
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се исправаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на 
НРМ" — Скопје, Огласи по тарифата. 

СКОПЈЕ 
Четврток, 3 април 1952 

Број 9 Година VIП 

Претплата за 1952 година изнесува 
560 динари. Овој број чини 7 динари. 

Чековна сметка број 801.901702 

27 
ОДЛУКА 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УКАЗИТЕ НА ПРЕЗИДИУМОТ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ДОНЕСЕНИ 
ВО ВРЕМЕТО ОД Н-ТО РЕДОВНО ДО Ш-ТО РЕ-
ДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НРМ 
Врз основа «а чл. 73, т. 4, 7 и 9 од Уставот на 

Народна Република Македонија, Народното собрание 
на НРМ на Ш-то редовно заседание (Второ свикува-
ње) од 18 март 1952 година ја донесе следната од-
лука: 

Се потврдуваат указите на Президиумот на На-
водното собрание на НРМ донесени во времето од 
Н-то редовно до Ш-то редовно заседание на Народното 
собрание на НРМ и тоа: 

1. Указ за изменување Указот за реорганизација 
на Владата на Народна Република Македонија, У. бр. 
38 од 28 ноември 1951 година; 

2. Указ за установување положајот заменик ми-
нистер, У. бр. 43 од 28 ноември 1951 година; 

3. Указ за разрешување претседателот на Окруж-
ниот суд во Скопје, У. бр. 44 од 28 ноември 1951 
година; 

4. Указ за именување заменик министер, У. бр .45 
од 28 ноември 1951 година; 

5. Указ за привремено финансирање потребите 
на Народна Република Македонија за периодот јану-
ари-март 1952 година, У. бр. 47 од 26 декември 1951 
година; 

6. Указ за измени во Владата на Народна Репу-
блика Македонија, У. бр. 1 од 4 февруари 1952 го-
дина; и 

7. Указ за разрешување и именување судии на 
окружните судови, У. бр. 3 од 13 март 1952 година. 

Бр. 60 Скопје, 18 март 1952 година. 
Народно собрание 

на Народна Република, Македонија 
Секретар, Претседател, 

Мито Хаџи Василез, е. р. Димче Стојанов-Мире, е* р. 

28 
ОДЛУКА 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УРЕДБА ПО ПРАШАЊА ОД 
НАРОДНОТО СТОПАНСТВО И ОБНОВАТА НА 

ЗЕМЈАТА 
Народното собрание на своето трето редовно' засе-

дание од 18 март 1952 година ја донесе следната 

ОДЛУКА 
Се потврдува Уредбата за оснивање Студентски 

потпорен фонд бр. 248 од 3 март 1952 година ("Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 6 /52) , донесена на основа 

член 1 од Законот за овластување Владата на Народ-
на Република Македонија за донесување уредби по 
прашањата од народното стопанство и обновата на 
земјата. 

Скопје, 18 март 1952 година. 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Секретар, Претседател, 

Мито> Хаџи Ваеилев, е. р. Димче Стојанов-Мире, е. р. 

29 
ОДЛУКА 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА ВРХОВНИОТ СУД НА НРМ 

Врз основа на чл. ИЗ, ст. 1 од Уставот на На-
родна Република Македонија а во врска со чл. 28, ст. 
4 од Законот за устројСТРОТО на народните судови, 
Народното собрание на НРМ на Ш-то редовно засе-
дание ја донесе следната одлука: 

1. Се разрешува претседателот на Врховниот суд 
на НРМ Мојсов Лазо, по молба. 

2. Се избира за претседател на Врховниот суд на 
НРМ Групче Асен, универзитетски преподавател. 

3. Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 61 Скопје, 18 март 1952 година. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Мито Хаџи Василев, е. р. Димче Стојанов-Мире, е. р. 

30 
ОДЛУКА 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ СЕКРЕТАР 
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРА-

НИЕ НА НРМ 
Врз основа на чл. 72 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија, Народното собрание на НРМ на 
111-то редовно заседание ја донесе следната одлука: 

1. Се разрешува секретарот на Президиумот на 
Народното собрание на НРМ Димитриевски Мито, по 
молбз. 

2. Се избира за секретар на Президиумот на На-
родното собрание на НРМ Мојсов Лазо, народен пра-
теник и досегашен претседател на Врховниот суд 
на НРМ. 

3. Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 62 Скопје, 18,март 1952 година. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Митот Хаџи Василев, е. р. Димче Стојанов-Мире, е, р. 
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31 
На основа член 73, точ. 4 од Уставот на НРМ, 

по предлог од Претседателот на Владата, Президиумот 
на Народното собрание на Народна Република Маке-
донија издава 

УКАЗ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СТОПАНСКИОТ СОВЕТ 

НА ВЛАДАТА 
1) За член на Стопанскиот совет на Владата се 

именува Христов Страшо, народен пратеник на 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија. 

2) Овој Указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 4 

20 март 1952 година 
Скопје. 

Президиум на Народнога собрание 
на Народна Република Маке деши ја 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, е. р* Стр. Гигов, е. р. 

Огласен дел 
СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ 

Министерството на (внатрешни работи на Народна 
Република Македонија, со решение IV бр. 32599 од 15-
ХН-1951 гад. ја одобрило промената на роденото име на 
малолетниот Јусуфовиќ Кемал, роден на ден 18-ХЦ-1950 
година во град Скопје, од мајка Јусуфова Шефика, во 
смисла роденото име на детето во иднина да му гласи 
Марјан. 

Согласно чл. 21, став 2 од Законот за лични имиња 
оваа промена важи од денот на објавувањето во "Слу-
жбен весник на НРМ". I—2—30 

Министерството на внатрешни работи на Народна 
Република Македонија, со решение IV бр. 897 од 30-1-
1952 год. ја одобрило промената на роденото име на 
малолетното дете Прошев Златан, родено на ден 2-Ц-1947 
год. во град Скопје, од мајка Несторова Ружа, усвоено 
од Прошев Тодор и супругата му Велесина, обата, од 
град Струмица, во сдшсла роденото име на детето во 
иднина да му гласи Костадин. 

Согласно чл. 21, став 2 од Законот'за лични имиња 
оваа промена важи од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на НРМ". I—3—39 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

По молбата на Невенка Бркановић од Белград, ул. 
"1 мчј" бр. 29, покрената е постапка за прогласување 
за умрен нестаналиот Душан М. Бркановић, свештеник 
од село Пирава, Гевгелиска околија, за кого се претпо-
ставува дека загинал при потопувањето на бродот "Хе-
лена Канавориота" на дђн 27 мај 1941 год. 

Се поканува нестаналиот Душан како и секој кој 
знае нешто за именованиот да јави на овој суд во рок 
од 1 месец по објавувањето на огласот во "Службен 
весник на НЕМ". Во противно, судот ќе донесе одлука 
по молбата и нестаналиот ќе се прогласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Гевгелија Р. бр. 60/52 
•Г Г1 • ! , . - . . 1 - 3 - 4 0 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БЕРОВО 
Крстина Василова Станкова, по (маж Глигорова 

Дракалска, од село Милетково, околија Гевгелиска, по-
днесе до овој суд тужба за развод на бракот, против 
Глигор Гаврилов Дракалски, родом од Берово, а сега 
во неизвесност. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" 
да се јави лично го судот или да ја соопшти својата 
адреса. Во противен случај за старател ќе му се назна-
чи Димитар Чучевски, пом. правен референт во Околи-
скиот од"ор во Берово и делото ќе се реши во отсуство 
на тужениот. 

Од Околискиот суд во Берово Г. бр. 29/52 I—3—41 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

Министерството за финансии на НРМ во смисол 
на 17 од Основниот закон за државните стопански 
претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација 

на државните стопански претпријатија објавува: 
Со решение на Главната дирекција за јавен авто-

сообраќај бр. 2 од 1-1-1952 година, Димитрова*«! Алек-
сандар е назначен за директор на Трговското претпри-
јатие за угоз и промет' со автоматеријали и моторни во-
зила "Ав^о-Македонија" со седиште во Скопје и на 
должност стапил на 11-1-1952 год., од кој ден има право 
да ја потпишува фирмата во границите на овласту-
вањето. , . ; ! I ; I 

Со решение на Главната дирекција за јавен авто-
сообраќај бр. 1 од 1-1-1952 год. разрешен е од должност 
досегашниот директор Велко Тра^ко^јСки и од 11-1-1952 
год. му престанува правото да ја потпишува фирмата 
на претпријатието. 

Бр. 466/52 год. од Министерството за финансии на 
НРМ И—5—78 

Со решение на Главната управа за шумарство бр. 
4 од 12-11-1952 год. Божидар Крстовски е назначен за 
директор на Шумското стопанство "Беласица" со се-
диште во Струмица и на должност стапил на 1-111-1952 
ѓод., од кој ден има право да ја потпишува фирмата во 
границите на овластувањето. 

Со решение на Главната управа за шумарство бр. 
3 сп. 2-П-1952 год. разрешен е од должност досега-
шниот директор Славко Џеков и од 1-НМ952 год. му 
престанува правото да ја потпишува фирмата на прет-
пријатието. 

Бр. 1443/52 од Министерството за финансии на 
ПРМ II—5—79 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Со решение на Извршниот одбор на Народниот од-

бор на град Куманово бр. 8 од 5-1-1952 год. Тихомир 
Таневски е назначен за директор на Градското конфек-
ционо претпријатие "Киро Феталс" со седиште во Кума-
н о в и истиот ;тма право претпријатието да го потпи-
шува, задолжува и раздолжува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Александар Илиевски, од кој ден му 
престанува правото да го потпишува претпријатие!о. 

Бр. 680/52 од Поверен, за финансии на ГНО — 
Кума недо II—5—Ѕ1 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот од-
бор на град Куманово бр. 597 од 21-Ц-1952 год. Владо 
Стојановски е назначен за директор на Градското на-
родно претпријатие "Гранап" со седиште во град Ку-
маново и истиот има право претпријатието да го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, а во негово отсуство 
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претпријатието ќе го потпишуваат Ненад Поповски и 
Среќко Димовски, службеници на истото претпријатие. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Трајан Денковски, од кој ден му пре-
станува правото да го потпишува претпријатието. 

Бр. 519/52 год. од Поверен, за финансии на ГНО — 
Куманово, II—5—83 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 
Во задружниот регистер на Народниот одбор на 

Демирхисарска околија на страна 9, ред. бр. 3, уписана 
е Селанската работна задруга "Караоцјман" во село Грб-
иште, Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 21-1V-1949 
год. и истата е од 1ј1 — тип. Предмет на работата и 
обврските на задругарите се предвидени со правилата 
на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Алексо С. Радески, 
и членовите Јолески Н. Јоле и Алексо А. Радески. 

Бр. 691/52 од Поверен, за финансии на ОНО •— 
Демир Хисар III—1—8 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисафека околија на страна 1, рег. бр. 3, уписана 
е Селанската работна задруга "Лазар Колишевски" во 
село Белче, Демиркисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 24-Х-1948 
год. и истата е од III тип. Предмет на работата и об-
врските на задругарите се предвидени со правилата на 
задругата. 

Задругата полноважно ја првтставјуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Миле Т. Ристески, 
и членовите Трајан Ј. Василевски и Коле Дрангоски. 

Бр. 770/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Демир Хисар. ' III—1—9 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија на страна 24, рег. .бр. 4, уписа-
на е Суданската работна задруга "Стојан Темелност" 
во село Мургашево, Демирхисарска, околија. 

Задругата е основана на собранието од 14-1\ЛШ9 

год. и истата е од III — тип. Предмет на работата и 
обврските на задругарите се предвидени со правилата на 
задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Милан Д. Јотевски, 
и членовите Ангелески К. Миле и ^делковска Т. Ратка. 

Бр. 683/52 год. од Поверен, за финансии на ОНО 
— Демир Хисар III—1—10 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија на страна 24, рег. бр. 3, уписа-
на е Селанската работна задруга "Јордан Трајковски" во 
село Ново Село, Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 20-1-1947 год. 
и истата е од III — тин. Предмет на работата и обвр-
ските на задругарите се предвидени со правилата на 
задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Трајче М. Настески, 
и членовите Мито Г. Смилески и Симо Н. Ицкоски. 

Бр. 749/52 од Поверен, за финансии иа ОНО — 
Демир Хисар III—1—11 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-

стрија и занаетчиство на ГНО Струмица бр. 1381/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 

и работилници на страна 1, рег. бр. 13, занаетчискиот 
дуќан под фирма: .Фурнаџија, Георги Туфекчиев со се-
диште сео Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Туфекчиев. 

Од Помирен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 
1381 од 29-1952 год. Ц—30—564 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 1385/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 2, рег. бр. 12, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Машино-плетачка, Ката Ковачева со 
седиште во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: плетачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ката Ко-

вачева. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 

1385 од 29-Ц-1952 год. И—30—563 
Брз основа дозволата од Поверен, за локална инду-

стрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 15103/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
работилници на страна, 1, рег. бр. 7 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар, Фердинанд Оџаков со седиште 
во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фердинанд 
Оџаков. 

Од Поверен, за финансии на ГНО Струмица, бр. 
15103 од 20—11—1952 год. Ц—30—562 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 133/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 2, рег. бр. 9, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Колар, Доне Донев со седиште во 
Струмица. 

Предмет на работата.на дуќанот е: коларски изра-
ботки и услуги. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, 
бр. 133 од 20-Н-1952 год. Ц—30—561 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГЛО —Струмица бр. 182/52 
год,, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 1г рег бр. 6, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Налбат, Никола Аритов со седиште 
во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Аритов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, 
бр. 182 од 5-И-1952 год. II—25—469 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГЛО — Струмица бр. 271/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 1, рег. бр. 4, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Грнчар, Киро Георгиев Карков со 
седиште во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски про-
изводи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Геор-
гиев Карков. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, 
бр. 271 од 4-Ц-1952 год. И—20—378 

Врз основа дозволата, од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 275/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 1, рег. бр. 5, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Грнчар, Васил Р. Коцев со седиште 
во Струмица. 
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Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски про-
изводи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Р. 
Коцев. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, 
бр. 275 од 26-11-1952 год. И—ВОЗ 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 276/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 1, рег. бр, 3, занаетчискиот 
дуќан дод фирма: Грнчар, Петар Илија Стојанов со 
седиште во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски про-
изводи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Или-
ја Стојанов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, 
бр. 276 од 4-Ц-1952 год. II—20-377 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 1287/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и рабоаилници на страна 2, рег. бр. 10, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар, Илија Маказлиев со седи-
ште во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Ма-
казлиев. 

О^ Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 
1287 од 22-11-1952 год. II—^0— 56) 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2279/51 
год, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 602, рег. бр. €02, занаетчиски-
от дуАан под фирма: Кондураџија, Елез В. Хасановски 
со седиште во Скопје, ул. "200" бр.'27. 

Предмет на работата на дуќанот е: крпење на 
кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Елез В. 
Хасаном ски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 1391 од 4-Н-1952 год. Ц—29—549 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2309/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 612, рег. бр. 612, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Папуџија, Зибер Јонуз Емин со се-
диште во Скопје, ул. " Н Г бр. 27. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
напучи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зибер Јо-
нуз Емин. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон "Скопје, бр. 2040 од 23-Ц-1952 год. II—29—540 

Врз основа дозволата! од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2449/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 614, рег. бр. 614, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Кујунџија-златар, Михаил Клиса-
ров со седиште во Скопје, ул. "111" бр. 62. 

Предмет на работата на дуќанот е: златарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил 
Клисаров. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 2233 од 29-Ц-1952 год. И—29—541 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 203/52 
год.^ записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 137, рег. бр. 137, занаетчискиот 

дуќан под фирма: Табак, Едип И. Салиев со седиште 
во Скопје, ул. "520" бр. 27. 

Предмет на работата на дуќанот е: обработување 
на кожи. | ; I 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Едип И. 
Салиев. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1У-реон Скопје, бр. 2749 од 29-Ц-1952 год. Д—29—542 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2406/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 127, рег. бр. 127, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар, Траган В. Веланов, ул. 
"183" бр. 5 — Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Траган В. 
Вељанов. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1У-реон Скопје, бр. 19835 од 17-ХЦ-1951 год. II—183—3562 

Врз основа дозволата од, Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2399/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 607, рег. бр. 607, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Метлар, Селим Ејуп, К'азим со 
седиште во Скопје, ул. "124" бр. 10. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработување 
иа метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селим Ејуп 
К'азим. 

Од Поверен за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 1649 од 13-Ц-1952 год. И—24—450, 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2224/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 608, рег. бр. 608, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Јорганџија, Абдул Селам Идриз 
со седиште во Скопје, ул. "694" бр. 9. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
Јоргани и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдул Се-
лам Идриз. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 1793 од 16-Ц-1952 год. II—24—451 

Врз- основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 25/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 139, рег. бр. 9, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Работилница за изработка на му-
зички инструменти, Мехмед Беслимов Мехмедов со се-
диште во Скопје, ул. "Ленински Комсомол" бр. 65. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
дрвени музички инструменти. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мехмед 
Беслимов Мехмедов. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1-реон Скопје, бр. 2970 од 26 Ц-1952 год. II—24—464 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2412/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 603, рег. бр. 603, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Велосипедска работилница, Јордан 
Г. Чакарјанов со седиште во Скопје, ул. "87" бр. 2. 

Предмет на работата на дуќанот :е поправка на 
велосипеди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Г. 
Чакарјанов. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ц-реон Скопје, бр. 1366 од 4-Ц-1952 год. Ц—21—396 
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Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2420/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и (работилници на страна 135, рег. бр. 135, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бојаџија, Јусуф Мурсељ Таир со се-
диште во Скопје, ул. "135" бр. 29. 

Предмет на работата на дуќанот е: (бојаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф 
Мурсел, Таир. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1У-реон Скопје, бр. 2308 од 20-Ц-1952 год. II—22—427 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2445/52 
год,, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 134, рег. бр. 134, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Столар, Халим М. Шериф со се-
диште во Скопје, ул. "135" бр. 25. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Халим М. 
Шериф. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
ГУЛреон Скопје, бр. 2309 од 20-Ц-1952 год. II—22—228 

Врз основа дозволата од Поверен, залокална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 6140/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 59, рег. бр. 59, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач, Никола Панов Тодоровски со 
седиште во Скопје, ул. "11 октомври" бр. 2. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Па-
нов Тодоровски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1-реон Скопје, бр. 6120 од 14-1У-1951 год. Ц—22—423 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 189/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 136, рег. бр. 136, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Бербер, Нијази С. Иејмаил со 
седиште во Скопје, ул. "163" бр. 115. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нијази С. 
Исмаил. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1У-реон Скопје, бр. 2653 од 27-Н-1952 год. II—24—465 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2415/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 613, рег. бр. 613, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Сарач, Идриз Синановиќ со се-
диште во Скопје, ул. "104" бр. 30. 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идриз Си-
нановиќ. 

Од Поверен, па финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 2086 од 25-11-1952 год. 1—24—463 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1981/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 139, рег. бр. 9, занаетчискиот 
дуќан под фигма: Фотограф, Јусуф А. Исмаилов со 
седиште во Скопје, ул. "Г'уро Стругар" 19. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф А. 
Исмаилов. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1-реон Скол е, бр. 3373 од 6-Ш-1952 год. И—29—543 

Врз основа дозволата од ОНО — Дебар бр. 10280/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници под рег. бр. '127, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија, Мурат Исламов Мурати со седиште во село 
Присојница. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мурат Исламов 

Мурати 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Дебар,, бр. 657 од 

2-П-1952 год. Ц—19—358 

Врз основа дозволата од ОНО — Дебар бр. 773/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 130, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
лар, Муча Казима Фадил ср седиште во Дебар. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муча Казима 
Фадил. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Дебар, бр. 843 од 
9-И-1952 год. II—21—400 

Врз основа дозволата од ОНО — Дебар бр. 541/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег бр. 129, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач, Шеху Амза Шабан со седиште во Дебар. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шеху Амза 

Шабан. , 
, Од Поверен^ за финансии на ОНО — Дебар, бр. 659 од 

2-11-1952 год. 11—22—424 

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 1264/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 81, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач, Илија Ј Х , Беќаров со седиште во Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. • 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Д. Бе-

ќаров. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Гевгелија, бр. 2375 

од 24-1-1952 г II—20—379 

Врз ос/нова. дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 14704/50 
год., записан е во регистерот нај занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 120, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач, Елена Н. Олумчева со седиште ве* Гевгелија 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Елена Н. Олум-

чева. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Гевгелија, бр. 14704 

од 5-Н-1952 г. • II—20—385 

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 3573/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 121, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач — поткивач, Никола Д. Чугунцалиев со седиште во 
Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачко-поткивачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Д. Чу-
гунцалиев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гевгелија, бр. 3573 
од 14-11-52 II—24—452 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 45/51 год., запиши 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 43, рег. бр. 264, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Османи Османов Таир ср седиште во село Па-
далици^. 

Предмет! на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Османи Османов 

Таир. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 11076 

од 18-1.1952 г. • И—23—430 
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Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство! на ГНО — Тетово бр. 293/45 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 195, рег. бр. 199, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар, Ангелковски Марков Милан со седиште во Тетово, 
ул. Иво Рибар Лола" бр. 249 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки 
и услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангелковски Мар-
ков Милан. 

Од Поверен, за' финансии на ГНО — Тетово, бр. 2159/52. 
II—24—460 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 296/45 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 197, рег. бр. 197, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар, Кочовски Момиров Јастро со седиште во Тетово, 
улј „Т, Мерџан" бр. 59. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе џ потпишува сопственикот Кочовски Моми-
ров Јастро. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово, бр. 7318 
од 17-1-1952 год. • II—24—459 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 19646/51 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 198, рег. бр. 198, занаетчискиот дуќан под фирма: Та-
бак, Рецепи Мамутов Абдулваит со седиште во Тетово, ул. 
„29 ноември" бр. 12 

Предмет на работата на дуќанот е: обработување на кожи. 
Фирмата ќе ја потпишува српственикот Рецепи Мамутов 

Абдулваит. : 

Одј Поверен, за финансии на ГНО — Тетово, бр. 691 од 
17-1-1952 год. II—24—457 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 515/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна! 200, рег. бр. 200, занаетчискиот дуќан под фирма:' Ја-
жар, Крстоски Трпев Кирко со седиште во Тетово, ул. „Иво 
Рибар Лола" бр. 83. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарсди изработки. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крстоски Трпев 

Кирко. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово бр. 1351 од 

30-1-1952 год. И-24—456 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 42, записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
43, рег. бр. 267, занаетчискиот, дуќан под фирма: Воденичар, 
Абдули Кемал со седиште во село Вруток. 

Предмет на работата на дуќанот е:1 воденичарски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдули Кемал. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 10794 

од 14-1-52 11-23-429 

Врз основа дозволата! од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 6/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 44, рег. бр. 284, занаетчискиот дуќан под фирма: Слат-
карница, Сулемани Рамадана Адил со седиште во село 
Градец. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење на слатки. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулемани Рама-

дана Адил! 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 8255 

од 4-11.52 г. II—20-376 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 47/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници нг 

страна 44, рег. бр. 276, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Опинчар, Чако Шасиваров Фејзо со седиште во Гостивар, 

Предмет на работата на дуќанот е: правење на опинци. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чако Шаоиваров 

Фејзо. 
Од Поверен, за финансии на ОНО} — Гостивар, бр. 7333 

ОД! 23-1-52 И—20—380 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 48/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 44, рег. бр. "277, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар, Спахију Рахманов Невзат ср седиште во Гостивар. 

Предмет на) работата на дуќанот е: изработка на слатки. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спахију Рахманом 

Невзад 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 11122 

од 23-1-52 II—20—381 

Врз »основа дозволата од ОНО — Дебар бр. 8894/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 128, занаетчискиот дуќан под фирма: Ја-
жар, Блаже Миланов Дичевски со седиште во с^ло Јанче. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на Јажиња. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже Миланов 

Дичевски. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Дебар, бр 658 о* 

2-11,-1952 год. И—19—357 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните изгубени 
документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 34127, серија бр. 0032042, 

издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Фиданка Ми-
хајло Алексиќ, ул. "Индустриска" бр. 29 — Скопје 

(794) 
Лична карта рег. бр. 10265, серија бр. 42976* изда-

деда од ПВР на ОНО — Струга на Оломан Исмаилом, 
од село Франгово — Струга (642) 

Лична карта рег. бр. 5467, серија бр. 38179 изда-
дена од ПВР на ОНО Струга на Ристо Дулески, од село 
Лажани — Струга. (686) 

Лична карта рег. бр. 2042, серија бр. 34753, изда-
дена од ПВР на ОНО — Струга на Идриз Алиески, од 
седо Пум — Струга. (746) 

Лична карта рег. бр. 1055, серија „Р" 0261591, из-
дадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Душан М. 
Марковски, од село Вардино — Демир Хисар (660) 

Лична карта рег. бр. 1043, серија „Р" 0261914,, из-
дадеш од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Миладин Т. 
Ѓорѓиевски, од село Боишта — Демир Хисар (747) 

Лична карта рег. бр. 3677, серија бр. 0264342, из-
дадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Димко Сто-
јанов Ристески од село Кутретино — Демир Хисар 

(761) 
Лична карта рег. бр. 4414, серија бр. 433029 из-

дадена од ПВР на, ОНО — Гевгелија на Благој Ѓор-
ѓиев Атанасов, од село Миравци — Гевгелија (737) 

Лична карта рег. бр. 6054, серија бр. 0070764, из-
дадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Ангел Стоја-
нов Дуев, од село Гавато — Гевгелија. (744) 

Лична карта рег. бр. 3538, серија бр. 0783204, из-
дадена од ПВР на. ОНО — Ѓ., Петров на Шукри Алил 
Каилов, од селр Блаце — Ѓ. Петров (695) 
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Лична карта рег. бр. 5652, серија бр. 0615512, из-
дадена од ПВР на ОНО Г. Петров на Џезаир Ештреф 
Абдулахи, од село Радуша — Г. Петров. (725) 

Лична карта рег. бр. 2653, серија бр. 0784355,, из-
дадена од ПВР на ОНО Г. Петров на Кадри Авзи Камил; 
од село Грчец — Г. Петров. (726) 

Личка карта рег. бр. 9, серија 075109, издадена 
од ПВР на ОНО Титов Велес на Ристо Костов Аџијов, 
од село Преволец — Титов Велес. (557) 

Лична карта рег. бр. 3619 издадена од ПВР на ОНО 
Титов Велес на Мусо Адемов Мусовски, од село 
Согле — Титов Велес. ј (639) 

Личка карта рег. бр. 576, серија „Р" 0341086, из-
дадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Слоботка Ри-
стова Бошкова, од село Градско — Титов Велес, 

(646) 
Лична карта рег. бр. 8288, серија „Р" 0348798, из-

дадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Керим Ра-
манов Оџоски, од село Г. Врановци — Титов Велес, 

(717) 
Лична карта рег. бр. 13081, серија „Р" 0193592, 

издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Раде Томчески, 
од село Слепче — Прилеп. (734) 

Лична карта рег. бр. 10917, издадена од ПВР на 
ОНО—Прилеп на Марко Јаковлески, од село Новосе-
лани—Прилеп (957) 

Лична карта рег. бр. 5315, серија 0126102, изда-
дена од ПВР на ОНО Делчево да Емруш . Мемедов 
Ипчовски, од село Габрово—Делчево. (663) 

Лична карта рег. бр. 556,, серија бр. 0120878, из-
дадена. од ПВР на ОНО—Делчево на Методи Димит-
ров Ситновски, од село Разловци—Делчево. (681) 

Лична карта рег. бр. 4436, серија бр. 0030063, из-
дадена од ПВР на ОНО—Ресен на Илија Никола Ива-
новски, од село Царевдвор—Ресен (655) 

Лична карта рег. бр. 5370, серија бр. 0031016, из-
дадена од ПВР на ОНО — Ресен на Владе Стево Стру-
мениковски, од село Д. Дупени — Ресен. (690) 

Лична карта рег. бр. 210, серија „Р" 412720, из-
дадена од ПВР на ОНО Радовиш на Мемед Мечов Де-
миров од село Конче — Радовиш. (643) 

Лична карта рег., бр. 1770, серија „Р" 0378280, 
издадена од ПВР на ОНО Кочани на Крсто Стојан Со-
колов. ул. „Јане Сандански" бр. 37 — Кочани. (648) 

Лична карта рег. бр. 3049, серија бр. 0400959, из-
дадена од ПВР на ОНО —• Св. Николе на Вангел Косто 
Вангелов, од село Мечкуевци — Св. Николе. (649) 

Лична карта рег. бр. 4565, серија бр. 0263588, из-
дадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Пандора 
Петрова Илиоска, ул. „Цветан Димов" бр. 19 — Де-
мир Хисар. (7 2(Ј) 

Лична карта рег. бр. 3058, серија бр. 0727697, из-
дадена од ПВР на! ОНО — Брод на Трајче Милована 
Милески, од село Лу пиште — Брод. (670) 

Лична карта рег. бр. 652, серија бр. 0245163, из-
дадена од ПВР на ОНО — Крушево на Олга Нашку 
Нане, ул. „Илинденска" бр. 11 — Крушево. (762) 

Лична карта рег. бр. 6344, серија бр. 546914.,, из-
дадена од.ПВР на ОНО — Куманово на Стојан М. 
Петрушевски од село Страцин — Куманово (667) 

Лична карта рег. бр. 10383, серија бр. 0550811, 
издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Димко С. Јо-
вановски од село Страцин — Куманово (668) 

Лична карта рег. бр. 4807, серија бр. 0545134,. 
издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Трајан Ѓорѓи 
Јовановиќ, од село Матејче — Куманово (669) 

Лична карта рег. бр. 6435, серија бр. 0527429 
издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Бранко С. 
Тодоровски, ул. „X. Каргуш" бр. 32 — Куманово (688) 

Лична карта рег. бр. 7210, серија бр. 0554055, из-
дадена од ПВР на ГНО — Куманово на Александар 
Горгев Стошевски, ул. „Трст" бр. 69 — Куманово (745) 

Лична карта рег. бр. 3349, серија ,„Р" 0228959, 
издадена од ПВР на ОНО —- Охрид на Ристо Цветков 
Николовски од село Мешеишта — Охрид (653) 

Лична карта рег. бр. 709, серија бр. 0021519, из-
дадена од ПВР на ОНО — Охрид на Илија Јованов 
Трајковски, од село Лубаниште — Охрид (674) 

Лична карта рег. бр. 4927, серија бр. 0210967, 
издадена 0 д ПВР на ГНО — Охрид на Трајан Владез 
Милановски, ул. „Стиф Наумов" бр. 9 — Охрид (675) 

Лична карта рег. бр. 185, серија „Р" 0210370, 
издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Јевто Димитриса 
Грдановиќ, ул. „Генерал Темпо" бр. 20 — Охрид (677) 

Лична карта рег. бр. 5387, серија „Р" 0214984, 
издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Зија Салијев 
Рашид, ул. „Шар Планина" бр. 39 — Охрид (678) 

Лична карта рег. бр. 2022, серија „Р" 0215630, 
издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Јован Спиров 
Симаковски, ул1, „Рузвелт" бр. 115 — Охрид (679) 

Лична карта рег. бр. 1833, серија „Р" 0225943, 
издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Петре Илов 
Стојковски, од село Белчиште — Охрид (680) 

Лична карта рег. бр. 3517, серија .„Р" 0229127, 
издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Устијан Новев 
Војноски, село Сл. Чифлик — Охрид (743) 

Лична карта рег. бр. 73259, серија бр. 0015830, 
издадена од ПВР на ГНО — Штип на Мустафа Далип 
Куртишов, ул. „Московска" бр. 7 — Штип (64) 

Лична карта рег. бр. 128, серија бр. 078491 изда-
дена од ПВР на ОНО — Ш Т Ш А на Мице Ѓорѓи Кало-
шев. од село Црвена Ѕвезда — Штип (568 ) 

Лична карта рег. бр. 9758, серија бр. 0186068 из-
дадена од ПВР на ГНО — Штип на Цвета Тодор Ја-
нева, ул. „Ванчо Прке" бр. 20 — Штип (684) 

Лична карта рег. бр. 3533, серија бр. 0308342 
издадена од ПВР на ОНО — Штип на Крсто Митев 
Петров, од село Ку чичино — Штип (727 * 

Лична карта рег. бр. 2944„ серија 0306938 изда-
дена од ПВР на. ОНО — Штип на Станко Крум Радев, 
од село Лезово — Штип (738) 

Лична карта рег. бр. 1702, серија бр. 0306118 из-
дадена од ПВР на ОНО — Штип на Наум Коцев Ди 
нов, од село Припечани — Штип (739) 

Лична карта рег. бр. 778, серија бр. 0781200, из-
дадена од ПВР на ГНО — Тетово на Душан Васил Јо-
вановски, ул. „Бедоирска" бр. 14 — Тетово (641) 

Лична карта рег. бр. 8688, серија бр. 0669283, 
издадена од Г1ВР на ОНО — Тетово на Гого Никол! 
Михајловски, од село Ту де ице — Тетово (647) 

Лична карта рег. бр. 5410, серија бр. 0787124, из-
дадена од ПВР ш ГНО — Тетово на Исљам Јаја Ру-
стем, ул. „Ново Село" бр. 106 — Тетово (665; 

Лична карта рег. бр. 16702, серија бр. 0677321 
издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Скендер Ајре-
дин Бислими, од село Бозовце — Тетово (687) 

Лична карта рег. бр. 12006, серија бр. 0672794, 
издадена од ПВР иа ОНО — Тетово на Атанас Андро 
Наумоски, од село Ратдје —• Тетово (718) 

Лична карта рег. бр. 12271, серија бр. 0671714, 
издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Софре Трпел 
Гавровски, од село Сиричино — Тетор^ (7204 
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Лична карта рег. бр. 16758, серија „Р" бр. 
0678363, издадена од ПВР да ОНО — Тетово на Рецеп 
Бафтијаров Ферати, од село Ново Село — Тетово 

(723) 
Лична т р т а рег. бр. 11056, серија ЈР" 0669608 

издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Ќуфли Му-
рат Беќири, од село Стримница — Тетово (730) 

Лична карта рег. бр. 13781, серија „Р" 0016599 
издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Ашим Зуралов 
Бектеши, од село Јеловјане — Тетово (758) 

Легитимација за повластено патување од 50% бр 
36681, издадена од Дирас, за желез. сообраќај—Скопје 
на Наталија В. Фишер, ул. "375" бр. 37 — Скопје 

(637) 
Лична карта рег. бр. 8571, серија бр. 0585081 из-

дадена од ГОР иза ОНО Скопје на Илија Цветков Ми-
лошевски од село Љубанци — Скопје (644) 

Лична карта рег. бр. 75246, серија „Р" 0053998 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Хедија Рагип 
Нуманин Агѕхоџиќ, ул. „135" бр. 79 — Скопје (654) 

Лична карта рег. бр. 5150, серија бр. 0588186 из-
дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Азем Зенделоз 
Мамутовски, е Рамни Габер — Скопје (702) 

Лична карта рег. бр. 4263, серија бр. 0580532, из-
дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Рамадан Садри јон 
Незировски, од село Идризово — Скопје (704) 

Лична карта рег. бр. 79408, серија бр. 0052116» 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Трајче Јордан 
Лазовски,, ул. „19" бр. 42 — Скопје (705) 

Лична карта рег. бр. 20385, серија бр. 006416, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Димитар Змејко 
Даниловски, ул. „286" бр. 19 — Скопје (706) 

Лична карта рег. бр. 86680, серија „Р" 0062744, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Дурак Али Са-
ќип, ул. „141" бр. 163 — Скопје (707) 

Лична карта рег. бр. 59450, серија „Р" 0047483 
издадеш од ГОР на ГНО Скопје на Трајанка Миле 
(Ристиќ) Стошиќ, ул. ,„7 јули" бр. 84 — Скопје (708) 

Лична клета рег. бр. 2931, серија бр. 089424, из-
дадена од ПВР на ГНО Скопје т Наста Петре (Јун-
тева) Каркачева, „Острово" — Скопје (709) 

Лична карта рег. бр. 29418, серија бр. 0026355, 
издадена од ПВР на ГНО Скопје .на. Румена Белулова 
Челебија, ул. „100" бр. 26 — Скопје (710) 

Лична карта рег. бр. 33086, серија бр. 0029533. 
издадена од ПВР на ГНО Скопје на Вера Илија Коцева, 
ул. „229 6" бр. 7 — Скопје (711) 

Лична карта рег. бр. 39599,, серија бр. 0049790, 
издадена од ЛВР на ГНО Скопје на Невена А. Ма-
кревска, ул. „462" бр. 15 — Скопје (712) 

Лична карта рег. бр. 28744, серија бр. 0022509,, 
издадена од ПВР на ГНО Скопје на Ристо Крсто Ма-
кревски ул. „462" бр. 15 — Скопје (713) 

Лична карта рег. бр. 34551, серија бр. 0027168, 
издадена од ГОР на ГНО — Скопје на Ружа Атанас 
Петрова ул. „Кирил и Методи бр. 13 — Скопје (714) 

Лична карта рег. бр. 53207 серија „Р" 0037668, 
издадена од ПЕР на ГНО — Скопје на Видак Илија 
Петровиќ — Скопје (715) 

Лична карта рег. бр. 9968,, серија бр. 0585978, из-
дадеш од ПВР на ОНО — Скопје на Илија Тодев Ја-
невски, од село Драчево — Скопје (740) 

Лична карта рег. бр. 10659, серија бр. 0586669, 
издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Трајан Павлев 
Филиповски, од село Г. Коњаре — Скопје (749) 

Лична карта рег. бр. 1891, серија бр. 088264, из-
дадена од ГНО — Скопје на Горѓи Запро Андреев, од 
село Маџари — Скопје (750) 

Лична карта рег. бр. 1354, серија бр. 087267, из-
дадена од ПВР на ГНО —• Скопје на Кузе Глигор Пој; 
Ивановски, ул. „327" бр. 49 — Скопје (751) 

Лична карта рег. бр. 36379, серија бр. 0026809 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Милица Атанас 
Никова, ул. „464" бр. 58 — Скопје (766) 

Лична карта рег. бр. 27443,, серија бр. 0031851 
издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Ангелу Петков 
Гиевски, ул. „64" бр. 3 — Скопје (656) 

Лична карта. рег. бр. 26029, серија бр. 21000 из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Добри Коце Зек-
манов, ул. „30" бр. 35 — Скопје (2896) 

Лична карта рег. бр. 2191, серија бр. 088542 из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Менка Каранфил 
Кљашовска, е. Маџари (763) 

Лична карта рег. бр. 1548, серија бр. 088190 из-
дадена од ГОР на ГНО — Скопје ма Софика Михаил 
Иванова, Авто-команда УШ/Н — Скопје (764) 

Лична карта рег. бр. 20455, серија бр. 0064390 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Петар Ј. Фрања, 
ул. „7" бр. 15 — Скопје (765) 

Лична карта рег. бр. 0526, серија бр. 011354«? 
издадена од ПВР на ОНО — Битола на Тодор Ташков 
Матевски од село Моловиште — Битола (666) 

Лична карта рег. бр. 5969, серија бр. 0004489, 
издадена од ГОР на ОНО — Битола! на Васил Атанас 
Петровски, од село Породин — Битола (670) 

Лична карта рег. бр. 9890, серија бр. 0011788, 
издадена од ГОР на ОНО — Битола на Алексо В. 
Стефановски, од село Добромири — Битола (671) 

Лична карта рег. бр. 2927, серија бр. 0114574, 
издадена од ГОР на ОНО — Битола на Миле Најдо 
Галевски, од село Оризари — Битола (672) 

Лична карта рег. бр. 5702, издадена од ПВР на 
ОНО — Битола на Бесим Мурат Босовски,, од село 
Острец — Битола . (673) 

Лична карта рег. бр. 18, серија бр. 0000718, из-
дадена од ГОР на ОНО — Битола на Петре Трајчев 
Грдоиовски, од село Драгош — Битола (682) 

Лична карта рег. бр. 2655, серија бр. 0075477, 
издадеш од ПВР на ГНО — Битола на Селман Таир 
Пашов, ул. „Милован Гилас" бр. 119 — Битола (748) 

СОДРЖИНА 
Рег. бр. Страна 
27 Одлука за потврдување указите на Президи-

умот на Народното собрание на НРМ донесе-
ни ео времето од И^то редовно до Ш-то ре-
довно заседание на Народното собрание на 
ПРМ 69 

28 Одлука за потврдување уредба по прашања 
од народното стопанство и обновата на земјата 69 

29 Одлука за разрешување и избирање претсе-
дател на Врховниот суд на НРМ 69 

30 Одлука за разрешување и избирање секре-
тар т Президиумот на Народното собрание 
на НРМ 69 

31 Указ за именување член на Стопанскиот со-
вет »на Владата 70 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје, ул. "29 но-
ември". Одговорен уредник Петар Јаневски* Пошт фах 51. Тел. 19-86, Чековна сметка при Народната банка — Скопје 

бр. 801-901702. Печатница "Гоце Делчев" — Скопје. 


