
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ 
Сабота, 23 октомври 1954 

Број 33 Година X 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

141 
На основа член 158 и 159 став 1 од За-

конот за правата и должностите, изборот и 
отповикувањето на народните пратеници на 
Народното собрание на ПРМ и член 203 од 
Правилникот за работата на Републичкиот 
собор на Народна Република Македонија, 
Републичкиот собор донесува 

ОДЛУКА 
ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКА НА ПРАТЕ-
НИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА НАРОДЕН 

ПРАТЕНИК 

1) Се усвојува предлогот на Мандатно-
имунитетниот одбор и уважува оставката на 
пратеничкиот мандат поднесена од народ-
ниот пратеник на IV изборна околија Г. Пе-
тров Ристовски Трпков Трајко. 

2) Се одредува да се изврши дополните-
лен избор во ГУ| изборна околија — Г. Пе-
тров за пополнување на местото народен 
пратеник упразнено со оставката на досе-
гашниот народен пратеник на таа околија 
Ристовски Т. Трајко. 

Денот на изборите ќе го одреди Репу-
бличката изборна комисија. 

3) Оваа одлука влегува во сила веднага. 

Број 70 
20 октомври 1954 година 

Скоп ј е 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

142 
На основа член 158 и 159 став 1 во врска 

со член 150 став 2 од Законот за правата и 
должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното собрание 
на Народна Република Македонија и член 
208 ст. 1 од Правилникот за работа на Собо-
рот на производителите на Народното собра-
ние на Народна Република Македонија, Со-
борот на производителите донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧКИОТ 

МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ 

ПРАТЕНИЦИ 

1. — Се усвојува предлогот на Мандатно-
имунитетниот одбор и се утврдува дека им 
престанува пратеничкиот мандат на Јанков-
ски Климе, народен пратеник во производи-
те лната група на индустријата, трговијата и 
занаетчиството во изборната околија Охрид-
ска I и на Додовски: Панде, народен пратеник^ 
во производителната група на селско стопан-
ство во изборната околија Битолска Ш, по-
ради тоа што престанале да бидат производи-
тели во производителите групи во кои се 
избрани. 

2. — Се одредува да се извршат дополни-
телни избори во производителната група на 
индустријата, трговијата и занаетчиството за 
изборната околија Охридска I и во произво-
дителната група на селско стопанство во из-
борната околија Битолска Ш на упразнетите 
места на досегашните народни пратеници 
Јанковски Климе и Додовски Панде. 

Денот на изборите ќе го одреди Републи-
чката изборна^ комисија. 

3. — Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Број. 50 

19 октомври 1954 година 
Скопје 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Б. Темелиевски, е. р. 

143 V 
На основа член 71 точка 4 од Уставниот 

закон за основите на општественото и по-
литичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Народното собрание на На-
родна Република Македонија, донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА 
БОЛНИЦА ЗА ДУШЕВНО БОЛНИ 

ЈАСЕНОВО — Т. ВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 
1. Се оснива Болница за душевно болни 

со седиште во село Јасеново — Титовзе-
лешка околија. 
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2. Називот на Болницата е: Болница за 
душевно болни Јасеново. 

3. Болницата за душевно болни во Јасе-
ново има за цел да ги прибира, сместува и 
лекува душевно болните лица од Народна 
Република Македонија што уживаат право 
на заштита од државата. 

4. Правилник за работата на Болницата 
за душевно болни ќе донесе Советот за на-
родно здравје и социјална заштита на НРМ. 

5. Оваа одлука стапува во сила од денот 
на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на НРМ". 

ИС бр. 284 
15 октомври 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

144 
На основа член 158 и 159 од Законот за 

правата и должностите, изборот и отповику-
вањето на народните пратеници на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија и во врска со Одлуката на Републич-
киот собор на Народното собрание за уважу-
вање оставката на пратеничкиот мандат и за 
одредување дополнителен избор на народен 
пратеник:, Републичката изборна комисија 
донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ 

ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРА-
ТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР ВО 

ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СКОПСКА IV 

1. Се распишуваат дополнителни избори 
за избор народен пратеник на Републичкиот 
собор на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија во изборна околија 
Скопска IV. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат 
на 12 декември 1954 година. 

3. За спроведување на дополнителните 
избори е надлежна Околината изборна ко-
мисија за Скопска околија именувана со ре-
шението на Републичката изборна комисија, 
бр. 1 од 15 септември 1953 година („Службен 
весник на НРМ" бр. 31/53). 

Број 7 
21 октомври 1954 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

П, Корабар, е. р. А. Групче, е. р. 

15 1 

На основа член 158 и 159 од Законот за 
правата и должностите, изборот и отповику-
вањето на народните пратеници на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија и во врска со Одлуката на Соборот на, 
производителите на Народното собрание за 
престанок на пратеничкиот мандат и за од-
редување дополнителни избори за народни 
пратеници, Републичката изборна комисија 
донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ 

ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НАРОДНИ ПРАТЕ-
НИЦИ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕЛИТЕ 

1. Се распишуваат дополнителни избори 
за избор народни пратеници на Соборот на 
производителите на Народното собрание на 
Народна Република Македонија изборна око 
лија Охридска I од производите дната група 
на индустријата, трговијата и занаетчиство-
то и изборна околија Битолска III од произ-
водителната група на селското стопанство. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат 
на 19 декември 1954 година,. 

3. За спроведување на дополнителните 
избори се надлежни околиските изборни ко-
мисии на Охридска односно Битолска око-
лија именувани со решението на Републич-
ката изборна комисија,, бр. 1 од 15 септември 
1953 година („Службен весник на НРМ" бр. 
31/53). 

Број 8 
23 октомври 1954 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

П. Корабар, е. р. А. Групче, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот' на стопанските организации под реден 
број 253/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Сода-вода", со седиште во 
Берово. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
купопродажба на стока во внатрешен промет на 
мало. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 253/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 264/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан-фурна бр. 1 „Војводина", 
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со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на 
дуќанот е: продажба на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Штип!, Р. бр. 908/54. 
(908) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 265/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Самостоен угостителски дуќан-бифе „Другар-
ство", со седиште во Делчево. Предмет на иселу-
вањето на дуќанот е: купопродажба на алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Штит, Р. бр. 265/54. 
(909) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 266/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Самостоен дуќан „Здравец", со седиште во Дел-
чево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купо-
продажба на зарзават и овоштие и преработка. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 266/54. % 
(910) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 268/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Самостоен угостителски дуќан бр. 2 „Далмаци-
ја", со седиште во Делчево. Предмет на иселува-
њето на дуќанот е: купопродажба на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 912/54. 
(912) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 270/1954 година, е запишано етопанското прет-
пријатие под фирма: Цретиријатие-слаткарница 
„Ванила", со седиште во Делчево. Предмет на по-
слу вањето на дуќанот е: производство и продажба 
на послаетичарски производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 270/54. 
(914) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 272/1954 година, е запишан дуќанот под ф и р -
ма: Самостоен трговски дуќан; за колонијални сто-
ки „Деликатес", со седиште во Делчево. Предмет 
на иселувањето на дуќанот е: купопродажба на 
прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, 
деликатесни производи, производи врз база на ше-
ќер и какао. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 272/54. 
(916) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 279/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Самостоен дуќан за текстил „Прогрес", со се-
диште во Делчево. Предмет на послувањето на ду-
ќанот е: купо продажба на текстил, куси и пле-
тени стоки и конфекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 274/54. 
(918) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 275/1954 година, е запишан дуќанот п|од ф и р -
ма: Самостоен трговски текстилен дуќан „Загреб", 
со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на 
дуќанот е: купопродажба на текстил, куси и пле-
тени стоки и конфекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 275/54. 
(919) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре- I 
гистарот на стопанските организации под реден I 

број 277/1954 година, ^ запишан дуќанот под фир-

ма: Самостоен угостителски дуќан „Белград", со 
седиште во Делчево. Предмет на послувањето на 
дуќанот е: купопродажба на алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 277/54. 
(921) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 16 ав-
густ 1954 година под реден број 36 е запишано 
ссниБањето и конституирањето на Претпријатието 
„Југопрсект", со седиште во Скопје, конституиран© 
на ден 21 јули 1954 година. 

Претпријатието е предадено на работниот ко-
лектив истиот ден 21 јули 1954 година. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 410/54. 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30 ав-
густ 1954 година, на страна 140, под реден број 1, е 
запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан-
фурна „Дебарски пат", со седиште во Гостивар. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: изработка 
и продажба на леб и печиво и фурнаџиски услуги. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 542/54. 
(955) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието „Пољопромет" — Куманово, досега во-
дено во регистарот на стопанските претпријатија 
при Советот за стопанство на НО на Градската 
општина Куманово под реден број 77, е префрлено 
од поменатиот регистар и запишано во регистарот 
на стопанските организации при овој суд на 27 
август 1954 година; под реден број ЗОО, под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со селско-стопан-
ски производи на големо и мало „Пољоп|ромет", со 
седиште во Куманово. Предмет1 на иселувањето на 
претпријатието е: трговија со емиш и зарзават, 
жива стока, млеко и млечни производи, производ-
ство на кашкавал и сирење, месо и месни произ-
води, ориз и оризова арпа, сточна храна, како и 
варива во пресна и конзервирана состојба, живина 
и јајца, риба во пресна и конзервирана состојба, 
наут и други земјоделски производи. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 463/54. 
(984) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 304/1954 година е запишано стопанско^ прет-
пријатие под фирма: Угостителско претпријатие 
„Горица", со седиште во Виница. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: купопродажба на алко-
холни и безалкохолни пијалоци, ладни и топли ја-
дења и давање на преноќишта. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 304/54. 
(1031) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 68/1954 година, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан за прехранбено инду-
стриски стоки „Слога", со седиште во Штип. Пред-
мет на иселувањето на дуќанот е; трговија со пре-
хранбени и куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 68/54. (443) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30 ав-
густ 1954 година, на страна 142, под реден број 1, 
е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угости-
телски дуќан-бифе „Железничка станица", со се-
диште во Гостивар. Предмет на послувањето на 
дуќанот е: продажба на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и разни хранителни артикли. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 537/54. 
(943) 
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Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 13 април 
1954 година, под реден1 број 48, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет 
со колонијални стоки „Искра", со седиште во Те-
тово-. Предмет на поодувањето' на дуќанот е: трго-
вија на мало со следните трговски струки: пре-
хранбени артикли и предмети за куќни потреби; 
стакло, порцулан и керамички стоки; нафтени де-
ривати, мазива-уља и масти; производи врз база 
на шеќер и какао; алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во ШтигЦ, Р. бр. 302/54. 
(534) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 28 ав-
густ 1954 година на страна 141, под реден број 1, е 
запишан дуќанот под фирма: Самостоен занает-
чиски дуќан фурна „Горни полог", со седиште во 
Гостивар. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
изработка и продажба на леб, разни печива и фур-
наџиски услуги. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 545/54. 
(945) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 26 ав-
густ 1954 година, на страна 134, пУзд реден број 1, 
е запишано стопанското претпријатие под фирма. 
Трговско мешовито претпријатие „Љуботен", со 
седиште во село Вратница-Тетовско. Предмет на 
школувањето на претпријатието: трговија на мало 
и големо со Мешовито индустриски стоки и селско1 

стопански производи, кое што во својот состав има 
трговски дуќани и откупни станици. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 520/54. 
(956) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 26 ав-
густ 1954 година, на страна 134, под реден број 2, 
р запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
бр. 1 за промет со мешовити индустриски е оки, 
во состав со Трговското мешовито претпријатие 
„Љуботен", со седиште во село Вратница-Тетовскз. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: трговија 
на мало со текстил, галантерија, конфекција, коз-
метика, трикотаж, колонијал, јажаоска стока, же-
лезарија, тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр 521/54. 
(957) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 26 август 
1954 година, на страна 134, под реден број 3. е 
запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан бр. 
2 за промет1 со мешовити индустриски стоки, во 
состав со Трговското мешовито претпријатие ..Љу-
ботен" со седиште во Вратница — Тетовско. Пред-
мет на побелувањето на дVканот е: трговија на ма-
ло со текстил, галантерија, конфекција, козметика, 
трикотаж, колонијал, пажарски стоки, железарија, 
тутунски преработки, кибрит и прибор 

Од Окружниот суд во Гостивр, Р. бр. 522/54. 
(958) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 26 ав-
густ 1954 година, на страна 134, под реден број 4, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан број 
3 за промет со мешовити индустриски стоки, со 
седиште во село Беловиште-Тетовско. Дуќанот е 
во состав со Трговското мешовито претпријатие 
„Љуботен", е. Вратница — Тетовско. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
текстил, галантерија, конфекција, козметика, три-
котаже, колонијал, јажарски стоки, железарија, 
тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 523/54. 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 26 ав-
густ 1954 година, на страна 134 под реден број 5, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
број 4 за промет со мешовити индустриски стоки, 
со седиште во село Одри. 

Дуќанот е во состав со Мешовитото трговско 
претпријатие „Љуботен "во село Вратница—Тетов-
ско. Предмет на побелувањето на дуќанот е: трговија 
на мало со текстил, галантерија, конфекција, коз-
метика, трикотаж, колонијал, јажарски стоки, же-
лезарија, тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 524/54. 
(960) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 26 ав-
густ 1954 година, на страна 134, под реден број 6, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
број 5 за промет со мешовити индустриски стоки, 
со седиште во село Рогачево — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Љуботен", во село Вратница — Те-
товско. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
трговија на мало со текстил, галантерија, к о н в е к -
ција, козметика, трик от аж, колонијал, јажарски 
стоки, железарија, тутунски преработки, кибрит и 
прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 525/54. 
(961) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 26 ав-
густ 1954 година, на страна 134, под реден брст 7, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
број 7 за промет со мешовити индустриски стоки, 
со седиште во село Беловиште. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Љуботен", во село Вратница — Те-
товско. Предмет на поодувањето на дуќанот е: трго-
вија на мало со текстил, галантерија, конфекција, 
козметика, трико таж, колонијал, јажарски стоки, 
железарија, тутунски преработки, кибрит и при-
бор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 527/54. 
(962) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година, на страна 132, под реден број 1, 
е запишано стопанството претпријатие под фирма: 
Трговско претпријатие °а промет со мешовито инду-
стриски стоки на мало и селско стопански произ-
води на мало и големо ..Бистрина", со седиште во 
сено Теарце—Тетовско. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија на големо! го селско стопански 
ПРОИЗВОДИ, услуги на дуќаните во својот состав 
набавка на стоки, водење книговодство, транспорт 
на стоките и манипулација на стоките и Доуго спо-
ред договорите помеѓу претпријатието и дуќаните. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр 453/54. 
(963) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година, на страна 132, под реден број 2, 

запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 
промет со мешовити индустриски стоки „Липа", со 
седиште во село Теарце — Тетовско. 

Дуќанов е во состав на Трговското мешовито 
претпријатие „Бистрица", во е. Теарце—Тетовско. 
Предмет на побелувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со текстил, кратка и плетена стока и кон-
фекција. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр, 453/54. 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ1 1954 година на страна 132, под реден број 3, 
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е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
за промет со мешовити индустриски стоки „Чука'', 
со седиште во село Теарце — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Бистрица" е. Теарце-Тетовско. Пред-
мет на иселувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со мешовита индустриска стока. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-2/54. 
(965) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година на страна 132, под реден број 4, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
за промет со мешовити индустриски стоки „Ма-
лово", со седиште во село Теарце — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Бистрица" е. Теарце-Тетовско. Пред-
мет на побелувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со мешовити; индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 543/54. 
(965) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година на страна 132, под реден број 5, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 
промет со мешовити индустриски стоки „Матливе4', 
со седиште во село Теарце — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито! 
претпријатие „Бистрица" е. Теарце-Тетовско. Пред-
мет на пос лу вашето' на дуќанот е: трговија на мало 
со мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-4/54. 
(967) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот1 на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година на страна 132, под реден број 6, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 
промет со житарици и млински производи „Мен-
тална", со седиште во село Теарце — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Бистрица" е. Теарце-Тетовско. Пред-
мет на поодувањето' на дуќанот е: трговија на мало 
со житарици и млински производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-5/54. 
(963) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година на страна 132, под реден број 7, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 
промет со вештачки ѓубрива и препарати ,,3'емјо!-
делец", со седиште во село Теарце — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претргај атиѓе „Бистрица" е. Теарце-Тетовско. Пред-
мет на иселувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со вештачки ѓубрива и препарати. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-5/54, 
(969) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година, на страна 132, под реден број 8, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 
промет со мешовити индустриски стоки „Камени-
ца", со седиште во село Глоѓи — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Бистрица", е. Теарце-Тетовско. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-7/54. 
(970) 

Окружниот1 суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година, на страна 132, под реден број 9, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 

промет со мешовити индустриски стоки „КучгБабас\ 
со седиште во село Слатино — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Бистрица" е. Теарце-Тетовско. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со мешовито- индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 543-8/54. 
(971) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година на страна 133, под реден број 13, 
& запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 
промет со мешови ги индустриски стоки „Зелен 
бор", со седиште во Јегуновце — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Бистрица" е. Теарце-Тетовско. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е трговија на мало 
со мешовити-индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-13/54. 
(975) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година на страна 133, под реден број 14, 

ј е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 
| промет со месо и месни производи „Златен Рог", со 
ј седиште во село Јегуновце — Тетовско. 
| Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 

претпријатие „Бистрица" е. Теарце-Тетовско. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со месни производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-14/54. 
(976) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година на страна 133, под реден број 17, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан-
от(купна станица за откуп (на селско« стопански 
производи „Билка", со седиште во село Теарце — 
Тетовско. 

Откупната станица е во состав со Трговското 
мешовито претпријатие „Бистрица" е. Теарце-Те-
товско. Предмет на поодувањето на станиците е: 
откуп на селско стопански производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-17/54. 
(979) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година на страна 132, под реден бр. 18, е 
запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 
промет со мешовити индустриски стоки „Езерце", со 
седиште во село Доброште — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Бистрица" е. Теарце-Тетовско. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453^18/54. 
(980) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека За-
ка етчискиот дуќан за производство на слаткарски 
производи „Пчела" — Куманово, досега воден во 
регистарот на стопанските претпријатија при На-
родниот одбор на Градската општина — Куманово, 
е префрлен од поменатиот регистар и запишан во 
регистарот на стопанските организации на 17 јуни 
1Ѕ54 година под реден, број 162, под фирма: Занает-
чиски дуќан за производство и продажба на слат-
карски производи „Пчела", со седиште во Кума-
ново. Предмет на поодувањето на дуќанот е: про-
изводство и продажба на слатки. 

Од Окружниот суд Скопје, Фи бр. 231/54. 
(1049) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 284/1954 година, е задишан дуќанот под фир-
ма: Самостоен дуќан-слаткарница „Нада", со се-
диште во Берово, Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: преработка и продажба на слатки и бом-
бони. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 284/54. 
(1012) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 297/54 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Самостоен угостителски дуќан „Јабланица", со се-
диште во Берово. Предмет на побелувањето на ду-
ќанот е: купопродажба на алкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во* Штип, Р. бр. 297/54. 
(1024) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 302/1954 година, е запишана откупната ста-
ница под фирма: Откупеа станица на трговското 
претпријатие „Земјоделски производи", со седиште 
во Кочани. Предмет на поодувањето на станицата 
е: откуп на овоштија, зарзават, ориз и оризова 
арпа. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 302/54. 
(1029) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 307/1954 година, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан-продавница „Победа", 
со седиште во село Врсаково-Овчеполско. Предмет 
на послувањето на дуќанот е: купопродажба на 
индустриски и прехранбени стоки, колонијал, тек-
стил, галантерија, железарија, тутун и ќ рј брит. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 307/54. 
(1033) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 315/1954 година, е запишано стопанекото прет-
пријатие под фирма: Задружно земјоделско сто-
панство „Осојница", со седиште во село Блатец. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: обработка 
на земјоделски површини, одгледување и подигање 
на лозја и развивање на сточарство. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 315/54. 
(1038) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 324/1954 година е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Трговско претпријатие „Под-
гору со седиште во Колешино — Струмичко. Пред-
мет на поодувањето на претпријатието е: трговија 
•со прехранбени артикли и предмети за куќни по-
треби; мешани индустриски стоки, жита и мел-
нички производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 324/54. 
(1045) 

Окружниот суд во Штип објавува дека е из-
вршена промена во регистарот на стопанските ор-
ганизации под реден број 305/1954 година во след-
ното Мешовито трговско претпријатие на едро и 
древно „Разнопромет", со седиште во Пехчево — 
Малешевска околија, а со стопнаека дејност: куго-
продажба на индустриски стоки на едро и древно 
со: текстил, куси и плетени стоки, конфекција, 
железарски и метални стоки, прехранбени артикли 
и предмети за куќни потреби и мешовити инду-
стриски! стоки. 

Во состав на претпријатието влегуваат след-
ните продавници: 

1. Текстилна продавница бр. 1 со седиште во 
Пехчево. 

2. Текстилна продавница бр. 2, со средиште во 
Пехчево. 

3. Железарска продавница бр. 3, со седиште во 
Пехчево. 

4. Колонијал продавница бр. 4, со седиште во 
Пехчево. 

5. Продавница на брашно бр. 5, со седиште во1 

Пехчево. 
6. Зарзаватчијница бр. 6, со седиште во Пех-

чево. 
7. Книжарница бр. 7, со седиште во Пехчево. 
8. Мешовита продавница бр. 8, со седиште во 

село Умлено. 
9. Мешовита продавница бр. 9, со седиште во 

село Црниќ и 
10. Мешовита продавница бр. 10, со седиште ва 

е. Истевник. 
Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 305/54. 

(1047) 

Окружниот суд во Госшвар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 ав-
густ 1954 година на страна 116, под реден број 1, а 
запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан-
Ресторант „Балкан", со седиште во Брод Македон-
ски. Предмет на поодувањето на дуќанот е: купо-
продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
вршење на угостителски услуги за исхрана и пре-
ноќиште, тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 486/54. 
(1067) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 7 сеп-
тември 1954 година, на страна 154, под реден број 
1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен зана-
етчиски дуќан-фурна „Бистрица", со седиште1 во 
село Је гунов це—Тетовско. Предмет на поодувањето 
на дуќанот е: производство и продажба на леб и 
печива. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 464/54. 
(1112) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 16 ав-
густ 1954 година под реден број 274, е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Претприја-
тие трговски дуќан за индустриски стоки „Нов 
ден", со седиште во Скопје. Предмет на побелува-
њето на дуќанот е: продажба на машки чорапи, 
кошули, мантили и конфекција. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 275/54. 
(1056) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 ав-
густ 1954 година ра страна 114, под реден број 1, 
е запишан комисиониот дуќан под фирма: Коми-
с и о н и дуќан „Љубен", со седиште во Кичево. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: примање и 
продавање на разни стари предмети по процент. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 483/54. 
(1065) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 ав-
густ 1954 година на страна 119, под реден број во! 
Кичево. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 489/54. 
(1070) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 ав -
густ 1954 година на страна 122, под реден број 1, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
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* }тпад", со седиште во Кичево. Предмет на иселу-
вањето на дуќанот е: купе продажба на отпадоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 492/54. 
(1073) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот1 на стопанските организации на 6 август 
,954 година на страна 110, под реден број 10, е за-
пишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски ду-
ќан со колонијални стоки „Железничар", во состав 
со Трговското претпријатие „Разнопромет" со се-
диште во Кичево. Предмет на иселувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли 
и предмети за куќни потреби; тутунски преработ-
ки, ќибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 465/54. 
(1081) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на .стопанските организации на 21-1-1954 
година под реден број 2, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на 
едро „Слатина", со седиште во Кочани. Предмет 
на иселувањето на претпријатието е: купопродаж-
ба на земјоделски, прехранбени и индустриски 
стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 7/54. (97) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот1 на стопанските организации на З-Ш-1954 
година под реден број 27, е запишано столанското 
претпријатие под фирма Трговско претпријатие 
„Бел Камен", со седиште во Свети Николе. Пред-
мет на школувањето на претпријатието е: трговија 
со жива стока, месо, риба, емиш и зарзават. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 27/54. (306) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 45/1954 година е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Дистрибутивно претпријатие 
за расподелба на електрична енергија, со седиште 
во Делчево. Предмет на иселувањето на претпри-
јатието е: расподелба на електрична енергија. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 45/54. (421) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
52/1954 година е запишано стопанското претприја-
тие под фирма: Угостителско претпријатие „Нов! 
Живот", со седиште во Св. Николе. Предмет на ис-
елувањето на дуќанот е: угостителски услуги, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци и слаткарство. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 52/54. (427) 

Окружниот суд во Штип! објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
58/1954 година е запишано етопанскоТо претприја-
тие под фирма: Угостителска претпријате „ОвЧе-
поле", со седиште во Св. Николе. Предмет на ис-
елувањето на претпријатието о: продажба на ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци и угостителски 
услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 58 од 1-1У-
1954 год. (433) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
85/1954 година е запишана аптеката под фирма: 
Земјоделска аптека „Зорка" — Шабац, со седиште 
во Штип. Предмет на побелувањето на аптеката е: 
продажба на средства за заштита на растенијата, 
вештачки ѓубриња и препарати за ветеринарни 
потреби, производство на фабриката „Зорка" — 
Шабац. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 85 од 20-
1У-1954 година. (460) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
88/1954 година е запишана продавницата под ф и р -
ма: Продавница на брашно и други мелнични про-
изводи „Генерал Темпо", со седиште во е. Трабо-
тивиште — Малешевско. Предмет на побелувањето 
на продавницата е: продажба на брашно и други 
мелнички производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 88 од 22-
1У-1954 година. (463) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 13-1У-
1954 година под реден број 295/54 година е запи-
шан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен тр-
говски дуќан за промет со колонијални стоки 
„Европа", со седиште во Тетово. Предмет на по-
слу вањето на дуќанот е: трговија со прехранбени 
артикли и куќни потреби; алкохолни и безалко-
холни пијалоци; стакло, порцулан и ќерамична 
стока: нафтени деривати, мазива, уља и маст. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 41/54. 
(479) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 13-1У-
1954 година под реден број 294, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан 
„ЈТуксор", со седиште во Тетово. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: трговија на мало со текстил и 
текстилна галантерија, и кратка и плетена стока. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 40/54. 
(480); 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистерот на стопанските организации на 12-1У-
1954 година под, реден број 282, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен трговски дуќан „Поток", со 
седиште во Тетово. Предмет на побелувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со прехранбени арти-
кли; алкохолни и безалкохолни пијалоци; стакло, 
порцулан и керамичка стока; нафтени деривати, 
мазива и уља. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 37/54. 
(483) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-1У-
1954 година под реден број 281, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Самостоен трговски ду-
ќан „Маврово", со седиште во Тетово. Предмет на 
иселувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
прехранбени артикли и предмети за куќни потре-
би; алкохолни и безалкохолни пијалоци; стакло, 
порцулан и керамичка стока; нафтени деривати, 
мазива, уља и маст. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 36/54. 
(484) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден: 
број 82/1954 година е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан за текстил и: галанте-
рија „Јадранка", со седиште во Штип. Предмет на 
иселувањето на дуќанот е: трговија со текстил и 
индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 82/54. (457) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12 април 
1954 година под реден број 283, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Самостоен трговски ду-
ќан „Бело езеро", со седиште во Тетово. Предмет 
на иселувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
прехранбени артикли и предмети за куќни потре-

• би, алкохолни и безалкохолни пијалоци, стакло, 
ј порцулан и керамичка стока, парфимерија, дери-
I вати, мазива — уља и масти. 
ј Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 38/54. 
I (482> 
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Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот1 на стопанските организации на 14 април 
1954 година, под реден, број 53, е запишан дуќа-
нот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан — 
фурна „Жито леб", со седиште во Тетово. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: изработка и про-
дажба на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 308/54. 
(539) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 мај 
1954 година под реден број 79, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан — мле-
кара „Здарвје", со седиште во Тетово. Предмет на 
пос дуваното на дуќанот е: преработка и продажба 
на млеко и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 356/54, 
(554)' 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5-1V-1954 
година под реден број 139, е запишан дуќанот под 
фирма: Стокова куќа „Безистен", со седиште во 
Битола. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со текстил и текстилна галантерија, крат-
ка и плетена стока, обувки, производи од гума, 
каучук и пластични маси, железарија и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 139/54. 
(574) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-Ш-
1954 година под реден број 151, е запишано^ е шпан-
ското претпријатие под фирма: Лазарско овоштар-
ско претпријатие, со седиште во село Требениште, 
Охридско. Предмет на поодувањето на претприја-
тието е: производство на лозарско овоштарски 
производи и вршење продажба на истите. 

Од Окружниот суд во Битола ,Р. бр. 151/54. 
(557) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 26-Ш-1954 
година под реден број 127, е запишана работилни-
цата под фирма: Механичко-браварека работилни-
ца „Механичар", со седиште во Прилеп. Предмет 
на поодувањето на работилницата е: вршење услу-
ги на ремонти помали и поголеми со сите земјо-
делски ©радија и машини и снабдување со гориво 
и мазиво. 

Од Окружниот1 суд во Битола, Р. бр. 127/54. 
Г§ 8 , (561) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 9-IV-1954 
година под реден број 142, е запишано претприја-
тието под фирма: Трговско претпријатие на големо 
„Храна", со седиште во Битола. Предмет на послух 
в а њето на претпријатието е: трговија со зарзават 
и овоштие, риби, производи од млеко, град. матер1 

и алкохолни пијалоци. 
Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 142/54. 

(577) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 16-1УД954 
година пвд реден број 147, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Касапско колбаеичарско 
претпријатие „Мариово", со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: преработка 
и цродажба на месо и месни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 147/54. 
(582) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 16-1У-
1954 година под реден број 148, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Касадско колба~ 

еичарско претпријатие „Јадран", со седиште во Б а -
тола. Предмет на послувањето на претпријатието 
е: Преработка и продажба на месо и производи од 
месо. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 148/54. 
(583) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 8-1У-
1954 година под реден број 141, е запишано стопан-
окото претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие на мало „Теповка", со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: тр-
говија со зарзават, овоштие и риба. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 141/54. 
(576) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 17-У1-
1954 година под реден број 167, е запирано оснива-
њ е м и конституисањето на Книговодственото би-
ро, со седиште во Гевгелија. Предмет на пооду-
вањето на бирото е: вршење на книговодствени 
услуги на претпријатија и дуќани. 

Претпријатието е конституисано на 13 мај 1954 
год. од страна на целиов колектив. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 193/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден* 
број. 116/1954 година, е запишан трговскиот ду-
ќан под фирма: Трговски дуќан на индустриски 
прехранбени стоки „Илинден", со- седиште во Стру-
мица. Предмет на поодувањето на дуќанот е: трго-
вија на прехранбени артикли и предмети за куќни 
потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски преработки, кибрит и прибор; бои, хемика-
лии и индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 116 од 
7-УШ-1954. (722) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 132/1954 година, е, запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан на мало со земјодел-
ски прехранбени стоки „Витамин", со седиште во> 
Струмица. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со зарзават, овошки ја и преработка на 
млечни производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 132/10-УП-
1954 година. (738) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
153/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан на мало со земјоделски 
прехранбени стоки на мало „Преша", со седиште 
во Струмица. Предмет на поодувањето на дуќанот 
е: трговија со зарзават, овоштие и преработки и 
млечни производи. 

Од Окружниот суд во Шти, Р. бр. 153/54 г. (759) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30 јули 
1954 година на страна 105, под реден број 1, е запи-
шано стопанското претпријатие под фирма: Прет-
пријатие за преработка на земјоделски производи 
„Јагода", со седиште во Тетово'. Предмет на пос ду-
ваното на претпријатието е: индустриско производ-
ство и преработка на земјоделски производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 436/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр«. 
174/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Занаетчиски дуќан „Жито леб", со седиште во Ко-
чани. Предмет на поодувањето на дуќанот е: про-
изводство! и продажба на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Штип Р. бр. 174/54. (818) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
215/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Црница", со седиште во 
Радовиш. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со брашно и жито. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 215/54. (859; 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6 август 
1954 година на страна 18, под реден борј 7, е за-
пишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски ду-
ќан за колонијални стоки „Кичевски магазин", во 
состав со Трговското претпријатие „Разнопромет" 
со седиште во Кичево. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија на мало со прехранбени арти-
кли и предмети за куќни потреби; тутунски пре-
работки, ќЈибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 469/54. 
(1085) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6 август 
1954 година на страна 112, под реден број 1, е за-
пишано стопанско!© претпријатие под фирма: Тр-
говско мешовито ангросистичко претпријатие „Је-
дак", со седиште во Тетово. Предмет на поодува-
њето на дуќанот е: трговија на големо со текстил, 
куси и плетени стоки и конфекција ; галантериска! 
и баварски стоки и играчки; железарски и метални 
стоки, бицикли, машини за шиење и црибор; селско 
стопански машини и алати, вештачки ѓубрива и 
средства за заштита на растенијата; нафтени де-
ривати, мазива уља и масти; бои, лакови, хемикалии 
и прибор; парфимериски и козметички стоки; гра-< 
дежен материјал; стакло, порцулан и керамички 
стоки; прехранбени артикли и предмети за куќни 
потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; ту-
тунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 463/54. 
(1090) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските органиции на 21 сеп-
тември 1954 година под реден број 339, е запи-
шан трговскоит дуќан под фирма: Трговски дуќан] 
„Напредок", со седишта во Ѓорче Петров. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: трговија на мало со < 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 485/54. 
(ИПОЦ 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 7 сеп-
тември 1954 година, на страна 150, под реден број 
1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен за-
наетчиски дуќан „Стогово", со седиште во Дебар, 
Предмет на поодувањето* на, дуќанот е: изработка и 
продажба на намештај и уметничка столарија ,како 
и други градежни изработки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 558/54. 
(1114) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30 ав-
густ 1954 година на страна 146, под реден број 1, 
е запишана откупната станица под фирма: Откуп-
на станица за откуп на памук, волна и кожи „Ма-
котекст", со седиште во Гостивар. Предмет на по-
сл увањето на станицата е: откуп и промет со па-
мук, волна и кожи (сурови, преработени и крзно), , 
животински отпадоци и влакна. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 531/54. 
(1117) 

Окружниот суд во Скопје обајвува дека Туту-
новата фабрика Ниш — Стовариште на тутунови 
цреработки —4 Скопје, досега водено во регистарот 
на стопанските претпријатија при Советот за сто-

панство на НО на град Скопје, на страна 59/7 све-
ска I, е префрлено од псменатиот регистар и за-
пишано во регистарот на стопанските организации 
на 24 септември 1954 година, под реден број 343, 
под фирма: Тутунова фабрика Ниш — Стовариште 
на тутунови преработки со седиште во Скопје. 
Предмет на поодувањето на стовариштето е: про-
дажба на тутунови преработки, кибрит и цигар-
папир на големо. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 512/54. 
(1122) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
79 е запишано следното: со решение на Народниот 
одбор на градската општила — Штип, бр. 6869 од 
29 јуни 1954 година Коле Сечков е назначен за ра-
ководител на Трговскиот дуќан „Прехрана" — 
Штип и од 29 јуни 1954 год. има право да го пот-
пишува и задолжува дуќанот. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Филип Медаров и од истата 
дата му престанува правото да го потпишува и 
задолжува дуќанот. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 79/54. (998) 

Окружниот суд во Ш ип објавува дека е извр-
шена промена во регистарот1 на стопанските орга-
низации под реден број 229/54 во следното: на Са-
мостојниот дуќан за текстил „Слога", со седиште 
во Радовиш, му се проширува трговската дејност 
со продажба на куси и плетени стоки и конфек-
ција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 229/54. 
11005) 

Окружниот суд во Штип објавува дека е извр-
шена промена во регистарот на стопанските орга-
низации под реден број 1/54 во следното: се уки-
нува дејноста трговија на големо со земјоделски 
производи и жива с*гока на Трговското претприја-
тие „Руен", со седиште во Кочани. Претпријатие-
то ќе поодува само со мешовита индустриска и пре-
хранбена стока на големо. 

Досегашниот директор на претпријатието То-
1 дор Јорданов Попов, се ослободува од должност и 

на негово место се назначува Иван Стефанов Ан-
гелов. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 1/54. (987) 

Окружниот суд во Штип објавува дека е из-
вршена промена во регистарот на стопанските ор-
ганизации под реден: број 2/54 во следното: се уки-
нува дејноста трговија со мешовита^ индустриска 
и прехранбена стока на големо' на Трговското прет-
пријатие „Слатина " — Кочани. Претпријатието ќе 
послува само со земјоделски производи и жива 
стока на големо. 

Досегашниот директор на претпријатието Пе-
тар Иванов Захариев, се ослободува од должност 
и на негово место се назначува Добре Николов Ан-
гелов. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 2/54. (988) 

Окружниот суд во Штип објавува дека е из-
вршена промена во регистарот на стопансктие ор-
ганизации под реден број 291/54 во следното: се 
изменува називот на досегашното Градско' гради-
нарско претпријатие „Калимерово", во Штип, кое 
ќе носи назив Земјоделско стопанство' „Калимеро-
во", со седиште во Штип. Оваа промена важи од 3 
август 1954 година. 

За директор на истото е назначен Стојан Каев., 
кој ќе го задолжува и потпишува претпријатието. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. 291/54. (1019) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека е из-
вршена промена во регистарот на стопанските ор-
ганизации под реден број 217/54 во следното: на 
Самостојниот дуќан за текстил „Ширина", со седи-
ште во Радовиш, му се проширува трговската деј-
ност со продажба, на куси и плетени стоки и кон-
фекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 217/54. (1003) 

Окружниот суд во Штип) објавува дека е из-
вршена промена во регистарот на стопанските ор-
ганизации под реден број 231/54 во следното: на 
Самостојниот дуќан за текстил „Прогрес", со се-
диште во Радовиш ,му се проширува трговската 
дејност со продажба на куси и плетени стоки и 
конфекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 231/54. 
(1006)1 

Окружниот суд во Штип објавува дека е из-
вршена промена во регистарот на стопанските ор-
ганизации под реден број 232/54 во следното: на 
Самостојниот трговски дуќан за текстил „Бел ка -
мен", со Седиште во Радовиш, му се прширува тр-
говската дејност со продажба на куси и плетени 
стоки и конфекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 232/54. 
(1007) 

Окружниот суд во Штип објавува дека е из-
вршена шромена во регистарот на стопанските ор-
ганизации под реден број 233/54 во следното: на 
Самостојниот трговски дуќан за текстил „Лисец", 
со седиште во Радовиш, му се проширува трговска-
та дејност со продажба на куси и плетени стоки 
и конфекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 233/54. 
(1009) 

Окружниот суд во Штип објавува дека е из-
вршена промена во регистарот на стопанските ор-
ганизации под реден број 322/54 во следното: се 
менува називот на досегашното Станарско прет-
пријатие „Тодор Коларов" — Штип, а кое поната-
ка ќе се вика Столарске претпријатие „Мебел", со 
седиште во Штип. 

Истото ќе врши изработка на дрвен намештај, 
граѓа и друго. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 322/54. 
(1043) 

Окружниот суд во Штип објавува дека е из-
вршена допуна во регистарот на стопанските ор-
ганизации под реден број 25/54 во следното: По-
крај директорот на Фабриката за предиво и па-
мучни тканини „Македонка" )— Штип, Димитар 
Бојковски и директорот на стопанско сметковниот 
сектор Васил Ефтимов, истото имаат право да га 
потпишуваат и задолжуваат и комерцијалниот ди-
ректор Петар Кавраков и шефот на сметкводство-
то Михаил Коларов. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 25/54. 
(990) 

Окружниот суд во Штип објавува дека е из-
вршена промена во регистарот на стопанските ор-
ганизации под реден број 104/54 во следното: Крум 
Бошков, земјоделски техничар во Стопанството 
„Херој Карпуш" е. Круниште е одреден за заме-
ник на директорот на Стопанството, Серафим Ата-
насов, кој е повикан на воена вежба. 

Се ослободува од должност книговодителот 
Љубо С. Ристов и на негово место се назначува 
Митко' Блажев Миланов. 

Заменикот на директорот Крум Бошков и Мит-
ко Блажев Миланов се овластени да го потпишу-
ваат и задолжуваат стопанството. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр!. 104/54. 
(1001) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 18 август 
1954 година под реден број 99 е запишана следната 
промена во раководство, о на Фабриката за шавни 
цеви и лимени конструкции „11 октомври" — Ку-
маново: на место досегашниот в. д. директор Сте-
вансвиќ Војо, кој е разрешен од должност на ден 
1 август 1954 година со решение на НО на Кума-
новска околија бр. 11031 од 27 јули 1954 година, 
а назначен нов директор Цониќ Ацо под чие ра-
ководство ќе работи Фабриката и кој ќе ја прет-
ставува и потпишува во границите на овластува-
ње! о. 

Од Окружниот сутт во Скопје, Фи бр. 456/54, 
(985) 

Окружноит суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд псд реден број 4 е запишана следната допуна: 
лицата овластени за потпишување на Претприја-
тието за поправка на коли и локомотиви Југосло-
венски железници, Дирекција Ј Ж Скопје се след-
ните: инж. Раниќ Гргур, технички директор, Кур-
иевски Стерија, главен рачуновођа и Мраморец 
Јордан, шеф на комерцијално одделение. Ис-
тите ќе го потпишуваат Претпријатието во грани-
ците на овластувањето. Обавезата е полноважна 
со два потписа. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 282/54. 
(714) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во) 
регистарот на стопанските организации на 27 ав-
густ 1954 година под реден број 14, е запишана про-
мената на вториот потписник на Трговскиот ду-
ќан за продажба на канцелариски и школски ма-
теријали „Задружна просвета" — Куманово, како 
следува: Досегашниот раководител на дуќанот Ан-
геловски. С. Иван останува како прв потписник, 
а Неговиот заменик како потписник ќе биде Зла-
тановска Живка, продавачка, во границите на овла-
стувањето. 

Досегашниот втор потписник на дуќанот Бла-
жевски Иван се разрешува од должност. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 469/54. 
(983) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 290/54 е запишано следното: со решение на 
Народниот одбор на Градската општина — Берово 
бр. 99 до 10 јули 1954 година Димитар Стојменов-

I ски е назначен за директор на Керамидната фа -
брика „Црвена Ѕвезда", Пехчев©, и од 10 јули 1954 
година ќе го потпишува и задолжува претприја-
тието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Никола Вуксаноски и од 
истата дата му престанува правото да го потпишу-
ва, и задолжува претпријатието. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 290/54. 
(1018) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 289/54 е запишано следното': со решение на 
Народниот одбор на Градската општина — Стру-
мица бр. 4740 од 30 јули 1954 година Димитар Е. 
Цурев е назначен за директор на Столарската ра-
ботилница „Јосиф Јосифовски—Свештарот", Стру-
мица и од 30 јули 1954 година ќе го потпишува и 
задолжува претпри јатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Киро Лазаров Тренчев и од 
истата дата му престанува правото да го потпи-
шува и задолжува претпријатието. 

Од Окружниот суд во Штип Р. бр. 289/54. 
(1017) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 308/54 е запишано следното: со решение на 
Народниот одбор на Градската општина .— Стру-
мица бр. 1287 од 1 август 1954 година Христо Ни-
колов Трајков е назначен за директор на Прет-
пријатието „Борис Кидрич", Струмица и од 1 ав-
густ 1954 година ќе го потпишува и задолжува 
п!ретпри ј ати ето . 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Јордан Христов Спасовски 
и од истата дата му престанува правото да го пот-
пишува и задолжува претпријатието. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 308/54. 
(1034)! 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 300/54 е запишано следното: со решение на 
Народниот одбор на Градската општина — Штип 
од 9 август 1954 година Васил Кобучов е назначен 
за директор на Стопанството „Црвена Ѕвезда" - — 
Штип и од 9 август 1954 година ќе го потпишува 
и задолжува претпријатието. Во негово отсуство 
претпријатието ќе го задолжува шефот на смет-
ководството Мијалче Митев. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Добре Киев и од истата да-
та му престанува правото да го потпишува и з а -
должува претпријатието. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 300/54. 
(1026) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот1 на стопанските организации под реден 
број 53/54 е запишано следното: со решение на 
Народниот одбор на Градската општина — Штип 
бр. 6864 ед 29 јуни 1954 година Али Мустафа е на-
значен за раководител на Угостителскиот дуќан 
„Брегалница"1 '— Штип и од 29 јуни 1954 година ќе 
го потпишува и задолжува претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Ибраим Али Хај а и од 
истата дата му престанува правото да го потпи-
шува задолжува дуќанот. 

Од Окружниот суд во Штип Р. бр. 53/54. 
1,995) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 68/54 е запишано следното: со решение на 
Народниот одбор на Градската општина — Штип 
бр. 6868 од 29 јуни 1954 година Блажо Малински 
е назначен за раководител на Трговскиот дуќан 
„Слога", Штип и од 29 јуни 1954 година ќе го пот-
пишува и задолжува претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот раководител Методи Џидров и од ис-
тата дата му престанува правото да го потпишува 
и задолжува дуќанот. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 68/54. 
(996) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 162/54 е заведено дека за директор на „Уго-
стител" со решение бр. 38 е назначен Никола ЈБ. 
Темелков кој ќе го потшишува и задолжува прет-
пријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Панчо Т. Ќосев, на кого глу 
престанува правото да го потпишува претприја-
тието. 

Од Окружниот с /д во Штип, Р. бр. 162/54. 
(768) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 160/54 е заведено дека за директор на „Нова 
трговија" со решение бр. 9862/53 е назначен Ни-

кола Димев Стојков и од 6 мај 1954 година ќе го 
потпишува и задолжува претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Никола Тупа,ров од која да-
та му престанува правото да го потпишува и за-
должува претпријатието. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 160/54. 
(766) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 166/54 е заведено следното: за директор на 
Рудникот за азбест „Богословец", Св. Николе, а со 
решение бр. 8083 од 15 октомври 1953 година, е на-
значен Војо Петков, кој од таа дата ќе го потпи-
шува и задолжува претпријатието. Со решение бр. 
7440 од 19 септември 1953 година е ослободен од 
должност досегашниот директор Нако Тодоровски 
на кого од таа дата му престанува правото да га 
потпишува и задолжува претпријатието. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 106/54. 
(1092) 

Окружниот суд во Штип објавува дека е из-
вршена промена во регистарот на стопанските ор-
ганизации под реден број 91/54 во следното: да се 
Трговското претпријатие со мешовити стоки на го-
лемо и мало на подрачјето на град Штип и Ов че-
пе лека околија „Плачковица", со седиште во 
Штип. Претпријатието! ќе ги има следните продав-
ници: Продавница бр. 1 на колонијални стоки, ра-
ководител е Тодор Миладинов; Продавница бр. 2 
на колонијални стоки, раководител е Горѓи Сулев; 
Продавница бр. 3 на колонијални стоки, раково-
дител е Илија Ацевски; Продавница бр. 4 на ко-
лонијални стоки, раководител е Ристо Наумов и 
Продавница бр. 5 на галантериска! и парфимериски 
стоки, раководител е Драгица Тунџова. Досегаш-
ните постојки дуќани „Лисец", „Прехрана", „По-
беда" и „Слога" да се одвојат и присоединат кон 
Трговското претпријатие „Плачковица". 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 91/54. 
(1000) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 5865 од 29 јули 1954 година е1 запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 247, рег. бр. 247, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидар Мице Т. Петревски, со 
Седиште во село Горно Дупени. Предмет на иселу-
вањето! на дуќанот е: зидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мице 
Т. Петревски. (1422) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 5446 од 29 јули 1954 година е запишан: 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 245, рег. бр, 245, занаетчскиот ду-
ќан под фирма: Фурнаџија Спасе Бељан Божи-
новски, со седиште во Ресен, Предмет на работата 
на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе 
Бељан Божиновски. (1423) 

На основа дозволата од НО на П р е ч а н с к а 
околија бр. 4768 ед 11 јули 1954 година е запишан! 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 424, рег. бр. 424, занаетчискиот 
дуќан под фцрма: Воденичар Васил Е. Котевски, 
со седиште во е. Сливница. Предмет на работата 
на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Е. Котевски. (1424) 
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страна 191, рет. бр. 191, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Сарач Милутин Попов, со седиште во Гев-
гелија, ул. „7 ноември". Предмет на работата на 
дуќанот е: сарачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
лутин Попов. (1172) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гевгелиска околија бр. 8275 од 22-ХЦ-
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 207, рег. 
бр. 207, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Дими гар Стефанов, со седиште во Гевгелија, ул. 
„7 ноември", бр. 8. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Стефанов. (1173) 

На основа дозволата од ГНО — Гевгелија бр. 
2575 од 5-Ш-1951 год, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
165, рег. бр. 165, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бравар Европиди Хаџи Магдин, со седиште во* 
Гевгелија, ул. „Маршал Тито". 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Евро-
пиди Хаџи Магдин. (1174) 

На основа дозволата од НО на П р е ч а н с к а 
околија бр. 4617 од 8 јуни 1954 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 241, рег. бр. 241, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковач Стојан Т. Ј анкуловом, со-
седиште во село Љубојно. Предмет на работата на 
дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Т. Јанкуловски. - (1425) 

На основа дозволата од НО на,, П р е ч а н с к а 
околија бр. 5039 од 17 јули 1954 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 243, рег. бр. 243, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Барнија Косте Василевски ,со 
седиште во село Стење. Предмет на работата на 
дуќанот е: правење на вар. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Косте 
Василевски. (1426) 

На основа дозволата од НО на П р е ч а н с к а 
околија бр. 1944/1954 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
233, рег. бр. 233, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Вангел Нонев Петревски, со седиште 
во село Претор — Преспанско. Предмет на работата 
на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Нонев Петревски. (1177) 

На основа дозволата од НО на Преславска 
околија бр. 4413/1953 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 234, рег. бр. 234, занаетчискиот дуќан под 

Тулиџија Џеко Б у т р о в с к и , со седиште во 
Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: изра-
ботка на тули. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џеко 
Ветеровски. (1178) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гевгелиска околија бр. 10401 од 28-Х11-
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 170, рег. 
бр. 170, занаетчискиот дуќан под фирма: Кован 
ѓорѓе Ристов Б а ј лозов, со седиште во село Пирава. 
Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот ѓорѓе 
Ристов Б а ј лозов. (1175) 

На основа дозволата од НО на Преславска 
околија бр. 4869/1953 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 231, рег. бр. 231, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Ламбро' Стојанов Трајковски, со 
седиште во село Крани. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лам-
бро Стојанов Трајковски. (1176) 

ПРОМЕНА НА ИМЕ 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на Народна Република Македонија, со решение бр. 
13923 од 9 септември 1954 година ја одобри про-
мената на личното име на Пановски Јован, од град 
Титов Велес, ул. „Ѓорче Петров" бр. 20, роден на 
7 јануари 1931 година, во е. Црквино — Титовве-
летика околија, ед татко Пановски Јордан и мајка 
Панова Марија, така да во иднина неговото лично 
^ме ќе гласи Ѓуров Јорданов Димче. 

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични ими-
ња оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (149) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина •— Титов Велес бр. 1948 од 5-Ш-1954 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 418, рег. бр. 411, занает-
чискиот дуќан под фирма: Леар Дичо Т. Сердаров, 
ул. „Јане Сандански" бр. 6. 

Предмет на работата на дуќанот е: ле ар е ки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дичо) 
Т. Сердаров. (938) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Скопска околија бр. 10380 од 6-1-1954 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 187, рег. бр. 99, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Данаил 
Митев Наумов, со седиште во село Сушица. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Да-
наил Митев Наумов. (939) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Титоввелешка околија бр. 4273 од 18-У-1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 122, рег. бр. 122, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Јане Ко-
лев Мишев, со седиште во село Градско. Предмет 
на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јане 
Колев Мишев. (1171) 

На основа дозволата од ГНО — Гевгелија бр. 
6000 од 22-УШ-1945 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Дозвола за држење на оружје бр. 94/53, изда-

дена од СВР на ОНО Крива Паланка на Савко С. 
Давидовски, е. Петралица — Кривопаланечко. 

(35) 
Дозвола за држење и носење на оружје рег. бр. 

8 од 12-1У1-1951 година издадена од СВР — Прилеп 
на Аце Велев Ристоски, е. Залолжани — Прилеп-
ско. (36) 

Сообраќајна дозвола бр. 621, издадена од Соо-
браќајни отсек — Скопје на Претпријатие „Билка" 
— Скопје. (38) 
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Колска книшка за трактор марка „Ланц-бул-
док" рег. бр. 82-М-688 сопственост на СРЗ е. Горно? 
Соњ'е, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје 
на У слушното земјо дел. машинско претпријатие 
„Уземп" е. Маџари — Скопско. (42) 

Колска книшка за тракторска приколица рег. 
бр. 30-М-1704, сопственост на бивша СРЗ е. Ма-
лино, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје 
на Услушното земјодел. претпријатие „Уземп" е. 
Маџари — Скопско. (43) 

Колска книшка за трактор Ферцун мајер рег. 
бр. 31-М-1705 сопственост бивша СРЗ е. Малино, 
издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Ус-
л у ж н о г земјод. машинско претпријатие „Уземп" 
е. Маџари — Скопско. (44) 

Колска книшка за трактор „Ланц-булдок" рег. 
бр. 28-М-1702 сопственост на бивша СРЗ е. Идри-
зово, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје 
на Услужност© земјоделско машинско претпријатие 
„Уземп" е. Маџари — Скопје. (45) 

Работничка книшка издадена од Трудов оддо и 
Липљан на Љубица Рашиќ, Скопје. (47) 

Воена објава бр. 732301, серија „А", издадена 
од В. П. 5319/6 — Ѓ. Петров на Ѓуро Шкондриќ, 
В. П. 5319/7 Ѓорче Петров. (48) 

Оружен лист бр. 143/53 год. издаден од СВР 
на ОНО Скопје на Шефкит Бекиров, е. Палиград 
— Скопје. (49) 

Воена легитимација бр. 1755, серија бр. ПУ-0001, 
издадена од Сарајево на Димески Благоја Данилов, 
ул. „Круме Волнароски" бр. 25 — Прилеп. (50) 

Легитимација за резервни офицери рег. бр. 
8280, серија П У —0001-Т, издадена од Воени от-
сек — Прилеп на Трајче Цветков Темел ковени, е. 
Ракле •— Прилепско. (2781) 

Диплома за завршен полуматурски испит де-
лов. бр. 72 од; 21-У1-1953 година, издадена од Осмо-
летката во село Русиново— Малшевско на Павли-
на Јованова Тасевска, е. Ратево — Малешевски. 

(51) 
Свидетелство за завршен VI клас издадено од 

Осмолетката во е. Русиново на Павлина Јованова 
Тасевска, е. Ратево — Малешевско. (52> 

Возачка дозвола, издадена од СВР Титов Ве-
лес на Панче А. Јанев Титов Велес. 

Ловачка дозвола на Јаким Ванев Китанов, е. 
Каврак — Кумановско. (83) 

Патна исправа (пашош) бр. 115224/54, издадена 
од СВР — Скопје на Доца Тасиќ, е. Одри — Те-
товско. (84) 

Тапија, издадена од Српскиот суд во Гостивар, 
под бр. 769/1931 год. а која гласи на недвижимиот 
имот, кои се состои од бивша кафана и хотел 
„Београд" со дуќанче и двориште, во бивша ул. 
„Недиќева" бр. 6, сега „Маршал Тито" бр. 10 и 12 
во Гостивар на Авакум Тодосиев Јовановски, Го-
стивар. (85) 

Работничка книшка издадена од Трудов оддел 
— Скопје на Иван Нашко Јанчевски, Скопје. (86) 

Сообраќајна дозвола бр. 2604 и возачка дозвола 
бр. 1048, изда дени од Сообраќајни отсек — Скопје 
на Стојан Ивановски — Скопје. (87) 

Школско свидетелство за завршен I клас Сред-
натехничка никол а во Тузла, бр. 1036/28-У1-1948 
година на Душко Дубровиќ, ВП 5988/1 — Скопје. 

(88) 
Возачка исправа рег. бр. 850 и колска книшка 

Сообраќајна дозвола рег. бр. 372 на име „Електро-
стопанство" — Скопје, издадени од сообраќајни 
отсек — Скопје на Јанко Малинов, „автокоманда" 
V зграда II влез — Скопје. 

Школско свидетелство за завршен I клас ра-
ботнички техникум, издадено од Економскиот тех-
никум „Борис Кидрич" — Скопје на Марика Ка-
лабакова — Скопје. (40) 

Колска книшка за трактор марка „Ланц-бул-
док" рег .бр. 31-М-1706 сопственост на СРЗ е. Кат-
л а ново. издадена од Сообраќајни отсек — Скопје 
на Услужно земјоделско машинско прет. „Уземп", 
е. Маџари — Скопско. (41) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 10747, серија бр. 0595868, 
издадена од СВР на Скопска околија на Адем 
Шаин Јашаров, е. Средно Којнари — Скопско. 

(2933) 
Лична карта рег. бр. 35658, серија бр. 0027322, 

издадена од СВР — Скопје на Суљо Бектеш Су-
лејман, е. Горно Лисиче — Скопско. (2939) 

Лична карта рег. бр. 5870, серија бр. 0614855, 
издадена о д СВР — Ѓорче Петров на Шукри Е ј улов 
Ча ј ланевски, е. Блаце •— Скопско. (2940) 

Лична карта рег. бр. 16533, серија бр. 0017894, 
издадена од СВР — Скопје на Младен Стоилков 
Илиевски, е. Љубанци — Скопско. (2941) 

Лична карта рег. бр. 15749, серија бр. 0592269, 
издадена од СВР на Скопска околија на Фариз 
Ајредин Камберовски, е. Драчевица — Скопско. 

(2942) 
Лична карта рег. бр. 19264, серија бр. 0595384, 

издадена од СВР на Скопска околија на Палихра-
ни Пандилов Кузмановски, е. Инџиково — Скоп-
ско. (2943) 

Лична карта рог. бр. 7243, серија бр. 0618305, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Џелил Асан 
Арифи, е. Грчец — Скопско. (2944) 

Лична карта рег. бр. 11966, серија бр. 0587976, 
издадена од СВР на Скопска околија на Алија Ша-
ќиров Алиевски, е. Страхојадица — Скопско. (2945) 

Лична карта рег. бр. 6704, серија бр. 0582712, 
издадена од СВР на Скопска околија на Шукри 
Исмаилов Адемовски, е. Долно Нерези — Скопско. 

(2947) 
Лична карта рег. бр. 068, серија бр. 085668, 

издадена од СВР на Скопска околија на Коле Сто-
јанов Канзуров, е. Инџиково, Скопско. (2947) 

Лична кар! а рег. бр. 16265, серија бр. 0592785, 
издадена од СВР на Скопска околија на Хаки 
Адем Бектеши, е. Г. Лисиче — Скопско. (2943) 

Лична карта рег. бр. 14386, серија бр. 0590976, 
издадена сд СВР на Скопска околија на Јусу св 
Етем Џелиловски, е. Пагаруша — Скопско'. (2949) 

Лична карта рег. бр. 1416, серија бр. 0614456, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Фејзула Али 
Фејзула, е. Рашче — Скопско. (2950) 

Лична карта рег. бр. 165, серија бр. 086263, 
издадена од СВР Ѓорче Петров на Трајко Јованов1 

Манојлов, е. Сарај — Скопско. (2951) 
Лична карта рег. бр. 3050, серија бр. 0783231, 

издадена од СВР — Ѓорче Петров на Петре Ѓор-
ѓиев Петровски, е. Шишево — Скопско. (2952) 

Лична карта рег. бр. 6154, серија бр. 0589823, 
издадена од СВР на Скопска околија на Алексан-
дар Делков Путовиќ, е. Куч'евиште — С К О П С К О . 

(2953) 
Лична канта рег. бр. 423, серија бр. 0588181, 

издадена од СВР на Скопска околија на Бафтијар 
Ја јов Рамадановски, е. Горно Количани — Скопско. 

(2954) 
Лична карта рег. бр. 13355, серија бр. 0589365, 

издадена од СВР на Скопска околија на Стојан То-
доров Рајков, е. Љубанци — Скопско1. (2955) 

Лична карта рег. бр. 16020, серија бр. 0592540, 
издадена од СВР на, Скопска околија на Бафтијар 
Имеров Сеферов, е. Зртекица — Скопско. (2956) 

Лична карта рег. бр. 3074, серија бр. 0577997, 
издадена од СВР на Скопска околија на Живоин 
Николов Станисавлевиќ, е. Мртовци •— С К О П С К О . 

(2957) 
Лична карта рег. бр. 2869, серија бр. 0579204, 

издадена од СВР на Скопска околија на Саљуш 
Абазов Фејзовеки, е. Сингелич, Скопско. (2958) 

Лична карта рег. бр. 19280, серија бр. 0595400, 
издадена од СВР на Скопска околија на Невзат 
Јусу фо в Це дилевски, е. Пагаруша — Скопско. 

(2959) 
Лична карта рег. бр. 9450, серија бр. 0584960, 

издадена од СВР на Скопска околија на Бекри 
Џерџисов Еипов, е. Патишка Река — Скопско. 
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Лична карта рег. бр. 21067, серија бр. 0048049, 
издадена од СВР — Скопје на Јаким М. Краевски:, 
ул. „Кисела Вода" бр. 27 — Скопје. (2991) 

Лична карта рег. бр. 5171, серија бр. 1405281, 
издадена од СВР — Скопје на Захип Нурудин Ра-
мовиќ, ул. „192" бр. 33 — Скопје. (2992) 

Лична карта рег. бр. 60149, серија бр. 0046646, 
издадена од СВР — Скопје на Петко Трајко Ми-
тевски, ул. „Романија" бр. 8 — Скопје. (2993) 

Лична карта рег. бр. 14106, серија бр, 0088356, 
издадена од СВР — Битола на Миле Вукашинов 
Реловски, е. Варош — Прилепско. (2974) 

Лична карта рег. бр. 220, серија бр. 0145277, 
издадена од СВР на ГНО Прилеп на Весела Ан-
донова Ачкоска, ул. „Енгелсова" бр. 6 — Прилеп, 

(2975) 
Лична карта рег. бр. 3531, издадена од СВР — 

Прилеп на Крсте Јорданов Тасески, е. Топлица — 
Прилепско. (2976) 

Лична карта рег. бр. 12731, серија бр. 0157194, 
издадена од СВР — Прилеп на Салфије Демирова 
Адемоска, ул. „Марксова" бр. 126 — Прилеп. (2977) 

Лична карта рег. бр. 10166, серија бр. 0154765, 
издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Аврам Пе-
тров Ѓонески, ул. „Вера Циривири" бр. 20 — При-
леп. (2978) 

Лична карта рег. бр. 4085, серија бр. 0788117, 
издадена од СВР — Тетово на Сами и л ј а з Сулејма-
ни, ул. „Ј. Санданеки" бр. 94 — Тетово. (2979) 

Лична карта рег. бр; 12, серија ор. 050165, изда-
дена сд СВР •— Струмица на Пенка Шпиро Геор-
гиева, е. Габрово — Струмичко. (2980) 

Лична карта рег. бр. 6 серија бр. 050148, изда-
дена од СВР — Струмица на Владо Васил Ѓорѓиев, 
е. Габрово — Струмичко. (2981) 

Лична карта рег. бр. 5664, серија бр. 0081251, 
издадена од СВР — Струмица на Усеин Саид Аса-
нов, е. Мемишли — Струмичко. (29о2) 

Лична карта рег. бр. 7923, серија бр. 0404233, 
издадена од СВР — Св. Николе на Цоне К р а л е в 
Ноневски, е. Градиште — Кумановско. (2983) 

Лична карта рег. бр. 8210, серија бр. 0112920, 
издадена од СВР — Дебар на Назив Беќир Ре-
депи, е. Жеровница — Дебарско. (2984) 

Лична карта рег. бр. 9196, серија бр. 0385806, 
издадена од СВР — Кочани на Мујтип М. Сулеј-
манов, е. Блатец — Кочанско. (2985) 

Лична карта рег. бр. 14897, серија бр. 0119607, 
издадена од СВР — Дебар на Екрем Мусо Бајрам, 
е. Жеривница — Дебарско. х (2986) 

Лична карта рег. бр. 14668, серија бр. 0502925, 
издадена од СВР — Кавадарци на Асан Беќиров 
Селимов, е. Росоман — Тиквешко. (2937) 

Лична карта рег. бр. 9440, серија бр. 0753961, 
издадена од СВР — Кичево на Сали Наимов Коса, 
е. Србица — Кичевско. (2988) 

Лична карта рег. бр. 2313, издадена од СВР — 
Делчево на Рамадан Акити Оџов, е. Град Ц. Мале-
шевско. / 

Лична карта рег. бр. 5506, серија бр. 0230915, 
издадена од ПВР — Охрид на Димитрија Сандрев 
Костоски, е. Куратица •— Охридско. (3005) 

Лична карта рег. бр. 9054, издадена од ПВР — 
Прилеп на Асан Рамаданов Рамадановски, е. Де-
бреште — Прилепско. (3006) 

Лична карта рег. бр. 6341, издадена од СВР — 
Прилеп на Методија Пантов Божиновски, е. Трој-
крсти — Прилепско. (3007) 

Лична карта рег. бр. 8039, серија бр. 0082990, 
издадена од СВР — Струмица на Славчо Тошо Сто-
јанов, е. Сушица — Струмичко. (3008) 

Лична карта рег. бр. 6320, серија бр. 0546952, 
издадена од СВР — Куманово на Исен Бекири, е. 
Матејче — Кумановско. (3009) 

Лична карта рег. бр. 11439, издадена од СВ? 
— Струмица на Страшо Костов Ташков, е. Ораови-
ца — Струмичко. (3010) ј 

Лична карта рег. бр. 2151, серија бр. 0212602, ! 
издадена сд СВР — Охрид на Алим Сејфедин Зе-

- ќир, ул. „Рузвелт" бр. 8 —• Охрид. (ЗОН) ! 

Лична карта рег. бр. 17555, серија бр. 0506220, 
издадена од СВР — Кавадарци на Тодор Васиљев 
Ќимов, ул. „7 септември" бр. 123 — Кавадарци. 

(3012,) 
Лична карта рег. бр. 832, серија бр. 0697342, 

издадена од СВР — Гостивар на Емуш Салиов Са-
ли, е. Сенокос — Гостиварско. (3013) 

Лична карта рег. бјр. 571, серија бр. 093571, 
издадена од СВР — Кочани на Злата А. Шопова, 
е. Соколарци — Кочанско. (3014) 

Лична карта рег. бр. 15275, серија бр. 0711785, 
издадена од СВР — Гостивар на Ајвас Абдираим 
Амети, е. Чегране •— Гостиварско. (3015) 

Лична карта рег. бр. 16799, серија бр. 0713330, 
издадена од СВР — Гостивар на Селам Исмаиља 
Селими, е. Калиште — Гостиварско. (3016) 

Лична карта рег. бр. 1108, серија бр. 0697618, 
издадена од СВР — Гостивар на Карпузи Шампи 
Абдулаки, ул. „Слободан Пеноски" бр. 12 — Гости-
вар. (3017) 

Лична карта рег. бр. 5081, серија бр. 0701591, 
издадена од СВР — Гостивар на Веље Драгев Ве-
љановски, е. Пожаране — Гостиварско. (3018) 

Лична карта рег. бр. 3949, серија бр. 0700459, 
издадена од СВР — Гостивар на Ќазим Бељуров! 
Демири, е. Речани — Гостиварско. (3019) 

Лична карта рег. бр. 6177, серија бр. 072687, 
издадена од СЕР — Госн твар на Му сет Јаку па 
Иљази, е. Врапчиште — Гостиварско. (3020) 

Лична карта рег. бр, 26018, серија бр. 0722828, 
издадена од СВР — Гостивар на Александар Ди-
мев Ѓорѓиески, ул. „Панче Попоски" бр. 18 — Го-
стивар. (3021) 

Лична карта рег. бр. 18301, серија бр. 0714911, 
издадена од СВР — Гостивар на Сабри Хај редина 
Первизи, е. Калиште — Гостиварско. (3022) 

Лична карта рег. бр. 2045, серија бр. 0698555, 
издадена од СВР — Гостивар на Кенан Мазлам 
А Л И Ј У , е. Форино — Гостиварско, (3023) 

Лична карта рег. бр. 9506, серија бр. 0706016, 
издадена од СВР — Гостивар на Абер Асана Аса-
ни, е. Неготино — Гос1иварско. (3024) 

Лична карта рег. бр. 13403, серија бр. 079913, 
издадена од СВР — Гостивар на Шерифи Алиов 
Нимет ,с. Чајле — Гостиварско. (3025) 

Лична карта рег .бр. 5465, серија бр. 0701975, 
издадена од СВР — Гостивар на Назив Фејзулов 
Мат јани, е. Равен — Гостиварско'. (3026) 

Лична карта рег. бр. 8787, серија бр. 0113497, 
издадена од СВР — Дебар на Гани Рустема И с л а -
ми, е. В рб јани — Дебарско. (3027) 

Лична карта рег. бр. 3417, серија бр. 0544042, 
издадена од СВР — Куманово на Шемши Зекира 
Зекири, е. Бедиње — Кумановско. (3028) 

Лична карта рег. бр. 19071, серија бр. 0558887, 
издадена сд СВР — Куманово на Фаик Али Иби-
ши, е. Лојане — Кумановско. (3029) 

Лична карта рег. бр, 3099, серија бр. 0544244, 
издадена сд СВР — Куманово Беџет Реџепа А ј -
редин; ,с. Ропољце — Кумановско. (3030) 

Лична карта рег. бр. 5369, серија бр. 417615, 
издадена сд СВР — Струмица на Мануш Спасов 
Атанасов, е. Дукатино — Струмичко. (3031) 

Лична карта рег. бр. 3900, серија бр. 0096610, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Милан 
Петров Јанков, е. Кркља — Кривопаланечко. (3032) 

Лична карта рег. бр. 2030, серија бр. 0491426, 
издадена од СВР — Кавадарци на Кама Лазова 
Бањанска, ул.- „Дамче Атанасов" бр. 3 — Кава-
дарци. (3033) 

Лична карта рег. бр. 3440, издадена од СВР — 
Делчево на Алија Јашаров Гушлев, Делчево — Ма-
лешевско. (2915) 

Лична карта рег. бр. 5585, серија бр. 0531679, 
издадена од СВР — Куманово на Шабан Рамадан 
Шабани, ул. „К. Фетак" бр. 30 — Куманово, (2916) 

Лична карта рег. бр. 3560, серија бр. 0456270, 
I з да дена од СВР — Струмица на Трајче Никола 
Јанев, ул. .Димитар Влахов" бр. 41 — Струмица. 

' (2918) 
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Лична карта рег. бр. 4584, издадена од ПВР — 
Радовиш на Демир Мемедов Салиев, е. Тополница 
— Струмичко. (2919) 

Лична карта рег. бр. 2978, серија бр. 0635783, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Јованче 
Стоименов Стојановски, е. Ранковци — Кривена -
ланечко. (2920) 

Лична карта рег! бр. 1513, серија бр. 0094223, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Јосим Ми-
тов Николов, е. Мартиница — Кривопаланечко. 

(2921) 
Лична карта рег. бр. 5910, серија бр. 0401720, 

издадела од СВР — Свети Николе на Киро Трајчов 
Тасев, ул. „Лазар Колишевски" бр. 88 — Св. Ни-
коле. (2922) 

Лична карта рег. бр. 3680, серија бр. 0491833, 
издадена од СВР — Кавадарци на^ Усеин С у л т а -
нов Пундев, Кавадарци. (2923) 

Лична карта рег. бр. 19970, серија бр. 0680643, 
издадена од СВР — Тетово на Шаќир Асан Османи, 
е. Селце — Тетовско. (2925) 

Лична карта рег. бр. 4016, серија бр. 0056727, 
издадена од СВР — Берово на Милан Јованов Са-
паловски, е. Умлена — Малешевско. (2926) 

Лична карта рег. бр. 10613, серија бр. 0551176, 
издадена од СВР — Куманово на Рамиз Е. Љати-
фи, е. Матејче — Кумановско. (2928) 

Лична карта рег. бр. 4074, серија бр. 0123106, 
издадена од СВР — Берово на Велин Захариев, е. 
Саса — Мал'ешевско. (2929) 

Лична карта рег. бр. 3732, серија бр. 0123502, 
издадена од СВР — Делчево на Мустафа Мемедоч 
Алиманов, е. Тработивиште — Малешевско. (2930) 

Лична карта рег бр. 15518, серија бр. 0676936, 
издадена од СВР — Тетово на Џемаил Џемаила 
Саити, е. Ново Село П — Тетовско. (2892) 

Лична карта рег. бр. 8996, серија бр. 0385606, 
издадена од СВР — Кочани на Јосиф Ананиев 
Илиев, е. Истибања — Кочанско. (2893) 

Лична карта рег. бр. 10939, серија бр. 0387549, 
издадена од СВР — Кочани на Штерјо Наков ѓор-
ѓиев е. Теранци — Кочанско. (2894) 

Лична карта рег. бр. 7816, серија бр. 0752337, 
издадена од СВР — Кичево на Сејдин Камилов 
Зекироеки, е. Туин — Кичевско. (2895) 

Лична карта рег. бр. 2948, серија бр. 0247466, 
издадена од ПВР — Крушево на Насте Петров Кис-
е с к и , е, Долно Дивјаци — Прилепско. (2897) 

Лична карта рег. бр. 5838, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Јанаки ја Ристов Стојаноски, 
е. Костинци — Прилепско. (2898) 

Лична карта рег. бр. 9652, серија бр. 0350162, 
издадена од СВР — Титов Велес на Никола Милев 
Саздовски, е. Рлевци — Титоввелшеко. 

Лична карта рег. бр. 5743, серија бр. 0665562, 
издадена од СВР — Тетово на Бајрам Мамут Бер-
зати, е. Боговиње — Тетовоско. (2900) 

Лична карта рег. бр. 2092, серија бр. 0399102, 
издадена од СВР — Св. Николе на Коста Наков 
Димчев, е. Ерџелија — Овчеполско>. (2901) 

Лична карта рег. бр. 25009; серија бр. 0683521, 
издадена од СВР — Тетово на Абдулмеџит Митат 
Несими, ул. „Штипска" бр. 35 — Тетово. (2902) 

Лична карта рег. бр. 2824, издадена од ПВР —• 
Крушево на Муса Абдула Велиоски, е. Житоше — 
Прилепско. (2903) 

Лична карта рег. бр. 6479, на Петре Павле Џа-
веловски, е. Породин — Битолско. (2931) 

Лична карта рег. бр. 1735, серија бр. 0543023, 
издадена од СВР — Куманово на Косара Станко 
(Јовановска) Ј акимовска, Желез. станица Романов,-
це — Куманово. (2932) 

Лична карта рег. бр. 3565, серија бр. 0078396, 
издадена од СВР — Струмица на Тодор Стојан] 
Игнатов, е. Зубово — Струмичко. (2934) 

Лична карта рег. бр. 7293, серија бр. 0703803, 
издадена од СВР — Гостивар на Изаир Риза Сеј-
дин;^ е. Чегране — Гостиварско. (2935) 

Лична карта рег. бр. 4657, серија бр. 0109367, 
издадена од СВР — Дебар на Ајро Таир Селимов-
ски, е. Коџаџик — Дебарско. (2936) 

Лична карта рег. бр. 18059, серија бр. 0023592, 
издадена од СВР •— Охрид на Ж и в к о Ристов К а ј -
маковски ,с. Мислешево — Охридско. (2937) 

Лична карта рег. бр. 8250, серија бр. 0073140, 
издадена од СВР — Гевгелија на Таип Амедов Та-
хиров, е. Дедели — Гевгелиско. (2938) 

Лична карта рег. бр. 25749, серија бр. 0682619, 
издадена од СВР — Тетово на Зилбеар Мамут Бе-
дат, е. Церово — Тетовско. (2961) 

Лична карта рег. бр. 144, серија бр. 0110145, 
издадена во Битола на Пецо Јован Дурбаковски, 
е. Лавци — Битолско. (2126) 

Лична карта рег. бр. 13022, серија бр. 0673883, 
издадена од СВР — Тетово на Гарип Сеј фула Дау-
ти, е. Седларево — Тетовско. (2887) 

Лична карта рег. бр. 3190, серија бр. 415700, 
издадена од СВР — Струмица на Фадил Осман Дау-
тов, е. Радићево — Струмичко. (2962) 

Лична карта рег. бр. 9141, серија бр. 0483435, 
издадена од СВР — Струмица на Ратко Атанас 
Лазаров, е. Трибичане — Струмичко. (2963) 

Лична карта рег. бр. 82649, серија бр. 0052628, 
издадена од СВР — Скопје на Александар Петров 
Ивановски, ул. „Горе Органџиев" бр. 23 — Титов 
Велес. (2964) 

Лична карта рег. бр. 3104, Серија бр. 0343614, 
издадена од СВР — Титов Велес на Мустафа Ра-
маданов Сеј диновски, е. Согле — Титоввелешко, 

(2965) 
Лична карта рег. бр. 7373, серија бр. 0666863, 

издадена од СВР — Тетово на Пано Славе Моми-
рсвски, е. Брвенца — Тетовско. (2966) 

Лична каита рег. бр. 13574, серија бр. 0673622, 
издадена од , СВР — Тетово на Ештреф Таиров 
Јахија, е. Па латица — Тетовско. (2967) 

Лична карта рег. бр. 1802, серија бр. 0787215, 
^ д а д е н а од СВР — Тетово на Ќемал Сабри Џа-
фери, ул „Иво Рибар Лола" бр. 25 — Тетово. (2968) 

Лична карта рег. бр. 12465, серија бр. 0082727, 
на Алит Даутовски, ул. „Египет" бр. 108 — Битола 

(2970) 
Лична качта рег. бр. 4909, серија бр. 0077420, 

издадена во Битола на Киро Стефановски, е. В. 
Мај аго бр. 8 — Битола. (2971) 

Личла карта рег. бр. 5776, серија бр. 0015073, 
издадена во Битола на Атанас Мицевски, е. Брод 
— Битолско. (2972) 

Лична карта рег. бр. 9993, серија бр. 0215597, 
издадена од СВР — Охрид на Неџат Имер Имер, 
ул. „Димитар Влахов" бр. 35 — Охрид. (2973) 

Лична карта рег. бр. 57875, серија бр. 0044001, 
издадена од СВР — Скопје на Абдул Ја ј а Иљаз, 
ул. „142" бр. 361 _ Скопје. (2994) 

Лична карта рег. бр. 5172, серија бр. 1405282, 
издадена од Нови Пазар на Махија Смаил Рамо-
виќ;, ул. „192" бр. 33 — Скопје. (2995)' 

Лична карта рег. бр. 18888, серија бр. 2342333, 
издадена од СВР — Младеновац на Надежда Ж и -
!виќ, ул. „223а" бр. 4 — Скопје. (2996) 

Лична карта рег. бр. 16080, Серија бр. 017218, 
издадена од СВР — Скопје на Зоре Трпевски, „Про-
лет" 15 зграда 1/1 стан — Скопје. (2997) 

Лична карта рег. бр. 16079, серија бр. 017213, 
издадена од СВР — Скопје на Злата Ристо Темел-
кова Трпевска, „Пролет" 15 зграда 1/1 стан — 
Скопје. (2998) 

Лична карта рег. бр. 38433, серија бр. 0033925, 
издадена од СВР — Скопје на Димитрија Усеин) 
Б и з а е в с к и , ул. „46" бр. 22 — Скопје. (2999) 

Личка карта рег. бр. 359, серија бр. 3603501, 
издадена од СВР — Чачак на Илинка Будимир 
(Милошеви^ Вучиќевик, бл. „248" бр. 8а — Скопуе. 

(3000) 
Лична карта рег. бр. 21149, серија бр. 0049203, 

издадена од СВР — Скопје на Богдан Трајко Бо-
јоски, ул. „256" бр. 11 — Скопје. (3001) 

Личла карта рег. бр. 23976, серија бр. 0070756, 
издадена од СВР — Скопје на Коста Богдан Сто-
јановски, ул. „288" бр. 17 — Скопје. (3002) 
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Лична карта рег. бр. 63192, серија бр. 0067959, 
издадена од СВР — Скопје на Медика Захир Џе-
маил, ул. „157 бис" бр. 3 — Скопје. (3003) 

Лична карта рег. бр. 19858, Серија бр. 0064108, 
издадена од, СВР — Скопје на Љубе Т. Мидев, ул. 
„347" бр. 18 — Скопје. (3004) 

Лична карта рег. бр. 3792, серија бр. 0002089, 
издадена од СВР — Скопје на Тошо Ст. Муслинов-
ски, ул. „М. Горки" бр. 52 — Скопје. (3068) 

Лична карта рег. бр. 7310, серија бр. 0232314, 
издадена од СВР — Охрид на Милкана Тане Бо-
жиновска, е. Црвена Вода, — Охридско. (2867) 

Лична карта рег. бр. 7155, серија бр. 0232173, 
издадена од СВР — Охрид на Тане Андонов Та-
невски, е. Ново Село — Охридско. (2868) 

Лична карта рег. бр. 3334, серија бр. 0280079, 
издадена од СВР — Ресен на Стрезо Богоевски, е. 
Болно — Преспанско. (2869) 

Лична карта рег. бр. 934, серија бр. 0305392, 
издадена од СВР — Штип на Јулка Тодор (Дуко-
ва) Вас илева, е. Караорман — Овчеполско. (2870) 

Лична карта рег. бр. 8948, серија бр. 0405458, 
издадена од СВР — Св. Николе на Петар Миланов 
Петров, е. Црнилиште — Овчеполско. (2871) 

Лична карта рег. бр. 2741, сери]а бр. 0307029, 
издадена од СВР — Штип на Јусреф Меј мед Ос-
манов, е. Пенуш — Овчеполско. (2872) 

Лична карта рег. бр. 13774, серија бр. 0675135, 
издадена од СВР — Тетово на Спасен Стојко Пау-
новски, е. Челопек — Тетовско. (2873) 

Лична карта рег. бр. 14127, серија бр. 0390837, 
издадена од СВР — Кочани на Гроздан Ампов 
Илков, е. Калиманпи — Кочанско, (2874) 

Лична карта рег. бр. 6763, серија бр. 0099473, 
издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Ста-
нишко Стоичков Илиевски, ул. „Осогово" бр. 16 — 
Кр. Паланка. (2875> 

Лична карта рег. бр. 14550, серија бр. 0391203, 
издадена од СВР — Кочани на Мемет Есатов К е -
римов, е. Градец — Кочанско. (2876) 

Лична карта рег. бр. 9980, серија бр. 0754503, 
издадена од СВР — Кичево на Џабир Сезаиров 
Елмазоски, е. Лисичани — Кичевско. (2877) 

Легитимација за милиционери бр. 61166/50 го-
дина, издадена од МВР на НРМ — Скопје на Лазо 
Андонов Димитровски, Милиционерска станица — 
Битола. (2878) 

Лична карта рег. фр. 14869, издадена од ПВР 
на ГНО — Прилеп на Керим Селимов Исмаилоски, 
ул. „Јоска Ј о р д а н с к и " бр. бб — Прилеп. (2880) 

Лична карта рег. бр. 6982, издадена од ПВР — 
Прилеп на Стојан Павлов Конески, е. Стровија — 
Прилепско. (2881) 

Лична карта рег. бр. 3485, серија бр. 0183995, 
издадена од СВР — Прилеп на Мирко Дојчинов 
Митрески, е. Браилово — Прилепско. (2882) 

Лична карта рег. бр. 961, серија бр. 0144853, 
издадена од ПВР — на ГНО Прилеп на Мустафа 
Ами дев Мустафоски, ул. „11 октомври" бр. 118 — 
Прилеп. (2883) 

Лична карта рег. бр. 4745, серија бр. 0653217, 
издадена од СВР — Кратово на Ванко Д. Атана-
совски, е. Димонци — Кумановско. (2884) 

Лична карта рег. бр. 195, серија бр. 0645206, 
издадена од СВР — Куманово на Јаким Ванев Ки-
танов ,с. Каврак — Кумановско. (2885) 

Лична карта рег. бр. 16112, серија бр. 0557401, 
издадена од СВР — Куманово на Бајрам Н. Осма-
ни, е. Туѓинци — Кумановско. (2886) 

Лична карта рег. бр. 3628, серија бр. 0429821, 
издадена од СВР — Гевгелија на Ристо Петров 
Георгиевски, е. Петрово — Гевгелиско. (2888) 

Лична карта рег. бр. 4623, серија бр. 0227803, 
издадена од СВР — Охрид на Климе Илиов Мар-
ковски, е. Д. Лакочереј — Охридско. (2889) 

Лична карта рег. бр. 5011, серија бр. 0211987, 
издадена од СВР — Охрид на Захре Елмаз (Ре-
џеп) Садик, ул. „Аџи Мустафа" бр. 68 — Охрид, 

(2890) 
Лична карта рег. бр. 10196, серија бр. 0526378, 

издадена од СВР — Куманово на Ајрула Р. Би-
лаловски, ул. „Пролетерска бригада" бр. 10 .— Ку-
маново. * (2891) 

Лична карта рег. бр. 15687, серија бр. 0196589, 
издадена од СВР — Прилеп на Спасе Велков Пав-
ловски, е. Мирче Ацев — Прилепско. (2904) 

Лична карта рег. бр. 11679, серија бр. 0153042, 
издадена од СВР — Прилеп на Димче Георгиев 
Оровчанец, ул. „Страшо Пинџур" бр. 14 — Прилеп. 

(2905) 
Лична карта рег. бр. 15125, на Ѓорѓија Димков 

Ангелески, е. Б. Поле — Прилепско. 2906) 
Лична карта рег. бр. 27, серија бр. 0788299, 

издадена од СВР — Тетово на Али Јусуф Мемет-
рами, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 59 — Тетово. (2907) 

Лична карта рег. фр. 4350, серија бр. 0667261, 
издадена од СВР — Тетово' на Аслан Изет Ис-
м а и л а е. Г. Седларце — Тетовско. (2908) 

Лична карта рег. бр. 15482, сарија бр. 1335900, 
издадена од СВР — Титов Велес на Томе Панов 
Маневски, е. Башино Село —• Титонвелешко. (2909) 

Лична карта рег. бр. 6782, серија бр. 0788914, 
издадена од СВР — Тетово на Даут Хусни Мејди, 
ул. „Вардарска" бр. 27 — Тетово. (2910) 

Лична карта рег. бр. 25020, серија бр. 0683512, 
издадена од СВР — Тетово на Алија Неим Шеип, 
е. Слатино — Тетовско. (2911) 

Лична карта рег. бр. 2323, серија бр. 0663840, 
издадена од СВР — Тетово на Јонус Јакуп) Нуре-
д и н а е. Урвич — Тетовско. (2912) 

Лична карта рег. бр. 8323, серија бр. 0669030, 
издадена од СВР — Тетово на Ремзи Абдураим 
Елези, е. Боговина — Тетовско. (2913) 

Лична карта рег. бр. 17628, серија бр. 0734060, 
издадена од СВР — Кичево на Икмет Ештрефов 
Ју су фески, ул. „Мицко Станкоски" бр. 3 — Кичево. 

(2914) 
Лична карта рег. бр. 6009, серија бр. 0581781, 

издадена од СВР на Скопска околија на Тефик 
Јусуфов Таировски, е. Малчишта — Скопско. 

Лична карта рег. бр. 66832, серија бр. 0657462, 
издадена од СВР — Скопје на Мухарем Исуф Феј-
з у л а х у ул. „150" бр. 97 — Скопје. (2896) 

Лична карта рег. бр. 2606, серија бр. 0618310, 
издадена од ПВР — Ѓ. Петров на Реџеп Јонуз Сел-
мани, е. Шишево — Скопско. (2879) 

Лична карта рег. бр. 1378, серија бр. 0613895, 
издадена од СВР — Т. Петров на Ибраим Амзов 
Ибишов, е. Крушопек — Скопско. (2927) 
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141. Одлука за уважување оставка на прате-

нички мандат и за одредување дополни-
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мандат и за одредување дополнителни из-
бори за народни пратеници 441 

143. Одлука за оснивање на републичка Бол-
ница за душевно болни Јасеново-Титов-
велешка околија — 441 

144. Решение оа распишување дополнителни 
избе ои за избор на народен пратеник на 
Републичкиот собор во> изборната околија 
Скопска IV ; 422 

145. Решение за распишување дополнителни 
избори за избор народни пратеници на Со-
борот на производителите 422 

Издавач: Новинеко-издавачко претпријатие „Сл; л на Народна Република Македонија" — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник 11 Ј ,ш:г кп. Пешт. фах 51. Тел. 19-86. Чет-овна сметка 
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