ЛЈична карта рег. бр. 13780, серија бр. 0554202 
издадена од СВР — Куманово на име Душан Илиев 
Јоциќ, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. (1040) 

Лична карта рег. бр. 9822, серија бр. 0754343 
издадена од СВР — Кичево на име Борка Дамјано-
ва Андрееска, ул. ,Данко Михајлоски" бр. 72 — Ки-
чево. (1041) 

Лична карта рег. бр. 11618, серија бр. 0756157 
издадена од СВР — Кичево на име Идаит Селимов 
Ајроски, с. Туин — Кичево. (1042) 

Лична карта рег. бр. 10823, серија бр. 0670147 
издадена од СВР — Тетово на име Иса И. Асани, 
с. Теарце — Тетовско. (1044) 

Лична карта рег. бр. 20149, серија бр. 0681139 
издадена од СВР — Тетово на име Џеваир Садика 
Ибраими, с. Групчин — Тетовско. (1045) 

Лична карта рег. бр. 3746, серија бр. 0664255 
издадена од СВР — Тетово на име Шефит Бекира 
Бекири, с. Желино — Тетовско. (1046) 

Лична карта рег. бр. 26817, издадена од СВР — 
Тетово на име Сејди Изета Камбери, с. Палатица 
- Тетовско. (1047) 

Лична карта рег. бр. 13871, серија бр. 0674491 
(издадена од СВР — Тетово на име Пајазит Елмаз 
Ајдани, с. Бродец — Тетовско. (1043) 

Лична карта рег. бр. 38675, серија бр. 0693940 
издадена од СВР — Тетово на име Алиде Веј села 
(Иемаодвд) Јусуфи, с. Дебреште - Гостивар. (1049) 

Лична карта рег. бр. 14520, серија бр. 0711030 
издадена од СВР - Гостивар на име Азби Амета 
Јаша,ри, с. Врањевци — Гостивар. (1050) 

Лична карта рег. бр. 9771, серија бр. 0311954 
издадена од СВР — Штип на име Благој Панов Ми-
цев, с. Горни Балван — Штипско. (1051) 

Лична карта рег. бр. 32568, серија бр. 0101064 
издадена од СВР — Битола на име Вангелица Пет-
рова Пандова, ул. „Баирска" бр. 40 - Битола. (1052) 

Лична карта рег. бр. 8977, серија бр. 0185287 
издадена од СВР — Краљ на име Б а ј ж е љ Анто-
нија, Фабрика „Македонка" - Штип. (1053) 

Лична карта рег. бр. 15117, серија бр. 0089314 
издадена од СВР — Битола на име Реџеп Сулејман 
Сефуловски, ул. ,Де. Мисирков" 2 - Битола. (1078; 

Лична карта рег. бр. 372519, серија бр. 0387981 
издадена од СВР — Белград на име Милан Ристов 
Малчески, с. Канатларци — Прилеп. (1079) 

ДЕична карта рег. бр. 13014, издадена од СВР -
Битола на име Методија Миланов Па латовски, с. 
Клепач — Прилеп. (1080) 

Лична карта рег. бр. 25525, серија бр. 0560843 
издадена од СВР — Куманово на име Веселин М. 
Ангеловиќ, ул. „Белановска" бр. 88 - Куманово. 

(1081) 
Лична карта рег. бр. 5809, серија бр. 0729833 

издадена од СВР — Брод на име Стеван Алексов 
Димитри оски, с. Белица — Кичево. (1082) 

Лична карта рег. бр. 21686, серија бр. 0217136 
издадена од СВР — Брод на име Милица Стеванова 
Белкоска, с. Белица — Кичево. (1083) 

Лична карта рег. бр. 20359, серија бр. 043476 
издадена од СВР — Титов Велес на име Руса Насто 
(Шашова) Т е м е л о в а , ул. „Шарска" бр. 19 - Титов 
Велес. (1084) 

ЈЕична карта рег. бр. 20718, серија бр. 0337У24 
издадена од СВР — Титов Велес на име Бранислава 
Илија Попчева, ул. „Мирче Ацев" бр. 69 — Титов 
Велес. (1035) 

Лична карта рег. бр. 252888, серија бр. 1720270 
издадена од СВР — Загреб на име Тодор Пане То-
доровски, ул. „Мирче Ацев" бр. 69 - Т. Велес. (1086) 

Лична карта рег. бр. 6311, серија бр. 0790726 
издадена од СВР — Тетово на име Ферик Лиман 
Адеми, ул. „Вардарска" бр. 39 — Тетово. (1087) 

Лична карта рег. бр. 7672, серија бр. 0188182 
издадена од СВР — Прилеп на име Мара Карабе-
лоска, Електрично претпријатие с. Вруток — Го-
стивар. (1083) 

Л!ична карта рег. бр. 8899, серија бр. 0405408 
издадена од СВР — Св. Николе на име Благој К. 
Стоилов, с. Градиште г - Кумановско. (1089) 

Лична карта рег. бр. 8294, серија бр. 0404804 
издадена од СВР — Св. Николе на име Тодор Ти-
мов К,ралев, с. К н е ж ј е — Св. Николе. (1090) 

Лична карта рег. бр. 10215, серија бр. 0386935 
издадена од СВР — Кочани на име Рада Глигор 
(Данилова) Стојкова, с. Оризари — Кочани. (1091) 

Лична карта рег. бр. 3251, серија бр. 3671362 
издадена од СВР — Трговиште на име Благоје Јов-
чиќ, Рудник „Злетово" — Пробиштип — Кочани. 

(1002) 
Лична карта рег. бр. 1968, серија бр. 0634470 

издадена од СВР — Куманово на име Радосав Злат-
ков Цв^тшосзш, е. Герман - К,ршеа Паланка. (ХОД) 
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Лична карта рег. бр. 2139, серија бр. 0430657 
издадена од ОВР — Гевгелија на име Мито П. 
Аџиев, с. Пирава — Гевгелија. (1094) 

Лична карта рег. бр. 31599, серија бр. 0688552 
издадена од ОВР — Тетово на име Ќ,ани С. Салија, 
с. Мерово — Тетовско. (1095) 

Лична карта рег. бр. 39166, серија бр. 0694422 
издадена од ОВР — Тетово на име Мендух Ајрула 
Салија, с. Мерово — Тетовско. (1096) 

Лична карта рег. бр. 9012, серија бр. 0333530 
издадена од СВР — Титов Велес на име Горица 
Петре (јТешелкооа) Белкова, ул. „Г. Делчев" бр. 40 
- Тетово. (1097) 

Лична карта рег. бр. 24199, серија бр. 0721009 
издадена од СВР — Гостивар на име Ријан Касама 
Арслани, с. Лакавица — Гостивар. (1094) 

Лична ка,рта рег. бр. 24374, серија бр. 0721184 
издадена од СВР — Гостивар на име Азир Меџита 
Бекири, ул. „Борис Кидрич" бр. 64—Гостивар. (1099) 

Лична карта рег. бр. 545, серија бр. 0305021 
издадена од СВР — Штип на име Добре Стоилов 
Манев, с. с. Уларци — Штипско. (1100) 

Лична карта рег. бр. 555, серија бр. 0305031 
издадена од СВР — Штип на име Злата Ничо (Стан-
булиева) Манева, с. Уларци — Штипско. (1101) 

Лична карта рег. бр. 1081, серија бр. 0377531 
издадена од СВР — Кочани на име Благој Миланов 
Јовчев, с. Зрновци — Кочани. (1102; 

Лична карта рег. бр. 11625, серија бр. 0388235 
издадена од СВР — Кочани на име Глигор Темо а 
Димовски, с. Соколарци — Кочани. (1103) 

Лична карта рег. бр. 4950, серија бр. 0649202 
издадена од СВР — Кратово на име Даца Ефремова 
(Крстева) Манева, Пробиштип — Кочани. (1104) 

Лична карта рег. бр. 5029, серија бр. 0458473 
издадена од СВР — Струмица на име Илија Котев 
Матеничаров, ул. „Народен фронт" бр. 18 — Стру-
мица. (1105) 

Лична карта рег. бр. 15419, серија бр. 0037713 
издадена од СВР — Битола на име Живко Тодор 
Настевски, Скопје. (842) 

Лична карта рег. бр. 8859, серија бр. 0312097 
издадена од СВР — Штип на име Борис Пенчо Ја -
мев, Скопје. (1843) 

Л!ичка карта рег. бр. 18519, серија бр. 0033301 
издадена од СВР — Скопје на име Даринка Лазар 
(Љубеновиќ) Набакова, Скопје. (844; 

Лична карта рег. бр. 9633, серија бр. 0005614 
издадена од СВР — Скопје на име Исмаил Ашим 
Елмаз, Скопје. (845) 

Лична карта рег. бр. 13143, серија бр. 0589153 
издадена од СВР Скопје на име Живко Перо Џе-
пиќ, Скопје. (846) 

Лична карта рег. бр. 61690, серија бр. 0063104 
издадена од СВР — Скопје на име Мито Глигор 
Гогов, Скопје. (847) 

ЈЕична карта рег. бр. 57405, серија бр. 0040583 
издадена од СВР — Скопје на име Бајрам Каплан 
Хусеини, Скопје. (848) 

Лична карта рег. бр. 12137, серија бр. 0588147 
издадена од СВР — Скопје на име Назми Ќазим 
Даутов, Скопје. (849) 

Лична карта рег. бр. 50755, серија бр. 0035670 
издадеш од СВР — Скопје на име Петар Кузе Со-
коловски, Скопје. 085О) 

Лична карта рег. бр. 99520, серија бр. 0627060 
издадена од ОВР — Скопје на име Јелица Илија 
(Алексова) Трајкова, Скопје. (851) 

Лична карта рег. бр. 5090, серија бр. 0582454 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Трпе Ми-
цеѕски, Скопје. (852) 

ЛЈична карта рег. бр. 85203, серија бр. 0062527 
издадена од СВР — Скопје на име Узеир Несим 
Рецеп, Скопје. 0853) 

Лична карта рег. бр. 666, серија бр. 0063709 
изд,ад,ена од ОВР — Скопје на име Јаманди Мичо 
Матовски, Скопје. (854) 

Лична карта рег. бр. 19665, серија бр. 0595786 
изд,адена од СВР — Скопје на име Веби Адем Су-
лејман, Скопје. (855) 

Лична карта рег. бр. 31953, серија бр. 0030583 
издадена од СВР — Скопје на име Фанче Димитри 
(Митевска) Андреева, Скопје. (85?) 

Л1ична карта рег. бр. 23236, серија бр. 0659935^ 
издадена од СВР — Скопје на име Десимир Перко 
Јо-вановски, Скопје. (857) 

Лична карта рег. бр. 43076, серија бр. 0622042 
издадена од СВР — Скопје на име Бојан Петар Јар-
чевски, Скопје. (858) 

Лична карта рег. бр. 36986, серија бр. 0029428 
издадена од СВР — Скопје на име Спаса Киро Пав 
лова, Скопје. (859) 

Лична карта рег. бр. 33346, серија бр. 0031482 
издадена од СВР — Скопје на име Даница Војо 
Живковиќ, Скопје. (800) 

Лична карта рег. бр. 50944, серија бр. 0659863 
издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Јакуп 
Рамадановиќ, Скопје. (861) 

Лична карта рег. бр. 73503, серија бр. 0203923 
издадена од СВР — Скопје на име Абдул Асан Де-
мири, Скопје. (862) 

Лична карта рег. бр. 4712, серија бр. 571943 
издадена од СВР — Косовска Митровица на имз 
Раиф Мусли Ахметај, Скопје. (В6Ј) 

Лична карта рег. бр. 33428, серија бр. 0029465 
издадена од СВР — Скопје на име Реџеп Ибраим 
Мустафа, Скопје. (864) 

Лична карта рег. бр. 46730, серија бр. 0606953 
издадена од СВР — Ск,опје на име Енвер Фејзула 
Идриз, Скопје. (865) 

Лична карта рег. бр. 68879, серија б(р. 0018603 
издадена од СВР — Скопје на име Бирјан Хавзи 
Саљих, Скопје. (866) 

Лична карта рег. бр. 15565, серија бр. 0592085 
издадена од СВР — Скопје на име Акиф Небија 
Зумбери, Скопје. (1003) 

Лична карта рег. бр. 21644, серија бр. 0597765 
издадена од СВР — Охрид на име Божин Велк^ 
Гиновски, Скопје. (1004) 

ЛЗична карта рег. бр. 7761, серија бр. 0563871 
издадена од СВР — Витина на име Исмаиљ Фарије 
Алии, Скопје. (1005) 

Лична карта рег. бр. 9401, серија бр. 2926511 
издадена од СВР — Б и т н а на име Ферид Мустафа 
Мустафи, Скопје. (1005) 

Лична карта рег. бр. 5005, серија бр. 0615833 
издадена од СВР — Скопје на име Шефит Азиз 
Исмаилов, Скопје. 01007) 

Лична карта рег. бр. 11038, серија бр. 0587098 
издадена од СВР — Скопје на име Ќемал Сакип Ра-
мадан, Скопје, (1008) 
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Лкчна карта рег. бр. 93601, серија бр. 0610933 
издадена од СВР — Скопје на име Милаим Рама-
дан Јашарав, Скопје. (1009; 

Лична карта рег. бр. 3630, серија бр. 0001202 
издадена од ОВР — Скопје на име Пандора Атанас 
(Јанкова) Димитровска, Скопје. (1010) 

Лична карта рег. бр. 4989, серија бр. 0615752 
издадена од СВР — Скопје на име Костадинка 
Живко Бошковска, Скопје. (1011) 

Лична карта рег. бр. 39693, серија бр. 0048030 
издадена од СВР — Скопје на име Гордана Јован 
Орданова, Скопје. (10121) 

Лѓична карта рег. бр. 31171, серија бр. 0021336 
издадена од СВР — Скопје на име Петкана Миле 
Илиева Николова, Скопје. (1013) 

Лична карта рег. бр. 82436, серија бр. 0060483 
издадена од СВР — Скопје на име Махија Заир 
(Џемо) Таир, Скопје. (1014) 

Лична карта рег. бр. 15095, серија бр. 0012297 
издадена од СВР — Скопје на име Вела Димо (Ко-
чагожлиева) Путевска, Скопје. (1015) 

Лична карта рег. бр. 87100, серија бр. 0630876 
издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Даут 
Таир, Скопје. (1016) 

Лична карта рег. бр. 24163, серија бр. 0071116 
издадена од СВР — Скопје на име Стојна Наце Јор-
данова Божиновска, Скопје. (1017) 

Лична карта рег. бр. 3086, серија бр. 0027468 
издадена од СВР — Ресен на име Јованче Георги 
Ристевски, Скопје. (1018) 

Лична карта рег. бр. 5853, серија бр. 0615158 
издадена од СВР — Скопје на име Ариф Рустем 
Османи, Скопје. (1019) 

Лична карта рег. бр-, 96881, серија бр. 0202300 
издадена од СВР — Скопје на име Борислав Илија 
Здравковиќ, Скопје. (1020) 

Лична карта рег. бр. 97586, серија бр. 0632164 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Душан 
Тинтар, Скопје. (1021) 

Лична карта рег. бр. 29073, серија бр. 0026141 
издадена од СВР — Скопје на име Перса Јован 
(Крстева) Јанева, Скопје. (1022) 

Лична карта рег. бр. 88567, серија бр. 0630250 
издадена од СВР — Скопје на име Милан Боине 
Миханловски, Скопје. (1023) 

Лична карта рег. бр. 10145, серија бр. 0005296 
издадена од СВР — Скопје на име Вера Фрањо 
Јоза, Скопје. (1024) 

Лична карта рег. бр. 36897, серија бр. 0031533 
издадена од СВР — Скопје на име Илија Васили ја 
Младеновиќ, Скопје. (1025/ 

Лична карта рег. бр. 22647, серија бр. 0598767 
издадена од СВР — Скопје на име Анѓеле Божин 
Дапчевски, Скопје. (1026) 

Лична карта рег. бр. 42704, серија бр. 0619830 
издадена од СВР — Скопје на име Ристо Михајло 
Христовски, Скопје. (1027) 

Лична карта рег. бр. 3790, серија бр. 0012688 
издадена од СВР — Скопје на име Даница Андон 
(Печевска) Рабаукан, Скопје. (1034/ 

Л!ична карта рег. бр. 19190, серија бр. 0092221 
издадена од СВР — Битола на име Васил Јошко 
Тошевски, Скопје. (1055) 

Лична карта рег. бр. 20985, серија бр. 0587106 
издадена од СВР — Скопје на име Стојко Петруш 
Димишковски, Скопје. (1056) 

Лична карта рег. бр. 14357, серија бр. 2490154 
издадена од ОВР — Бујановац на име Ѓемије Ќазим 
Ајрули, Скопје. (1057) 

Лична карта рег. бр. 13571, серија бр. 0590171 
издадена од СВР — Скопје на име Киро Диме Ла-
заревски, Скопје. (1053) 

Лична карта рег. бр. 3259, серија бр. 0783226 
издадена од СВР — Скопје на име Сали Фазли 
Јусуф, Скопје. (1059) 

Лична карта рег. бр. 93163, серија бр. 0608262 
издадена од СВР — Скопје на име Алије Ејуп Се-
фер, Скопје. (106 СИ 

Лична карта рег. бр. 12250, серија бр. 0588260 
издадена од СВР — Скопје на име Шаин Шефкет 
Фазли, Скопје. (10ђ1) 

Лкчна карта рег. бр. 75682, серија бр. 0050852 
издадена од СВР — Скопје на име Арсена Тодор 
(Пендарова) Дамјанова, Скопје. (1062) 

Лична карта рег. бр. 84428, серија бр. 0061221 
издадена од СВР — Скопје на име Џемиле Имер 
Шериф Селим, Скопје. (1063) 

Лична карта рег. бр. 25098, серија бр. 0020518 
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Ацдон 
Ставридис, Скопје. (1061) 

Лична карта рег. бр. 40807, серија бр. 0656925 
издадена од СВР — Скопје на име Љуба Пет^о 
Трајкова, Скопје. (1065) 

Лична карта рег. бр. 69707, серија бр. 0620021 
издадена од СВР — Скопје на име Аки Мустафа 
Абаз, Скопје. (1066) 

Лична карта рег. бр. 91158, серија бр. 06245СЧ 
издадена од СВР — Скопје на име Трајан Стојан 
Жежовиќ, Скопје. (1067) 

Лична карта рег. бр. 15252, серија бр. 0591772 
издадена од СВР — Скопје на име Младен Трајан 
Јовановски, Скопје. (1068) 

Лична карта рег. бр. 19560, серија бр. 0595681 
издадена од СВР — Скопје на име Трифун Трајко 
Јовановски, Скопје. (1039) 
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