
Смрт на ФАШИЗМОТ — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат ва адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Среда, 25 април 1956 

Број 10 Год. ХИ 

Претплата за 1956 род. изнесува 
$00 дин. Овој број чини 20 динари 
Чековна сметка број 802-Т-698 

89. 

На основа чл. 2 и 11 од Основната уредба 
за установите со самостојно^ финансираше 

(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), Извр-
шниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА КУЛТУРНО-

ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН ФИЛМ 

1. Се оснива Завод за културно-просве-
тен и наставен филм како установа со само-
стојно финансирање. 

Седиштето на Заводот е во Скопје. 
2. Заводот има задача: 
а) да работи на популаризација на кул-

турно-просветниот и наставниот филм, 
б) да се грижи за кинофикацијата со тес-

ноДОрачни проектори, 
в) да прикажува културно-просветни и 

наставни филмови, 
г) да води евиденција на сите културно-

просвегни и наставни филмови во Народна 
Република Македонија, 

д) да врши расподелба на просветни и 
наставни филмови, 

ѓ) да ги проучува проблемите на настав-
ниот, кулггурно-просветниот и" документар-
ниот филм, како и можностите за нивната 
примена во просветувањето на народот, 

е) да прибира, обработува и проучува др-
кументационж и друг материјал што се од-
несува за изработката и ползувањето на сите 
видови просветен филм, 

ж) да соработува со установите и органи-
зациите што се занимаваат со производство 
и користење на сите видови просветен филм, 
да ја ускладува својата работа со нив и да 
дава предлози за унапредување производ-
ството и користење на овој филм, 

з) да дава предлози за унапредување како 
и за ползување на наставниот и културно-
просветниот филм во сите подрачја на про-
светувањето. 

3. Имотот со кој управува Заводот се со-
стои од материјал и инвентар што ќе се обез-
беди од буџетот на Народна Република Ма-
кедонија. 

4. Заводот може да има фондови со кои 
располага самостојно и тоа: 

а) фонд за популаризација и пропаганда 
и за издигнување на кадар, 

б) Фонд за замена и дополнување на основ 
ките средства и 

в) фонд за наградување на службениците 
и работниците. 

5). Со Заводот управува управен одбор 
како колективен орган на управување. 

Управниот одбор се состои од 7 члена. 
Два члена на Управниот одбор избила 

најитниот колектив на Заводот од свота сре-
дина. а другите членови ги именува ортнот 
над тг еж рт* за задачите и работите на Заводов 
оп редот на општествените работници. 

Членовите на Управниот одбор се изби- / 
ГДРТ* односно именуваат за време од две 

; години. 
6. Заводот има директор кого го назначу-

ва органот надлежен за задачите и работите 
на Заводот. 

Директорот на Заводот е член на Управ-
т-гт/гот« отР>лр по своето службено место. 

7. ТТјтр^т/ттр тта сд V ж бен ит т тлте т* •п^блт^н/г-
тч^тл тго о т><̂  ттот' ттдтго ух 4 ттгупмТ0 ту-гр -»т*-
тп наттррдлгрр^р ор одредVваат со посебни 
прописи на Извршниот совет. 

8. Државен орган надлежен за работите 
и задачите на Заводот е Републичкиот совет 
за просвета. 

9. Ова решение влегува во сила од денот 
на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 29 
8 февруари 1956 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 
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Биланси на стопанските организации 
ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „КРСТЕ ЈОН", СТРУГА, ВО 

1954 ГОДИНА 

Претпријатието „Крсте Јон" се занимава со 
произведување намештај и тоа: спални, кујни, 
школски! и канцелариски намештај и производи 
наменети за село. Претпријатието во нана лото на 
годината за обавување на оваа дејност имаше за-
послено 22 лица, но кон крајот на годината бројот 
на запослениот персонал се наголеми на 42 л^ца. 
Ова зголемување на персона лот са должи на про-
ширување работата. 

Основните средства во почетокот на годината 
изнесуваа 5,504.924 дин. Но со набавка на нови сред 

ства вредноста на истите се наголеми на 5,860.001 
или сегашна вредност 4,379.342 д'ш. 

Во своето редовно пос лу вање претпријатието* 
оствари 16,036.089 дин. бруто продукт, а реализира 
добивка во износ од 2,890.123 дин. Истата е рас-
пределена согласно Општествениот план на око-
лната и другите постоеќи прописи. 

Обврските на претпријатието спрема опште-
ствената заедница се измирени во целост и на 
време. (3) 

Б И Л А Н С 
на Претпријатието „Крсте Јон", Струга на ден 31-ХП-1954 година 

П а с и « 

Назив на позицијата Износ 
(во ООО дин.) 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

(во ООО дин.) 

А. Основни и издвоени средства 
1 Основни средства 
2 Инвестиции во тек 
3 Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4 Вкупно обртни средства 

В. Средства во пресметка и 
друга » ш а 

5 Купувачи и други побарувања 
в Друга актива 

Г. Финансиски резултат 
7 Распоредена добивка 
8 Загуба 

ВКУПНО: 

4,379 

499 

1.573 

780 
7,697 

2,890 

17,818 

A. Извори на основните и 
издвоените средства 

1 Фонд на основните средства 
2 Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 
3 Разни фондови 
4 Долгорочен кредит за финансирање 

на инвестиции 
5 Други извори за фин. наЈинвестиц. 

Б. .Извори на обртните средства 
6 Банка—Кредит на обртните средства 
7 Ангажиран дел на сопств. фондови 
8 Пасивни временски разграничувања 

B. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

9 Добавувачи и други обврски 
10 Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11 Добивка 
12 Покритие на загубата 

ВКУПНО: 

4,379 

828 

4,778 

3,139 
1,804 

2,890 

17,818 

Раководител на книговодството, Претседател на управниот одбоњ 
Голгбовски Димитри, е. р. Голабов«* Методи, е р. 

Директор на претпријатието, 
Димовски Владо, е* р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊАТА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 4019 од 20-Ш-1956 год., ја 
одобри промената на роденото име на малолет-
ното дете Геракароска Анастасија, родена на ден 
19-П-1946 год. во град Битола, од родители: татко 
Геракароски Иван и мајка Стефанка, така да во 
иднина роденото име ќе и гласи Душица. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за л^лчните 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (26) 

Државниот секретаријат за внатрешни' работи 
на НРМ, со решение бр. 2217 од 20-Ш-1956 год. ја 
одобри промената на личното име на Костова Љу-
ба, родена на ден 7-П-1932 год. во село Патишка 
Река — Скопска околија, од родители: татко Ко-
стовски Јован и мајка Злата, со пребивалиште во 
град Скопје, така да во иднина има да се служи 
со новото лично име Георгиева Филимена. 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОВ З А РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МАХОТЕКС" УВОЗ-ИЗВОЗ 
СКОПЈЕ, ВО 1954 ГОД. 

Претпријатието „Макотекс" е основано на 31 
март 1951 год. со решението на Владата на НРМ* 
бр. 1272 од 4-П-1951 год. 

Дејноста на претпријатието е: да врши откуп 
и продажба на сите врсти волна, памучно влакно и 
други текстилни суровини и: преработени кожи 
преку своите 26 откупни — станици во НРМ и 
НРС. Увезува: памук, волна, синтетички влакна и 
сите текстилни суровини и сурова крупна кожа, 
Извезува: преработена кожа од сите врсти, сурова 
кожа од ситна стока, кожа од дивеч, греж и от-
падоци од свила и текстилни тканини. 

Откупниот план во 1954 год. е извршен со 108%. 
Квалитетот на артиклите со кои работи претпри-
јатието во поголем дел е подобрен и покрај тоа 

Оваа промена важ-д од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ> согласно чл. 21 од 
Законот за личните имиња. (27,) 

. . Државниот секретаријат за внатрешни работи: 
на ЦРМ со решение бр. 4439 од 20-Ш-1956 год. ј а 
одобри промената на роденото име на Георгиева 
Јордана, родена на ден 29 октомври 1929 година 
во град Радовиш, Штипска околија, од родители: 
татко Сарафов Диванис и мајка Катерина, по за-
нимале инж. агроном, со пребивалиште во град 

што откупот е наголемен во однос на минатата го-
дина. За наголемување на откупот и подобрување 
на квалитетот, придонесе залагањето на откупните 
станици, а со помошт на одделенијата. 

Пласманот на артиклите во поголем дел се вр-
ши во нашата земја* додека мала количина во 
странство. Во текот на 1954 год. се испорачани 1450 
тони сурови кожи во земјата, додека во стран-
ство 150 тони. 

Планираниот извоз по количина е исполнет со 
135%, а во вредност 119%. Извозот е обавен! 
исклучиво од страна на нашето извозно одделе-
ние. 

По добивање согласност за билансот сите об-
врски кон * заедницата и фондовите се ликвиди-
рани. (4) 

П а с и в а 

Износ 
I ООО дин.) 

204,462 

66,703 

20,628 

538,000 

19,372 

276,705 
25,907 

38,501 

1.190,368 

е. Р. 

Скопје, ул. „Илинденска" бр. 9, така да во иднина 
роденото име и' гласи Галаба. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња, оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (28) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Јђуба Тихомирова Ристова, од е. Ваташа — Ка-
вадарци, т подаде тужба за утврдувале и пострење 

Б И Л А Н С 
на Претпријатието „Макотекс" уво з-извоз, Скопје на ден 31-ХП-1954 г. 

А к т и в а 

* о* ОЈ СХ 
О- хо 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин.) 

* о 
и а. 

Си о 
Назив на позицијата 

А. Основни и издвоени средства 
1 Основни средства 
2 Инвестиции во тек 
3 Издвоени средства и други сред-

ства за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4 Вкупно обртни средства 

В. Средства во пресметка и 
друга актива 

5.с Купувачи и други побарувања 
в Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7 Распоредена добивка 
8 Загуба 

204,462 
20,628 

57,657 

457,386 

330,500 
81,144 

38,591 

ВКУПНО: 1.190,368 

А. Извори на основните и 
издвоените средства 

1 Фонд на основните средства 
2 Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 
3 Разни фондови 
4 Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 
5 Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

6 Банка-Кредит за обратите Средства 
7 Ангажиран дел на сопств. фондови 
8 Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9 Добавувачи и други обврски 
10 ДЃуга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11 Добивка 12 Покритие на загубата 

ВКУПНО: 

Раководител на книговодството, 
Иван Г. Штсрнев, е. р. 

Претседател на Управниот одбор 
Боге Миовски, е. р. 

Директор на прегори 
Бранко Станевски, 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА МАШИНО - ТРАКТОРСКАТА РАБОТИЛНИЦА^ 
БИТОЛА, ВО 1954 ГОДИНА 

Во 1954 год. Машино-тракторската работилни-
ца во Битола реализира бруто продукт во износ 
од 23,203.000 дин. Од целокупната реализација от-
паѓа на: материјалните трошоци и услуги 13,132.000 
дин., амортизацијата 1,346.000 дин. интересот на 
основните средства 1,142.000 дин. и остварената до-
бивка 1,659.000 или нето продукт 8,725.000 дин., пла-

Б И Л А Н С 
на Машино - тракторската работилница, Битола на ден 31-ХП-1954 г. 

Н а в и в а 

Ѕ 1 Назив на позицијата 
Си 

Износ 
(во ООО) « Н а з и в на позицијата си 

Износ 
(во ООО) 

А. Извори на основните и 
А. Основни н издвоени средства издвоените средства 

1 Основни средства 47,257 1 Фонд на основните средства 21,251 

2 Инвестиции во тек — 
2 Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 25,657 
3 Издвоени средства и други сред-

2.504 3 Разни фондови 6,323 
ства за инвестиции 2.504 4 Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 
В« Обртни средства 

403 

5 Други извори за финансирање на 
инвестициите 349 

4 Вкупно обртни средства 403 
Б. Извори на обртните средства 

Банка-Кредит за обртните средства 

Вкупно обртни средства 

6 
Б. Извори на обртните средства 

Банка-Кредит за обртните средства 2,540 
В. Средства во пресметка и 7 Ангажиран дел на сопств. фондови — 

друга актива 8 Пасивни временски разграничувања — 

5 Купувачи и други побарувала 3,199 В. Извори на средствата во пре-
6 Друга актива 8,187 

9 
сметка и друга пасива 

Добавувачи и други обврски 1,163 

Г. Финансиски резултат 
10 Друга пасива 4,267 

Г. Финансиски резултат 
Друга пасива 4,267 

Г. Финансиски резултат 
Г. Финансиски резултат 

7 Распоредена добивка — 11 Добивка — 
8 Загуба 12 Покритие на загубата — 

ВКУПНО: 61,550 ВКУПНО: 61,550 

Раководител на книговодството, Претседател на Управниот одбор, Директор на претпријатието, 
А. Мицевски, е. р« В« Атанасовеки, е. р» Д. Трвемневски, е. р. 

на брак против Тихомир Ристов, од е. Паликура, 
а сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ", да се јави во судот или ја соопшти сво-
јата адреса. Во противен случај, ќе му биде од-
реден старател кој на денот на расправата ќе го 
застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 29/55. 
(24) 

Крста Думова, по татко Туфекчиева, од е. Фур-
ка — Дојран, подаде тужба за развод на бракот 
против Ташо Думов, бивш од е. Родово — Грција, 
а сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот во срок од 30 дена од 
објавувањето на* овој оглас во „Службен весник 
на НРМ", да се јави во судот или ја соопшти све-

тен фонд 4,105.000 дин., социјален придонес 1,819.000 
денари. 

Сите обврски на претпријатието спрема 'оп-
штествената заедница и други што произлегуваат 
од работата се измирени во целост и во законскиот 
срок, со и с к л у ч е н а на ануитетите за долгорочни-
те кредити што треба да ли подмири народниот 
одбор, бидејќи е дал гаранција. (236) 

јата адреса. Во противен случај ќе му биде одре-
ден старател кој на денот на расправата Ќе го за-
стапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1557/55. 
25) 

Шахадие Абдулаи, родена Ибраимова, од е. 
Матка — Скопско, подаде тужба за развод на бра-
кот против Вебуш Абдулаи, од Скопје, сега со не-
познато место на живеење. 

Се повикува тужениот во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ, да се јави во судот или ја соопшти својата 
адреса. Во противен случај ќе му биде одреден 
старател кој на денот на расправата ќе го заста-
пува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1475/55. 
(29) 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ТРГОВСКОТО МЕШОВИТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
„ШАР" — ГОСТИВАР, ВО 1954 ГОД. 

Претпријатието „Шар" во текот на 1954 година 
имаше планиран промет во износ од 200 милиони 
динари, а оствари во текот на годината 261 ми-
лиони динари. Оваа разлика во исполнувањето на 
планот е резултат на колективното залагање при 
набавка и продажба на стоките од разноврсни 
артикли. 

Претпријатието располагаше со 14 свои про-
давници во градот и око лиј ата. Во првото полу-

годие претпријатието се реорганизира со тоа што 
гч осамостои сите свои продавници и истите се 
регистрираа како посебни единици со една теку-
шта сметка во склоп на матичното претпријатие. 

Покрај достапните цени претпријатието оства-
ри и добивка од 1,220.000 динари, како и целостен 
платен фонд. Сите продавници во состав на прет-
пријатието беа исто така активни през годината. 

Б И Л А Н С 
на Трговското мешовито претпријатие „Шар", Гостивар, на ден 31-ХП-1954 година 

А к т и в а П а с и в а 

Ре
д,

 
бр

. 

Назив на позицијата Износ 
(во ООО дин.) Назив на позицијата Износ 

(во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 
1 Основни средства 
2 Инвестиции во тек 
3 Издвоени средства и други сред-

ства за инвестиции 

В. Обртни средства 
4 Вкупно обртни средства 

В. Средства во пресметка и 
друга актива 

5 Купувачи и други побарувања 
в Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7 Распоредена добивка 
8 Загуба 

1,530 

3,619 

45,266 

41,725 
5,884 

1,220 

А. Извори на основните и 
издвоените средства 

1 Фонд на основните средства 
2 Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 
3 Разни фондови 
4 Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 
5 Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обришите средства 

6 Банка-Кредит за обртните средства 
7 Ангажиран дел на сопств. фондови 
8 Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средсвтата во пре-
сметка и друга пасива 

9 Добавувачи и други обврски 
10 Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11 Добивка 
12 Покритие на загубата 

1,530 

4,116 

35,333 

105 

56,135 
805 

1,220 

ВКУПНО: 99,244 ВКУПНО: 99,244 

Раководител на книговодството, Претседател на Управниот одбор Директор на претпријатието 
Спасен Миновски, е. р. Киро бошковски, е. р. Коце Стојановски, е. р. 

Марија Димова Тонева, по татко Илиева Ар-
сова, од Титов Велес ул. „Кирил Пејчиновић" бр. 
5, подаде тужба за развод на бракот против Диме 
Тонев од Титов Велес, сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужениот во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ", да се јави во судот или ја соопшти сво-
јата адреса. Во противен случај ќе му биде одре-
ден старател кој на денот на расправата ќе го за-
стапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1374/55. 
(30) 

Руска Ѓорѓева Јосимова, од е. Одрено, Општина 
Ранковачка, подаде тужба за развод на бракот про-

тив Георги Јосимов Попов, од е. Ранковце сега 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ", да се јави во судот или ја^соопшти сво-
јата адреса. Во противен случај ќе му биде одре-
ден старател кој на денот на расправата ќе*"го за-
стапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1346/55. 
(31) 

Афизе Рустем Рустемова, од е. Дурутли, подаде 
тужба за развод на бракот против Рустемов Ру-
стем, од е. Чаушли, сега во неизвесност. 

Се поканува тужениот во ср&к од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето на Огласот во „Служ-
бен весник на НРМ", да се јави во суло* или }& 
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Б И Л А Н С 
на Летовалиштете „Отешево" на Преспанско Езеро — Отешево на ден 31-ХП-1954 година 

А к т и в а П а с и в а 
• е 

Ѕ ^ Назив на позицијата 
Ои 

Износ 
(ВО 0.0) 

. 'о 
5 хо* Назив на позицијата От 

Износ 
(во ООО) 

А. Основни И издвоени средства 
1 Основни средства 
2 Инвестиции во тек 
3 Издвоени средства и други сред-

ства за инвестиции 

Б. Обртни средства 
4 Вкупно обртни средства 

В. Средства во пресметка и 
друга актива 

5 Купувачи и други побарувања 
в Друга актива 

Г. Финансиски резултат 
7 Распоредена добивка 
8 Загуба 

24,713 

568 

5,798 

934 
34,516 

1,399 

А. Извори на основните и 
издвоените средства 

1 Фонд на основните средства 
2 Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 
3 Разни фондови 
4 Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 
5 Други извори за финансирање на 

инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 
6 Банка-Кредит за обртните средства 
7 Ангажиран дел на сопств. фондови 
8 Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9 Добавувачи и други обврски 
10 Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11 Добивка 
12 Покритие на загубата 

24,035 

2,753 

4,500 
/ 

2,344 
32,897 

1,399 

ј ВКУПНО: | 67,928 ВКУПНО: 67,928 

Раководител на книговодството, Претседател на 
Димо Доневски, е. р. 

Управниот одбор, Директор на прегориј а т л е т 
В. Димовски, е. р. 

соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му 
биде одреден старател кој ќе го застапува на денот 
на расправата. 

> Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1378/55. 
(32) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Арзи Изетова Садикова, по татко Мустафова, 
од е. Чепели — Струмица, подаде тужба за развод 
на бракот против мажот си Изет Садиков Алиов, 
од е. Чепели, а сега во неизвесност. 

Бидејќи местожителство™ и адресата на ту-
жениот се непознати се повикува во срок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ", да се јави или одреди свој за-
стапник. Во противен случај судот по службена 
должност му го одредува за застапник адвокатот 
Димитар Хаџи Глигоров, кој ќе го застапува на де-
нот на расправата. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 510/55. 
(33) 

Магдалена Атанасова Мирчева, по татко Геор-
гиева Стојкова, родена од е. Скрт — НР Бугарија, 
а сега од село Хамзалија — Струмица, подаде туж-
ба за развод на бракот против мажот си Атанас 
Мирчев, од е. Хам^алија, а сега во неизвесност. 

Бидејќи местрЗјКителството и адресата на ту-
жениот Атанас се непознати се повикува во срок 
од еден месец од објавувањето на огласот во „Служ 

бен весник на НРМ", да се јави или одреди свој 
застапник. Во противен случај судот по службена 
должност му го одредува за застапник адвокатот 
БЛАГОЈА Јаневски, од штип, КОЈ ке го застапува 
на денот на расправата. 

о д Окружниотсуд во Штип, Г. бр. 509/55. 

Сајме Су лиманова Мустафова, од Струмица, по-
даде тужоа за развод на Оракот против мажот си 
ѓшЈјази селиман Мустафов, од Струмица, сега во 
неизвесност. 

ј&идсјки местожителство^ и адресата на ту-
жениот се непознати, се повикува во срок од еден 
месец од оОЈавувањето на огласот во „Службен 
весник на ћ ш " , да се Јави или одреди СВОЈ за-
стапник. Во противен случај судот по служоена 
должност му го одредува за застапник адвокатот 
ЈвлагоЈ Јаневски, од штип, кој ке го застапува на 
денот на расцравата. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 632/55. 
1 (35> 

Томе Атанасов Андов, од Кочани, со стан на 
ул. „Иван Рибар" бр. 10, подаде тужба за развод на 
бракот против жена си Дара Томева Андонова, по 
татко Георгиева, од Кочани, а сега во неизвесност. 

Бидејќи местожителство^ и адресата на ту-
жената се непознати, се повикува во срок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ", да се јави или одреди свој застап-
ник. Во противен случај судот по службена дол-
жност ќе му го одреди за застапник адвокатот 
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Димитар Хаџи Глигоров, од Штип, кој ќе го за-
стапува на денот на расправата. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 516/55. 
(36) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ОХРИД 

Илми© Даути, е. Радолиигга — Охридска око-
лија, подаде тужба за развод на бракот против 
Исни Каја, од е. Радолипгга, а сега во неизвесност. 
Бидејќи местожителството и адресата на тужениот 
Исни се непознати, се повикува истиот во срок од 
еден месец од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ" да се јави и одреди 
свој застапник. Во противно ќе му биде одреден 
старател кој ќе го застапува на денот на распра-
вата. 

Од Окружниот суд во Охрид, Г. бр. 238/56. 
(?1) 

Хава Екремова Хасанова, од е. Лабуништа — 
Охридска околија, подаде тужба за развод на бра-
кот против Екрем Хасан, од е. Лабуништа, а сега 
во неизвесност. Бидејќи местожителството и адре-
сата на тужениот Екрем се непознати, се повикува 
истиот во срок од еден месец од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на НРМ" 
да се јавм: или одреди свој застапник. Во противно! 
ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува 
на денот на расправата. 

Од Окружниот суд во Охрид, Г. бр. 207/56. 
(22) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО 
ФИНАНСИРАЊЕ 

Во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање при Одделението за стопанство на НО 
на Општината, „Идадија" — Скопје, а на основа 
решението бр. 2741/55 год. е регистрирана установа-
та со самостојно финансирање под рег. бр. 3 под 
назив: Интернат при Средно техничко училиште 
„Здравко Цветковски" — Скопје. Предмет на по-
слувањето на установата е: сместување, исхрана и 
воспитување на учениците. 

Бр. 2741/55 од Советот за стопанство на НО на 
Општината „И дади ја" — Скопје. (977) 

На основа решението на НО на Општината 
Делчево бр. 3659 од 25-Х1-1955 год. е запишана во 
регистарот на установите со самостојно финансира-
ње на страна 1, под рег. бр. 1 установата под на-
зив: Установа со самостојно финансирање за уре-
дување на градот и селата, со седиште во Дел-
чево. Установата е основана со решение на НО на 
Општината — Делчево, бр. 674/55. 

Предмет на школувањето на установата е: уре-
дување на паркови, улици, катализации, водоводи 
и регулација на реката. 

Установата ќе ја потпишува раководителот Ме-
тоди Митев Цветков. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на, Општината — Дел-
чево, 

Бр. 3659/55 од Народниот одбор на Општината 
— Делчево. (|1076) 

На основа решението) на Народниот одбор на 
Општина „Идадија" — Скопје, бр. 1507 од 5-Х1-1955 
год. професорот Харалампи Фукара, досегашен 
директор на Институтот за студии и проектирање 
при Техничкиот факултет — Скопје, е сменет од 
должност од 1-Х-1955 год. од која дата му преста-
нува правото установата да ја потпишува. 

Новоназначениот директор проф. Гуро Анцељ 
е овластен установата да ја потпишува сметано од 
1-Х1-1955 година. , 

Бр. 1507/55 од Народниот одбор на Општината 
„Идадија" — Скопје. (1085) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Општината „Идадија" — Скопје, бр. 3768 од 14 но-
ември 1955 год. се менува називот на Детските ја-
сли при Радио — Скопје „Елпида Караманди", со 
седиште во Скопје, и во иднина јаслите ќе се во-
дат под назив: „Мајчина грижа". Установата е за-
веден^ под рег. бр. 4/55. 

Бр. 3768/55 од Народниот одбор на Општината 
„Идадија" Скопје. (1086) 

На основа решението на Одделението за општи 
работи и буџет на Народниот одбор, на Општината 
— Горче Петров, бр. 4 од 4-1-1956 год. е запишана 
во регистарот на установите со самостојно финан-
сирање под рег. бр. 2 установата под назив: Оп-
штински дом за народно здравје „Горче Петров", со 
седиште во Горче Петров. Предмет на иселувањето 
на установата е: вршење медицински услуги, да-
вање лекарски совети, вршење амбулантни прегле-
ди и лекување како и други работи од областа на 
здравствената заштита. 

Установата е основана со решението на НО на 
Општината — Ѓорче Петров, бр. 1664 од 2-Х1-1955 
год., а како свој огранок ја има Секторската ам-
буланта со седиште во Радуша. 

Со установата управува Управниот одбор на 
установата кој го сочинуваат: Владо Манев, прет-
седател на Управниот одбор, д-р Константин Ро-
бев, управител, и членови Трипун Петрушевски, 
Славко Ланчевски, Хусни Саити, Гина Кучер и 
Никола Тунџовски. 

Установата ја застапуваат и потпишуваат уп-
равителот Д-р Константин Робев тг сметководите-
лот ѓорѓи Јуруковски. 

Орган надлеже за работата и задачите на ус-
тановата е Советот за народно здравје и социјални 
грижи на НО на Општината — Ѓорче Петров. 

Бр. 4/56 од Одделението за општи работи и бу-
џет на НО на Општината Горче Петров. (13) 

Во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање на Народниот одбор на Општината —; 

Бутел, на страна 1, ред. бр. 1 е запишана установа-
та под назив: Здравствена станица — Бутел, си 
привремено седиште во ѓрад Скопје. Предмет на 
работата на Здравствената станица е: вршење ме-
дицински услуги, давање лекарски совети, вршење 
амбулантни прегледи и амбулантни лекувања. 
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Здравствената станица е основана со решение-
то на НО на Општината — Бутел, бр. 1896 од 27 
декември 1955 година. 

Здравствената станица ќ)е ја потпишуваат и за-
стапуваат управникот Д-р Харутин Калпакџијан и 
Пауновски Бошко. 

Бр. 194/56 од Општиот отсек на Народниот одбор 
на Општината Бутел. (32) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Општината Радовиш, бр. 
3186 од 19-Х-1955 год. е запишан во регистарот на 
установите со самостојно финансирање на страна 
1, рег. бр. 1, установата под назив: Дом за народно 
здравје, со седиште во Радовиш. Предмет на ра-
ботата на установата е: врши лекарски прегледи, 
преврски, ставање на инекции, забарски и погон-
ски услуги. 

Установата е основана со одлуката на бившиот 
Народен одбор — Струмица, бр. 8113 од 25-1П-1955 
година. 

Установата ќе ја* потпишува управникот Д-р 
Александар Гоџиров. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на Општината — Ра-
довиш. 

Бр. 3186/55 од Советот за стопанство на НО на 
Општината — Радовиш. (161) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Општината — Пехчево, бр. 112 од 13-1-1956 година 
е запишано во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 2, под рег. бр. 2 
установата под назив: Здравен дом, со седиште во 
Пехчев©. Предмет на работата на установата е: 
вршење на амбулантни прегледи, интервенции (ЈИН-
екции и преврски), мали лабораториски прегледи, 
вадење, лечење, пломбирање и наместување на 
заби. 

Установата1 е основана со решението на НО на 
Општината — Пехчево, бр. 111 од 12-1-1956 година. 

Установата ке ја потпишува управителот Д-р 
Никифор Тимчев а во негово отсуство Галазова 
Мара. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на Општината — Пех-
чев©. 

Бр. 112/56 од Народниот одбор на Општината 
Пехчево. (162) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Општината — Пехчево, бр. 399 од З-П-1956 год. е 
запишана во регистарот на установите со самостој-
но финансирање на страна 3, рег. бр. 3 установата 
под назив: Народна аптека, со седиште во Пехче-
во. Предмет на работата на установата е: продажба 
на лекови. 

Установата е основана со решението на НО на 
Општината — Пехчево, бр. 397 од 2-П-1956 година. 

Установата ќе ја потпишува раководителот Ра-
да Н. Тимчева, а во нејзино отсуство Га лазов а 
Мара. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на Општината — Пех-
чево. 

Бр. 399/56 од Народниот одбор на Општината 
— Пехчево. (163) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Општината — Пехчево, бр. 1137- од 21-ХП-1955 год. 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 1, рег. бр. 1 уста-
новата под назив: Комунално услужна установа 
„Комуналец", со седиште во Пехчево. Предмет на 
работата на установата е: одржување на градската 
чистота, водоводната мрежа, одржување и проши-
рување на градското зеленило, вршење на разни 
услуги потребни на граѓанството и прожектирање 
на филмови во градот. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на Општината — Пех-
чево. 

Бр. 1137/56 од Народниот одбор на Општината 
— Пехчево. (164) 

На основа решението на Одделението за општа-
та управа и буџет на Народниот одбор на Општи-
ната — Струга, бр. 3269/55 е запишана во региста-
рот на установите со самостојно финансирање на 
страна 8, рег. бр. 3 установата под назив: Градска 
аптека, со седиште во Струга. 

Предмет на послувањето на установата е: ку-
попродажба и преработка на лекови и купопродаж-
ба на завои и др. санитетски прибор. 

Установата е основана со решението на НО на 
Охридска околија, бр. 10220 од 29-У1-1954 година. 

Установата ќе ја потпишува Никола Димитров, 
Петар Ст. Милев, книговодител и Зора Ѓорѓиоска, 
фармацеуте^ помошник. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на Општината — 
Струга. 

Бр. 3269/56 од Одделението за општа управа и 
буџет при НО на Општината — Струга. (206) 

На основа решението на Одделението за оп-
штата управа и буџет на Народниот одбор на Оп-
штината — Струга, бр. 1610/55 е запишана во реги-
старот на установите со самостојно финансирање 
на страна 6 рег. бр. 2 установата под назив: Гим-
назиски интернат „Браќа Миладинови", со седиште 
во Струга. Предмет на работата на установата е: 
давање храна и стан на питомците, и воспитување 
на учениците. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на Охридска околија, бр. 20483 од 16 
август 1954 год. 

Установата ќ|е ја потпишуваат управникот 
Климе Маленко и економот Никола Јанковски. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на Општината — 
Струга. , 

Бр. 1610/55 од Одделението за општата управа 
и буџет при НО на Општината — Струга. 

На основа решението на Одделението за оп-
штата управа и буџет на, Народниот одбор на Оп-
штината — Струга бр. 1569/56 е запишана во ре-
гистарот на установите ср самостојно финансира-
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ње на страна 12, рег. бр. 5 установата под назив: 
Дом за народно здравје, со седиште во Струга. 
Предмет на работата на установата е: обединување 
на целокупната здравна служба и мерки за здрав-
ствената заштита на населението, како и превен-
тивна и куративна медицина. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на Општината — Струга бр. 1044 од 
21-1-1956 година. 

Установата ќе ја потпишуваат управникот Д-р 
Панто Ивановски и благајникот Јордан Ковачевски. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на Општината — 
Струга. 

Бр. 1569/56 од Одделението на општата управа 
и буџет на НО на Општината —Струга. (5208) 

На основа решението на Одделението за општи 
работи и буџет на НО на Општината — Охрид, бр. 
1791 од 4-Х-1955 год. е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. бр. 
1/18 установата под назив: Градско пазариште, со 
седиште во Охрид. Предмет на работата на устано-
вата е: вршење услуги уз наплата на пазаришна 
такса. 

Установата е основана со решението на НО на 
Градската општина — Охрид, бр. 13922 од 28 де-
кември 1953 година. 

Со установата управува управителот Димко 
Мето. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е НО на Општината — Охрид. 

Бр. 1791/55 од Одделението за општи работи и 
буџет на НО на Општината — Охрид. (287) 

На основа решението на Одделението за општи 
работи и буџет на НО на Општината — Охрид, бр. 
3440 од З-Х-1955 год. е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. 
бр. 1/12 установата под назив: Општа болница, со 
седиште во Охрид. Предмет на работата на уста-
новата е: врши работи на; куративна медицина и 
тоа по следните одделенија: градно, внатрешно, за-
разно, хирушко, гинеколошко и родилно. Покрај 
горните дејности врши и анбулантни прегледи и 
преврски. 

Установата е основана со решение на НО на 
Охридска околија, бр. 11608 од 28-УП-1954 година. 

Со установата управува управителот Д-р Ван-
гел Шорко. 

Орган надлежен за работата и задачите на уста 
новата е НО на Охридска околија. 

Бр. 3440/55 од Одделението за општи работи и 
буџет на НО на Општината — Охрид. (288) 

На основа решението на Одделението за општи 
работи и буџет на НО на Општината — Охрид, бр. 
2362 од 1-1Х-1955 год. е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. 
бр. 1/2 установата под назив: ОкоЈШска аптека, 
со седиште во Охрид. Предмет на работата на ус-
тановата е: да набавува, приготвува и изработува 
лекови, да го снабдува населението со лекови, ди-
ететски препарати, санитетски, хирушки и останати 

прибори, да врши здравствено просветна работа, 
како и да врши хемиски испитувања на набавените 
и изработени лекарства. 

Установата е основана со решението на НО на 
Охридска околија, бр. 5320 од 12-ХП-1954 година. 

Со установата управува управителот Љупчо 
Фулдиш, фармацеут. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
нената, е НО на Охридска околија. 

Бр. 2362/55 од Одделението за општи работи и 
буџет на НО на Општината — Охрид, (289) 

На основа решението на Одделението за општи 
работи и буџет на НО на Општината — Охрид, бр. 
7449 од 21-ХП-1955 год. е запишана во регистарот, 
на установите со самостојно финансирање под рег. 
бр. 1/34 установата под назив: Биро за ревизија, 
со седиште во Охрид. Предмет на работата на уста-
новата е: ревизија на иселувањето на стопанските 
организации на територијата на Охридска околија. 

Установата е основана со решението на НО на 
Охридска околија, бр. 3080 од 8-Х1-1955 година. 

Со установата управува управителот Перо 
Този. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е НО на Охридска околија. 

Бр. 7549/55 од Одделението за општи работи и 
буџет на НО на Општината — Охрид. 

На основа решението на Одделението за општи 
работи и буџет на НО на Општината — Охрид, бр. 
2465 од 27-1Х-1955 год. е запишана во регистарот 
на установите со самостојно финансирање под рег. 
бр. 1/26, установата под назив: Управа за градско 
и вонградско зеленило, со седиште во Охрид. Пред-
мет на работата на установата е: одржување на 
постоеќите паркови, подигнување на нови и пошу-
мување и одгледување на шумски култури. 

Установата е основана со решението на НО на 
Градската општина — Охрид, бр. 2338 од 17-П-1955 
година. 

Со установата управува управителот инж. Вла-
до Този. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус* 
тановата е НО на Општината — Охрид. 

Бр. 2465/55 од Одделението за општи работи и 
буџет на НО на Општината — Охрид. (291) _____ * 

На основа решението на Одделението за општи 
работи и буџет на НО на Општината — Охрид, бр. 
1977 од 4-П-1956 год. е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. 
бр. 1/38 установата под назив: Станица за унапре-
дување на земјоделието и сточарството, со седиште 
во Охрид. Предмет на работата на установата е: да 
изработува и предложува планови за унапредува-
ње на земјоделието, да врши услуги на поодделни 
земјоделски организации, да дава стручна и тех-
ничка помош на производителите, да врши разни 
стопански-економски анализи и да предлага мерки 
за проширување и воведување на нови култури. 

Установата е основана со решението на НО на 
Охридска околија, бр. 20485 од 15-ХП-1953 година. 

Со установата управува управителот инж. Ср-
бо Блажевски. 
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Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е НО на Охридска околија. 

Бр. 1977/56 од Одделението за општи работи и 
буџет на НО на Општината — Охрид. (292) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 
И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 4438/53 е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 174, рег. бр. 174, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Методие Сто-
јанов Груиќ, со седиште во е. Отља. Предмет1 на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дие Стојанов 11руиќ. (22)54 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансиите на ГНО — Куманово, бр. 2091/51 е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 166, рег. бр. 166, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Калајџија Спиро Карев 
Величевски, со седиште во Куманово. Предмет 
на работата на дуќанот е: калајџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро 
Карев Величевски. (122)54 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 10155/45 е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 264, рег. бр. 264, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Фурнаџија Тодор Т. Пав-
лов, со седиште во Кратово. Предмет на работата 
на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Т. Павлов. (367)54 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија, бр. 18858 од 16-ХП-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна ИЗ, рег. бр. 113, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Јован Глигоров 
Кундев ски, со седиште во, е. Крстор. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: варење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јо^ан 
Глигоров Кундевски. (501)54 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија, бр. 4465 од 6 април 1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 343, рег. бр. 343, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Стојан 
Петров БОЖИНОВСКИ, со седиште во село Ракитни-
ци. Предмет на помилувањето на дуќанот е: шивач-
ки услуги. 

Фирмата ќје ја потпишува сопственикот Стојан 
Петров Божиновски. (1244)54 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 852/55 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 

дуќани и работилници на страна 142, рег. бр. 142, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Рогожар Бранко 
Цветков Веселиновски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработување на 
рогожи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бран-
ко Цветков Веселиновски, (270) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Охрид, бр. 5334 
од 27 мај 1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 298, 
рег. бр. 298, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Зекирија Тахир Асан, со седиште во Охрид, ул. 
„Солунска" бр. 136. Предмет на работата на ду-
ќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зеки-
рија Тахир Асан. (569) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Охрид, бр. 8041 
од 29 јуни 1955, год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 299, 
рег. бр. 299, занаетчискиот дуќ)ан под фирма: фо-
тограф Коста Стефанов Банде, со седиште во Ох-
рид, ул. „Јане Сандански" бр. 20 — Охрид. Предмет 
на работата на дуќанот е: фотографски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Стефанов Банде. (570) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Охрид, бр. 5327 
од 27 мај 1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 297, 
рег. бр. 297, занаетчискиот дуќан под фирма: Ве-
лосипедска работилница на Димче Јосифов Гоџов, 
со седиште во Охрид, ул. „Гоце Делчев" бр. 12 — 
Охрид. Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на велосипеди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче 
Јосифов Гоџов ^ (571) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија, бр. 3896/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 605, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Вангел А. Стоименовски, со 
седиште во е. Братиславу. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата 1ѕје ја потпишува сопственикот Вангел 
А. Стоименовски. (572) 

На основа дозволата од Околискиот народен 
одбор — Кратово, бр. 2641/47 год* е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 350, рег. бр. 350, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Душан Коцев Апостолов, со седиште 
во Кратово. Предмет на работата на дуќанот е: сто-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Коцев Апостолов. (573) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија, бр. 5527 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 55, рег. бр. 390, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Зубери Шерифов Неби, со 
седиште во е. Торино. Предмет на работата на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зубари 
Шерифов Неби. 4 (574) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија, бр. 7278, е заведен 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 55, рег. бр. 391, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Саатчија Чулези Меџита Енвер, со се-
диште во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 7. Предмет на 
работата на дуќанот е: поправка на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чулези 
Меџита Енвер. 0575) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија, бр. 10846/53 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 54, рег. бр. 382, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Џемаил Идризов 
Јашари, со седиште во е. Чегране. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џемаил 
Идризов Јашари. (576) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија, бр. 1644 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 53, рег. бр. 375, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Гавриловски Миладинов 
Михајло, со седиште во Гостивар, ул. „Црвена 
Ѕвезда" бр. 52. Предмет на работата на дуќанот е: 
производство и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гаври-
лоски Миладинов Михајло. (577) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија, бр. 9315 од 6 јули 1955 
ѓод. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 428, рег. бр. 428, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Мазникар 
Ахмед Јаја, со седиште во Кочани. Предмет на 
работата на дуќанот е: изработка и продажба на 
слатки. 

Фирмата ќе ја . потпишува сопственикот Маз-
никар Ахмед Јаја. (578) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина Штип бр. 2192 од 17 
мај 1955 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 247, рег. 
бр. 247, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар 
Савов Иванов Горѓи, со седиште во Штип, ул. „М. 
ТИТО" бр. 34. Предмет на работата на дуќанот е: 
изработка, и продажба на слатки. 

"Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Савов 
Иванов Горѓи. (579) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Скопска околија, бр. 571 од 23 април 1955 
год е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 128, рег. бр. 245, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Бинаров-
ски Трајков Димче, со седиште во Горче Петров. 
Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бина-
ровски Трајков Димче. (580) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Дебарска околија, бр. 551 од 27-П-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 323, рег. бр. 179, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Узу-
новски Славко, со седиште во Дебар. Предмет на 
работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Узу-
новски Славко. (581) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 3943/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 30, рег. бр. 606, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фотограф Андонова 
Кирова Мара, со седиште во Делчево. Предмет на 
работата на дуќанот е: фотографски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андо-
нова Кирова Мара. (582) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 10828 од 24 сеп-
тември 1954 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 351, 
рег. бр. 351, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар 
Диме Глигоров Манев, со седиште во е. Шлегово. 
Предмет на работата на дуќанот е: качарски услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диме 
Глигоров Манев. (583) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 19464 од 9-ХП-
1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 352, рег. бр. 352, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Горѓи 
Илиев Ефремовски, со седиште во Кратово. Пред-
мет на работата на дуќанот е; тенекеџиски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Илиев Ефремовски. (584) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 19414 од 9-ХП-
1954 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 353, рег. 
бр. 353, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурна-
џија Стоиле Јанев Митрев, со седиште во Кратово. 
Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стоиле 
Јанев Митрич (585) 
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Ка основа дозволата од Советот за стопанство' 
на НО на Кумановска околија, бр. 10781 од 24-1Х-
1954 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 354, рег. 
бр. 354, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар 
Нане Јанев Митев, со седиште во е. Горно Кра-
тово. Предмет на работата на дуќанот е: качарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нане 
Јанев Митев. (586) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на' НО на Гостиварска околија, бр. 7492 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 55, рег. бр. 392, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Слаткар Камбери Це ладина 
Аљуш, со седиште во е. Форино. Предмет на 
работата на дуќанот е: изработување и продавање 
на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кам-
бери Џеладина Аљуш. (587) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Куманово, бр. 6596/ 
55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 166, рег. бр. 166, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија 
Хамди Мустафа Џелиловски, со седиште во Ку-
маново. Предмет на послувањето на дуќанот е: 
печење и продавање на леблебија. 

Фирмата ќ!е ја потпишува сопственикот Хам-
ди Мустаф^ Далиловски. (588) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
6635/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 165, рег. 
бр. 165, занаетчискиот дуќан под фирма: Абаџија 
Митре Богданов ДИМКОВСКИ, СО седиште во Кума-
ново. Предмет на работата на дуќанот е: шиење 
на селски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре 
Богданов Димковски. (589) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
6621/55 е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 164, рег. бр. 164, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганџија Љу-
бомир Русев Стоилевски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: правење на 
јоргани: и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љу-
бомир Русев Стоиловски. (590) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
6726/55 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 163, рег. 
бр. 163, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Тодор Иванов Филиповски, со седиште во Кума-
ново. Предмет на работата на дуќанот е: шиење 
На алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Иванов Филиповски. (591) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
6762/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 156, рег. бр. 
156, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Муа-
рем Ризов Асановски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: берберски ус-
луги. ! Ј 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муа-
рем Ризов Асановски. (592) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Работна книшка бр. 2164, серија бр. 031786, из-

дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на Томе Г. Проданоски, е. Г. Лисиче — 
Скопје. (128) 

Милиционерска легитимација серија „А" бр. 
52789 на Шфо Тодоров Милошевски, Скопје. 

(129) 
Работна книшка бр. 17183/55 год. издадена од 

Бирото за посредување на трудот Скопје на Стојан 
Д. Ивановски, Скопје. (130) 

Дозвола за држење и носење на ловна пушка 
рег. бр. 758 на Кочо Петров Алексов, ул. „Љупчо 
Арсов" бр. 11 — Кочани. (131) 

Здравствена легитимација бр. 12531 на Мио-
драг Драганов Цветкоски, ул. „Андон Слабејков" 
бр. 24 — Прилеп. 0132) 

Возачка исправа бр. 4739, на Претпријатието 
за одгледување на крави и производство на млеко 
„Млекар" — Кавадарци. (133) 

Работна книшка рег. бр. 6346, серија бр. 152281, 
издадена од Бирото за посредување на трудот 
Скопје на Никола Трајчевски, е. Петровац — 
Скопско. (134) 

Исправа за камион „Пежо" рег. бр. 0731/50, бр. 
на моторот 5144 на Службата за работничко снаб-
дување при В. п. 2162 — Скопје. (135) 

Работна книшка рег. бр. 832, серија бр. 027749, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на Мендо Шабан; Исов, Скопје. (136) 

Работна книшка бр. 147969, издадена од Биро-
то за посредување на трудот — Битола на Драги 
Димов Спировски, ул. „Партизанска" бр. 78 — Бито-
ла. <137) 

Работна книшка рег. бр. 6346, серија бр. 152281 
на Никола Трајчевски, Петровец — Скопско. 

Окружен лист бр. 618/52 год. издаден од СВР 
— Куманово на Саздо Лазаревски, е. Режановце 
— Куманово. (139) 

Здравствена легитимација на Симо Рафаилов-
ски, техничар при V — Градилиште ХЦ Маврово. 

Здравствена легитимација бр. 52686, издадена 
од Заводот за социјално осигурување на Алексан-
дар Трајков, Скопје. (141) 
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Индекс бр. 402, издаден од Правно-економскиот 
факултет — Скопје на Крсте Беака, Скопје. 

(142) 
Индекс бр. 163, издаден од Филозовскиот фа-

култет — Скопје на Лазар Богданоски, Прилеп. 
(143) 

Здравствена легитимација бр. 3239, издадена од 
Заводот за социјално осигурување Скопје на Вера 
Трај кова, Скопје. (144) 

Здравствена легитимација бр. 106065, издадена 
од Заводот за социјално осигурување на Елезов 
Мустафа, Скопје. (145) 

Здравствена легитимација бр. 67028, издадена 
од Заводот за социјално осигурување Скопје на 
Фотка Н. С. Јосифовска, Скопје. (146) 

Здравствена легитимација бр. 119250, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Петра Спирова Митковска, е. Сарај — Скопско. 

(147) 
Здравствена легитимација бр. 124694, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Бајрам Халиме, Скопје. (148) 

Индекс бр. 1231, издадена од Медицинскиот 
факултет — Сараево на Даринка ѓорѓиевиќ, Скоп-
је. (149) 

Индекс бр. 1145, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на Милица Здравковић Сараево. 

(150) 
Оружен лист бр. 998, издаден од СВР — Кума-

ново на Арсение С. Петровиќ, е. Матејче — К у -
маново. (151) 

Здравствена легитимација бр. 9938, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на Нада Андо Ташева, е. Башино Село — Ти-
товвелешко. (152) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 86323, серија бр. 0062495, 
издадена од СВР — Скопје на Милка Андреа Со-
фрониева ул. „167" бр. 3 — Скопје. (834) 

Лична карта рег. бр. 41642, серија бр. 0659161, 
издадена од СВР — Скопје на Димитар Никола 
Анчевски, ул. „218" бр. 44 — Скопје. (835) 

Лична карта рег. бр. 16541, серија бр. 0535857, 
издадена од СВР — Куманово на Ашим Мустафа 
Шакири, е. Бутељ — Скопско. (836) 

Лична карта рег. бр. 64047, серија бр. 0621295, 
издадена од СВР — Скопје на Јусуф Ј. Ариф, ул. 
„118" бр. 89 — Скопје. (Ј837) 

Лична карта рег. бр. 78596, серија бр. 0051832, 
издадена од СВР — Скопје на Љубен Гино Лапе, 
ул. „Иво Рибар" бр. 43 — Скопје. (838) 

Лична карта рег. бр. 69836, серија бр. 0620294, 
издадена од СВР —- Скопје на Богданка Светислав 
Николин, ул. „123" бр. 15 — Скопје. (839) 

Лична карта рег. бр. 42254, серија бр. 0618692, 
издадена од СВР — Скопје на Ангеле Коце Ач-
ковски, ул. „157" бр. 10 — Скопје. (840) 

> Лична карта рег. бр. 6418, серија бр. 0099128, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Алексан-
дар Јордан Алексовски, е. Усје — Скопје. 

(841) 

Лична карта рег. бр. 85820, серија бр. 0062045, 
издадена од СВР — Скопје на »Хасан Ајдин Али, 
ул. „117" бр. 19 — Скопје. (842) 

Лична карта рег. бр. 54454, серија бр. 0045850, 
издадена од СВР — Скопје на Васа Анастас (Си-
меонова) Тасева, ул. „Вера Јоциќ" бр. 15 — Скопје. 

(843) 
Лична карта рег. бр. 11965, серија бр. 0589775, 

издадена од СВР — Скопје на Никче Петко Јо-
вановски, е. Петровац. (844) 

Лична карта рег. бр. 9536, серија бр. 0007381, 
издадена од СВР — Скопје на Станиша Р. Череп-
налковски. ул. „286" бо. 46 — Скопје. (845) 

Лична карта рег. бр. 19889, серија бр. 0063549, 
издадена од СВР — Скопје на Милијана Василије 
(Жугиќ!) Букаровмќ, ул. „557" бр. 53 — Скопје. 

(846) 
Лична карта рег. бр. 11155, серија бр. 0014047, 

издадена од СВР — Скопје на Велимир С. Милу-
тиновиќ, ул. „496" бр. 18 — Скопје. (|847) 

Лична карта рег. бр. 7169, серија бр. 0009083, 
издадена од СВР — Скопје на Цвета Стојан (Таш-
ковиќ) Малиновска, ул. „214" бр. 14 — Скопје. 

(848) 
Лична карта рег. бр. 24506, серија бр. 0072194, 

издадена од СВР — Скопје на Марица Спиро Цве-
танова, ул. „13" бр. 147 — Скопје. (849) 

Лична карта рег. бр. 22039, серија бр. 0065993, из-
дадена од СВР — Скопје на Борис Димче Георги-
евски, ул. „13" бр. 147 — Скопје. (850) 

Лична карта рег. бр. 15241, серија бр. 0591761, 
издадена од СВР — Скопје на Живка Богоева Цве-
таноска, ул. „100" бр. 128 — Скопје (851) 

Лична карта рег. бр. 36854, издадена од СВР 
— Скопје на Алтана Осман Рушид, ул.. „153" бр. 
25 — Скопје. (852) 

Лична карта рег. бр. 56655, серија бр. 0041918, 
издадена од СВР — Скопје на Ештрев Ашим Сали, 
Скопје. (853) 

Лична карта рег. бр. 36473, серија бр. 0027103, 
издадена од СВР — Скопје на Горѓи Трипун Сто-
јановски, ул. „44" бр. 33 — Скопје. (854) 

Лична карта рег. бр. 11369, серија бр. 0012540, 
издадена од СВР — Скопје на Благоја Петре* Ка-
ратрајков, ул. „И. Рибар" бр. 526 — Скопје. 

(855) 
Лична карта рег. бр. 32993, серија бр. 0034518, 

издадена од СВР — Скопје на Зија Јован (Самој-
лиќ) Димитрова, ул. „13" бр. 127 —- Скопје. 

(856) 
Лична карта рег. бр. 4854, серија бр. 0581375, 

издадена од СВР — Скопје на Демир Етем Љаз-
мов, ул. „172" бр. 52 — Скопје. (857) 

Лична карта рег. бр. 31067, серија бр. 0025434, 
издадена од СВР — Скопје на Магда Коце (Бош-
кова) Георгиева, ул. „11 октомври" бр. 62 — Скопје. 

(858) 
Лична карта рег. бр. 60036, серија бр. 0047279, 

издадена од СВР — Скопје на Миради је Ќазим 
(Куртиш) Селим, ул. „398" бр. 47 — Скопје. 

(859) 
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Лична карта рег. бр. 38062, серија бр. 0030394. 
издадена од СВР — Скопје на Вукадин Васо Гој-
ковић ул. „М. Мацан" бр. 19 — Скопје. (860) 

Лична карта рег. бр. 28223, серија бр. 0022110, 
издадена од СВР — Скопје на Петре П. Кралев-
ски, ул. „49" бр. 3 — Скопје. (861) 

Лична карта рег. бр. 35624, серија бр. 0027838, 
издадена од СВР — Скопје на Драгољуб Панчо 
Смилевски, ул. „213а" бр. 26 — Скопје. (862) 

Лична карта рег. бр. 8158, серија бр. 0592568, 
издадена од СВР — Витина на Именка Спасо (Рај-
ковческа) Стефанова, ул. „157" бр. 6 — Скопје. 

(863) 
Лична карта рег. бр. 2036, серија бр. 0613617, 

издадена од СВР — Скопје на Михајло Р. Гаври-
ловски, ул. „М. Тито" бр. 6 Г. Петров. (864) 

Лична карта рег. бр. 57160, серија бр. 42373, из-
дадена од СВР — Скопје на Божин Трајко Кр-
стевски, ул. „128" бр. 59 — Скопје. (865) 

Лична карта рег. бр. 81, серија бр. 001487, из-
дадена од СВР — Скопје на Славица Стојан Јане-
ва. ул. „Коста Абрашевић бр. 57 — Скопје. 

(866) 
Лична карта рег. бр. 20589, серија бр. 0596710, 

издадена од СВР — Скопје на Томе Васил Стој-
ковски, Скопје. (867) 

Лична карта рег. бр. 17209, серија бр. 2954821, 
издадена од СВР — Лебане на Миодраг Светозар 
Милошевић Скопје. (868) 

Лична карта рег. бр. 3908, серија бр. 0615008, 
издадена од СВР — Скопје на Илија Коста Ѓор-
ѓиевски, е. Шишево — Скопско. ( (869) 

Лична карта рег. бр. 19195, серија бр. 2485310, 
издадена од СВР — Бујановац на Алија Шефка 
Рамадан, е. Д. Коњари — Скопско. (870) 

Лична карта рег. бр. 68923, серија бр. 0618846, 
издадена од СВР — Скопје на Јелена В. Додевска, 
ул. „128 бис" бр. 14 — Скопје (871) 

Лична карта рег. бр. 82804, серија бр. 0053213, 
издадена од СВР — Скопје на Димитар Трпе Ми-
тревски, ул. „54" бр. 6 — Скопје. 0872) 

Лична карта рег. бр. 6579, серија бр. 0016980, 
издадена од СВР — Скопје на Вејсел Идриз Веј-
сел, ул. „126" бр. 65 — Скопје. (873) 

Лична карта рег. бр. 42129,- серија бр. 0620911, 
издадена од СВР — Скопје на Виктор Павле Крев-
ченков, ул. „530" бр. 13 — Скопје. (874) 

Лична карта рег. бр. 75601, серија бр. 0050560, 
издадена од СВР — Скопје на Рахим Емин Хасан, 
ул. „150" бр. 87 — Скопје. (875) 

Лична карта рег. бр. 9922, серија бр. 0585932, 
издадена од СВР — Скопје на Блаже П. Арсов, е. 
Драчево — Скопско. (876) 

Лична карта рег. бр. 64835, серија бр. 0071412, 
издадена од СВР — Скопје на Салих Мемед Ха-
шимиќ, ул. „Козара" бр. 15 — Скопје. (877) 

Лична карта рег. бр. 59533, серија' бр. 0047040, 
издадена од СВР — Скопје на Марика Сандре 
Драганова, ул. „362" бр. 6 — Скопје. (878) 

Лична карта рег. бр. 30485, серија бр. 0032374, 
издадена од СВР — Скопје на Давид Атанас Пет-
ковски, ул. „Ленинградска" бр. 55 — Скопје. 

(879) 

Лична карта рег. бр. 22275, серија бр. 0598395, 
издадена од СВР — Скопје на Раиф Сали Даут, 
ул. „151^ бр. 59 — Скопје. (880) 

Лична карта рег. бр. 8657, серија бр. 0549167, 
издадена од СВР — Куманово на Милаим Рустем 
Исеин, ул. „140" бр. 7 — Скопје. (881) 

Лична карта рег. бр. 79803, серија бр. Ф059300, 
издадена од СВР — Скопје на Спиро Мишо Ми-
тевски, ул. „42 бис" бр. 3 — Скопје. (882) 

Лична карта рег. бр. 22076, серија бр. 0066085, 
издадена од СВР — Скопје на Благоја Киро Кр-
стевски, Скопје. (883) 

Лична карта рег. бр. 64284, серија бр. 0070434, 
издадена од СВР — Скопје на Петко Аце Ч а л о в -
ски, е. Маџари — Скопско. (884) 

Лична карта рег. бр. 22222, серија бр. 0598342, 
издадена од СВР — Скопје на Димитрија Никче 
Ѓуровски, е. Сопиште — Скопско. (885) 

Лична карта рег. бр. 8040, серија бр. 0127180, 
издадена од СВР — Иванград на Адем Хајриз Му-
риќ, ул. „213" бр. 10 — Скопје. (886) 

Лична карта рег. бр. 9565, серија бр. 1954710, 
издадена од СВР — Нови Сад на Госпава Гавро 
(Степан) Пауновиќ, ул. „557" бр. 47 — Скопје. 

(887) 
Лична карта рег. бр. 2053, серија бр. 0613624, 

издаден^ од СВР — Скопје на Бајрамша Шабан 
(Асан) Асан, Горче Петров. (888) 

Лична карта р^г. бр. 5741, серија бр. 0614675, 
издадена од СВР — Скопје на Драги Илиев Ми-
цевски, ул. „Сутјеска" бр. 21 — Скопје (889) 

Лична карта рег. бр. 448, серија бр. 0016125, из-
дадена од СВР — Скопје на Ефка Диме (Серафи-
мова) Анастасова, Скопје. (890) 

I Лична карта рег. бр. 17197, серија бр. 0087303, 
издадена од СВР — Битола на Блаже В. Георгиев, 
ул. „Мукос" бр. 1 — Скопје. (891) 

Лична карта рег. бр. 10596, серија бр. 0012206, 
издадена од СВР — Скопје на Лена Димитар (Кр-
стева) Новевска, ул. „288" бр. 17 — Скопје. 

(892) 
Лична, карта рег. бр. 4469, серија бр. 0616178, 

издадена од СВР — Скопје на веадин Кадри Ја-
шар, е. Чај лане — Скопско. (893) 

Лична карта рег. бр. 657, серија бр. 0576912, из-
дадена од СВР — Скопје на Ибраим Есат Ибраим, 
е. Пагаруша — Скопско. (894) 

Лична карта рег. бр, 11461, серија бр. 013281, 
издадена од СВР — Скопје на Никола К. Т о ч е в -
ски, ул. ј,Хр. Смирненски" бр. 41 — Скопје. 

/ (895) 
Лична карта рег. бр. 1632, серија бр. 0578386, 

издадена од СВР — Скопје на Миросанда Антон 
(Антова) Димчева, ул. „Г. Драпшин" бр. 2 — Скопје 

(896) 
Лична карта рег. бр. 15606, серија бр. 0016156, 

издадена од СВР — Скопје на Олга Визант, (Со-
тировска) Јаневска, ул. „Ленински Комсомол" бр. 
65 — Скопје. (897) 

Лична карта рег. бр. 5709, серија бр. 0582195, 
издадена од СВР — Скопје на Величко Младен 
Спасовски, е. Црешево — Скопско. (898) 
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Лична карта рег. бр. 20769, серија бр. 0048591, 
издадена од СВР — Скопје на Милка Трајко (По-
пова) Стефановска, ул. „308" бр. 3 — Скопје. 

(899) 
Лична карта рег. бр. 17908, серија бр. 0594028, 

издадена од СВР — Скопје на Наџи Исен Рама-
дан, е. Г. Лисиче — Скопско. (900) 

Лична карта рег. бр. 8974, серија бр. 0549473, 
издадена од СВР — Скопје на Муртез Рамиз Сали, 
с. Орланци — Скопско. (901) 

Лична карта рег. бр. 18592, серија бр. 0507118, 
издадена од СВР — Кавадарци на Митра Андон 
Миткова, ул. „Црвена Вода" бр. 4 — Скопје. 

(902) 
Лична канта рег. бо. 4646, сери1а бр. 0576756, 

издадена од СВР — Липљан на Биљал Авдула 
Дугали, ул. „129" бр. 85' — Скопје. (903) 

Лична карта рег. бр. 4256, серија бр. 0782655, 
издадена од СВР — Скопје на Бафти Селман Зе-
кир, ул. „152" бр. 17 —• Скопје. (904) 

Лична карта рег. бр. 20738, серија бр. 0537158, 
издадена од СЕР — Куманово на Расим Мустафа 
ПГабедини, ул. „171" бр. 13 — Скопје. (905) 

Лична карта рег. бр. 11844, серија бр. 0499781, 
издадена од СВР — Кавадарци на Сандра Борис 
Наумовска, ул. „552" бр. 29 — Скопје. (906) 

Лична карта рег. бр. 12370, серија бр. 0588380, 
издадена од СВР — Скопје на Шакир Бајрам Зен-
дел, е. Батинци — Скопско. (907) 

Лична карта! рег. бр. 11602, серија бр. 0539512, 
издадена од СВР —пилани на Шаип Фејзула Ба ј -
рам, ул. „121" бр. 70 — Скопје. (908) 

Лична карта рег. бр. 25609, серија бр. 0034721, 
издадена од СВР — Скопје на Ангеле Јане Пе-
чевски, е. Драчево — Скопско. (909) 

Лична кћрта рег. бр. 7702, серија бр. 0584212, 
издадена од СВР — Скопје на Шабан Јашар Кам-
бер, с. Петровец — Скопско. (910) 

Лична карта рег. бр. 3738, серија бр. 0378077, 
издадена од СВР — Скопје на Пајазид Бекир Ме-
мед, е. Умово — Скопско. (911) 

Лична карта рег. бр. 3455, серија бр. 0616039, 
издадена од СВР Т. Петров на Исак Нуредин Абаз, 
е. Оризари — Скопско. (|912) 

Лична карта рег. бр. 17046, серија бр. 0518366, 
подадена од СВР — Скопје на Борис Ангеле Јов-
чевски, е. Добри Дол — Скопско. (913) 

Лична карта рег. бр. 12067, серија бр. 0588077, 
издадена од СВР — Скопје на Касим Имер Осман, 
е. Средно Коњари — Скопско. (914) 

Лична карта рег. бр. 1545, серија бр. 0614254, 
издадена од СВР — Скопје на Спасе Димче Сто-
јановски, е. Бардовци, Скопско. (915) 

Лична карта рег. бр. 2482, серија бр. 0784115, 
издадена од СВР — Скопје на Сулејман Бајрам 
Азизи, е. Д. Свилари — Скопско. (916) 

Лична карта рег. бр. 9261, серија бр. 0584771, 
издадена од СВР — Скопје на Коце Блаже Мла-
деноски, е. Добри Дол — Скопско. (917) 

Лична карта рег. бр. 12541, серија бр. 0588551, 
издадена од СВР — Скопје на Рамадан Илија Зе-
ќир, ул. „157" бр. 50 — Скопје. (918) 

Лична карта рег. бр. 57086, серија бр. 0042415, 
издадена; од СВР — Скопје на Мисим Шериф Ха-
зир, ул. „142" бр. 28 — Скопје. (919) 

Лична карта рег. бр. 68800, серија бр. 0618545, 
издадена од СВР —. Скопје на Ќемал Абедин 
Хасан, ул. „377" бр. 9 — Скопје. (920) 

Лична карта рег. бр. 24342, серија бр. 0600462, 
издадена од СВР — Скопје на Суља Ибраим Му-
рат, ул. „150" бр. 87а — Скопје. (921) 

Лична карта рег. бр. 3797, серија бр. 3551892, 
издадена од СВР — Лесковец на Паца Војин (Вој-
нова) Петровиќ, Скопје. (922) 

Лична карта рег. бр. 6429, серија бр. 0582123, 
издадена од СВР — Скопје на Пеце Цветан Фи-
липовски, е. Кадино — Скопско. (923) 

Лична карта рег. бр. 24306, серија бр. 0600426, 
издадена од СВР — Скопје на Рефик Наип Зул-
фиовски, е. Грушино — Скопско. (924). 

Лична карта рег. бр. 87493, серија бр. 0622612, 
издадена од СВР — Скопје на Борис Цветанов 
Павловски, е. Раштак — Скопско. (925) 

Лична карта рег. бр. 15497, серија бр. 0592017, 
издадена од СВР — Скопје на Боне Т. Трајковски, 
е. ГОРНО Соње — Скопско. (926) 

Лична карта рег. бр. 2492, серија бр. 0784195, 
издадена од СВР — Скопје на Абедин Садри Паја-
зит, е. Конопница — Скопско. (927) 

Лична карта рег. бр. 19829, серија бр. 0595950, 
издадена од СВР — Скопје на Идриз Џевид Али-
ловски, е. Св. Петка — Скопско. (928) 

Лична карта рег. бр. 13436, серија бр. 0582362, 
издадена од СВР — Скопје на Петре Ѓорев Пе-
трушевски, е. Кој лиј а — Скопско. (1929) 

Личка карта рег. бр. 1968, серија бр. 0613913, 
издадена од СВР — Скопје на Ајредин Ба&тиов 
Бајрамов, е. Кондово — Скопско. (930) 

Лична карта рег. бр. 14653, серија бр. 0591163, 
издадена од СВР — Скопје на Миде Митков Јова-
новски, е. М. Сушица — Скопско. (931) 

Лична карта рег. бр. 19106, серија бр. 0595226, 
издадена од СВР — Скопје на Елез Амета Даути, 
е. Трачани — Скопско. (932) 

Лична карта рег. бр. 22262, серија бр. 0598382, 
на Имер Османов Садиков, е. Батинци — Скопско. 

(933) 
Лична карта рег. бр. 14163, серија бр, 0590763, 

издадена од СВР — Скопје на Кадрија Рамада-
нова Асанова, е. Арачиново — Скопско. (934) 

Лична карта рег. бр. 16466, серија бр. 0592986, 
издадена од СВР — Скопје на Методија Тодев 
Ивановски, е. Кој лиј а — Скопско. (935) 

Лична карта рег. бр. 25609, серија бр. 0034721, 
издадена од СВР — Скопје на Ангеле Јанев Пе-
чевски, е. Драчево — Скопско. (936) 

Лична карта рег. бр. 8648, серија бр. 0585159, 
издадена од СВР — Скопје на Момчило Милича 
Митровиќ, е. Градманци — СКОПСКО. (937) 

Лична карта рег. бр. 183477, издадена од СВР 
— Загреб на Ана Стјепана Колар, ул. „Јуриевска" 
бр. 47 — Загреб. (977) _ 

Лична карта рег. бр. 228, серија бр. 0052939, 
издадена од СВР —>.• Берово на Славка Алексо 
(Шишовска) Поповска, Берово. (747) 

А 
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Лична карта рег. бр. 15171, серија бр. 0500708, 
издадена од СВР — Кавадарци на Илија Ѓоров 
Јосифов, ул. „Фердо Росоманов" бр. 20 — Кава-
дарци. (1748) 

Лична карта рег. бр. 1417, серија бр„ 0341927, 
издадена од СВР — Титов Велес на Игно Темел-
ков Перковски, е. Извор — Титоввелешко. (748) 

Лична карта рег. бр. 16383, серија бр, 0555450, 
издадена од СВР — Куманово на, Миливоја Јор-
данов Стојковски, е. Ба ј ловце — Куманово. (750) 

Лична карта рег. бр. 10013, серија бр. 0549761* 
издадена од СВР — Куманово на ѓорѓи Тасев Пет-
ковски, е. Сушево — Куманово. (751) 

Лична карта рег. бр. 6707, серија бр. 0526721, 
издадена од СВР — Куманово на Крсто Петков 
Алексовски, ул. „Ф. Наскова" бр. 2 — Куманово. 

(752) 
Лична карта рег. бр. 6347, серија бр. 0665378, 

издадена од СВР — Тетово на Исни Реџеп Ре-
цепи, е. Камењане — Тетовско. (753) 

Лична карта рег. бр. 3943, серија бр. 0664430, 
издадена од СВР — Тетово на Велко Стојко Пет-
рески, е. Радиовце — Тетовско. 0754) 

Лична карта рег. бр. 5850, серија бр. 0121060, 
издадена од СВР — Осјек на Марица Мато Мујиќ 
Пакупип, ул. „К. Димов" бр. 4 — Титов Велес. 

(755) 
Лична карта рег. бр. 3397, серија бр. 0401307, 

издадена од СВР — Св. Николе на Марем Јусеин 
Бајрамов, е. Џумајлија, Св. Николе. (756) 

Лична карта рег. бр. 3883, серија бр. 0400793, 
издадена од СВР — Св. Николе на Санде Костов 
Георгиевски, е. Ерџелија — Св. Николе. (757) 

Лична карта рег. бр. 4356, серија бр. 0380966, 
издадена од СВР — Кочани на Елмаз Демиров 
Азиров, ул. „Сл. Стоименов" бр. 9 — Кочани. (758) 

Лична карта рег. бр. 27380, серија бр. 0724190, 
издадена о^ СВР — Гостивар на Музафер Шаба-
нов Болчузи, ул. „18 ноември" бр. 96 — Гостивар. 

(759) 
Лична карта рег. бр. 12701, серија бр. 0117411, 

издадена од СВР —- Дебар на Таир Кадри Даути, 
е. Жеравница — Тетовско. (760) 

Лична карта рег. бр. 4032, серија бр. 0785284, 
издадена од СВР — Тетово на Ибраим Меџит 
Ибраими, ул. „Белградска" бр. 39 — Тетово. (761) 

Лична карта рег. бр. 17252, серија бр. 0395549, 
издадена од СВР — Горица на Ќерим Шабан Беа-
диновиќ, е. Долно Палчиште — Тетовско. (762) 

Лична карта рег. бр. 27454, серија бр. 0685474, 
Издадена од СВР — Тетово на Муса Шасивар 
Муареми, е. Пршовци — Тетовско. (763) 

Лична карта рег. бр. 21148, серија бр. 0681312, 
издадена од СВР — Тетово на Ане Симов Лазов-
ски, е. Јелошник — Тетово. (764) 

Лична карта рег. бр. 7426, серија бр. 0669355, 
издадена од СВР — Тетово на Шаини Раман Ма-
лиќ, е. Челопек — Тетовско. (765) 

Лична карта рег. бр. 4936, серија бр. 0230646, 
издадена од СВР — Охрид на Стојан Васил Фи-
липовски, е. Белчишта — Охридско. (766) 

Лична карта рег. бр. 8895, серија бр. 0041606, 
издадена од СВР — Струга на Даут Синан Са-
лоски, е. Октиси, Охрид. (767) 

Лична карта рег. бр. 18487, серија бр. 0024020, 
издадена од СВР — Охрид на Павле Деан Нау-
моски, е. Велестово — Охрид. (768) 

Лична карта рег. бр. 25035, серија бр. 0684085, 
издадена од СВР — Тетово на Пајазит Ибраим 
Зилбеари, е. Боговине — Тетовско. (769) 

Лична карта рег. бр. 14256, серија бр. 0556237, 
издадена од СВР — Куманово на Душан С. Сте-
фановски, е. Страцин — Кумановско. (770) 

Лична карта рег. бр. 2796, серија бр. 0035507, 
издадена од СВР — Струга на Таса Митрева Ја-
кимовска, е. Драслајца — Охридско. (771) 

Лична карта рег. бр. 3971, серија бр. 0228581, 
издадена од СВР — Охрид на Трајан К. Крлески, 
е. Еелгопгги — Охридско. 0772) 

Лична карта рег. бр. 4260, серија бр. 0748778, 
издадена од СВР — Кичево на Костадинка Стоја-
нова Лазареска, е. Карбуница — Кичево. ,(773) 

Лична карта рег. бр. 12488, серија бр. 0131152, 
издадена од СВР — Гевгелија на Ахмед Абдулов 
Тахиров, е. Дедели — Гевгелија. (774) 

Л*лчна карта рег. бр. 3238, серија бр. 0027746, 
издадена од СВР — Ресен на Ќенан Иса Камбе-
ровски е. Грнчари — Ресен. ^ (775) 

Лична к&рта рег. бр. 3037, серија бр. 0278857, 
издадена од СВР — Ресен на Мила Наумова Оџа-
ковска, е. Горно Дупени — Ресен. (776) 

Лична карта рег. бр. 10030, серија бр. 0129706, 
издадена од СВР — Берово на Елмас Керимов 
Паливотски, е. Вирче — Делчево. (777) 

Лична карта рег. бр. 97, серија бр. 081847, из-
дадена од СВР — Св. Николе на Лена Николова 
Христодорова, е. Ерџелија — Св. Николе. (778) 

Лична карта рег. бр. 24005, серија бр. 0795846, 
издадена од СВР — Тетово на Нејази Реџеп Ме-
миши, е. Доброште — Тетовско. (779) 

Лична карта рег. бр. 31358, серија бр. 0792315, 
издадена од СВР — Тетово на Ќаил Таир Зеќири, 
ул. „Бр. Миладинови" бр. 37 — Тетово. (780) 

Лична карта рег. бр. 9666, серија бр. 0793728, 
издадена од СВР — Тетово на Исние Зеј нула Зе-
ќири, ул. „Бр. Миладинови" бр. 37 т- Тетово. (781) 

Лична карта рег. бр. 6225, серија бр. 0788649, 
издадена од СВР — Тетово на Трпе Димов Дам ја-
новски, ул. „М. Ткто" бр. 102 — Тетово. (782) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

89. Решение за оснивање Завод за културно-
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Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" новииско-из давачко претпријатие — 
Скопје, ул. »29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 
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