
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ 
Вторник, 21 септември 1954 

Број 29 Година X 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

У 1 3 4 

На основа чл. 97 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на НР Ма-
кедонија, Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА НР 
МАКЕДОНИЈА 

I. 
1. Се разрешуваат членовите на Советот 

за народно здравје и социјална заштита на 
НРМ: Д-р Јузбашиќ Димитрија и Коломо-
нос Жамила. 

2. Се именуваат за членови на Советот 
за народно здравје и социјална заштита на 
НРМ: 

Проф. Д-р Бранко Оберхофер, директор 
на Хируршката клиника во Скопје; и 

Нада Богданова, асистент на катедрата 
за граѓанско право при Правно-економ-
скиот факултет во Скопје. 

II. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на | 

објавувањето во „Службениот весник на 
НРМ". 

ИС бр. 263 
15 септември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

противен случај судот по службена должност ќе 
му одреди застапник кој ќе го застапува на не-
гови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1248/53. 
(131) 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Цвета Димитриева Попова, од Титов Велес, 

подаде тужба за развод на бракот против Дими-
тар ѓорѓиев Попов, од е. Хаџи Весли — Грција, а 
сега со непознато местожителство. Бидејќи место-
жителството и адресава на тужениот се непозна-
ти, »се повикува во рок од еден месец од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 

Сенковски Миланов Станко, од Скопје, пода-
де тужба за развод на бракот против Јелена Хри-
стова Сенковска, со непознато место на живееше. 
Бидејќи тужената Јелена е во неизвесност и со 
непознато место на живеење, согласно уверението 
на Народниот одбор на I административна испо-
става — Скопје, бр. 5755 од 7 септември 1954 го-
дина, се повикува тужената Јелена во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави на судот 
или одреди свој застапник. Во противен случај 
судот по службена должност ќе бара од Старател-
скиот орган при НО на град Скопје да и' одреди 
застапник, кој ќе ја застапува на денот на расг 
правата. 

Од ОкуржниОт суд во Скопје, Г. бр. 880/54. 
(143) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен исчезнатиот Боривое Апостолов Пе-
трушевски, родум од Куманово, со последно ме-
сто на живеење во Скопје, за кого се претпоста-
вува дека загинал како' борец во НОВ и ПО во 
Шарплатинскиот одред, а на положајот е, Штрп-
це, околија Качаничка, на ден 18 февруари 1943 
година, на која дата и исчезнал. 

Се повикува исчезнатиот Боривое во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на определениот му старател — мајка му 
Рајна Апостолова Петрушева, од Скопје ул. „54" 
бр. 13, или на Околискиот суд во Скопје, во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". Во противно исчезна-
тиот ќе биде прогласен за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Скопје, Р. бр. 2699/54. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 

При овој суд е покрената оставинска постапка 
по оставината на пок. Хоџа Илјазов Исмаил, бив. 
од село Требиште, Дебарско и оставил наследници 
Шабан и Салија Хоџа со непознати адреси во Ал-
банија. Се повикуваат именованите во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот да се 
јават лично при овој суд за да ги штитат своите 
наследнички интереси или достават наследничка 
-лзјава. Во противно оставината ќе се реши во нив-
но отсаствие. 

Од Околискиот усд во Дебар, О. бр 60/54. (142) 
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Судскиот оглас објавен во „Службен весник 
на НРМ" бр. 27/54, на страна 384, под бр. 124, во 
рубриката „Судски огласи" се анулира. 

Од Редакцијата 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации под реден број 
113/54, е запишан дуќанот под фирма: Трговски ду-
ќан „1 мај", со седиште во Струмица. Предмет на поб-
елувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени ар-
тикли и предмети за куќни потреби, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, ки-
брит и прибор, бои и хемикалии, како и мешовити 
индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 113/54. 
(719) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на ' стопанските организации на 7.УЕ1.1954 г., 
под ред. бр. 114, е запишан дуќанот под фирма: Тр-
говски дуќан „Житар", со седиште во Струмица. 
Предмет на школувањето на дуќанот е: трговија со 
мешовити индустриски стоки, прехранбени артикли, 
предмети за куќни потреби, тутунски преработки, 
кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 114/54. 
(720) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 7.УП.1954 г., 
под ред. бр. 115, е запишан дуќанот под фирма: Тр-
говски дуќан „Искра", со седиште во Струмица. 
Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со 
^текстил и конфекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 115/54. 
(721) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 8.УП.1954 г., 
под ред. бр. 117, е запишан дуќанот под фирма: Тр-
говски дуќан „Обнова", со седиште во Струмица. 
Предмет на школувањето на дуќанот е: трговија со 
прехранбени артикли, предмети за куќни потреби; 
алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски пре-
работки, кибрит и прибор; бои, хемикалии, како и 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 117/54. 
(723) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 8.УП.1954 г., 
под ред. бр. 118, е запишан дуќанот под фирма: Тр-
говски дуќан „Брегалница", со седиште во Стру-
мица. Предм'ет на школувањето на дуќанот е: трго-
вија со прехранбени артикли, предмети за куќни 
потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски преработки, кибрит и прибор, бои, како и 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 118/54. 
(724) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 8.УП.1954 г., 
под реден број 121, е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан „Нов живот", со седиште во Отру. 
мица. Предмет на поодувањето на дуќанот е: трго-
вија со прехранбени артикли, предмети за куќни 
потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски преработки, кибрит и прибор, бои, хемика-
лии, како и мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 121/54. 
(727) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 8.УП.1954 г., 
под реден број 122, е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан „Јагода", со седиште во Струмица. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: трговија со 
зарзават, овоштие и преработки, како и трговија 
со млечни производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 122/54. 
(728) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 8.УП.1954 г., 
под реден број 123, е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан на мало со индустриски прехран-
бени стоки „Победа", со седиште во Струмица. 
Предмет1 на побелувањето на дуќанот е: трговија со 
прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор, бои, хемикалии, како и 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 123/54. 
(729) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на9.У11.1954 г., 
под реден број 125, е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан „Добра услуга", со седиште во 
Струмица. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
трговија со текстил, Текстилна галантерија и кон-
фекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 125/54. (731) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 9.УП.1954 г., 
под реден број 126, е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан „Пролетер", со седиште во Стру-
мица. Предмет на школувањето на дуќанот е; трго-
вија со мешовита индустриска стока, прехранбени 
артикли, предмети за куќни потреби, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор, бои и хемикалии. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 126/54. (732) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 9.УП.1954 г., 
под ред. бр. 127, е запишан дуќанот под фирма: Тр-
говски дуќан на мало „Детска радост", со седиште 
во Струмица. Предмет на школувањето на дуќанот 
е: трговија со куси и плетени стоки, конфекција, 
галантериски и базарски стоки, играчки, парфи-
мериска и козметичка стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 127/54. 
(733) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на9.УГ1.1954 г., 
под ред. бр. 129, е запишано стопанското претприја-
тие под фирма: Трговско претпријатие „Гранап", 
со седиште во Струмица. Предмет на школувањето 
на претпријатието е: трговија со текстил, текстилна 
конфекција, јажарски стоки, каделни и јутени 
производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 129/^4. (735) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Услу-
жног* стопанско претпријатие „Колегијалност" — 
Куманово, досега водено во регистарот на стопан-
ските претпријатија при НО на Градската општана 
— Куманово, под реден број 85, е префрлено од по-
менатиот регистар и запишано во регистарот на 
стопанските организации при овој суд на 29-У1-
1954 година, тод реден број 185, под фирма: Услуж-
но стопанско претпријатие „Колегијалност", со се-
диште во Куманово. Предмет на иселувањето на 
претпријатието е: вршење книговодствени и адми-
нистративни услуги. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр1 254/54. 
(702) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на9.УП.1954 г., 
под реден број 130, е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Лимон", со седиште во 
Струмица. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со зарзават, овоштие и преработки, како 
и трговија со млечни производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 130/54. (736) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 9.УП.1954 г., 
под реден број 133, е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Слобода", со седиште во 
Струмица. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија на мало со текстил, куси и плетени стоки 
конфекција, галантерија и базарева* стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 133/54. 
(739) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 10.УЕ1.1954 г., 
под реден број 137, е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан на мало „Промет", со седиште во 
Струмица. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со прехранбени артикли, предмети за ку-
ќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, бои, хеми-
калии, како и мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 137/54. 
(743) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 15.VII. 1954 г., 
под реден број 138, е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан на мало „Гадаш", со седиште во 
Струмица. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со индустриски стоки, прехранбени арти-
кли, предмети за куќни потреби, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит 
и прибор, бои, хемикалии и емајлирано посуте. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 138/54. 
(744) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 24-У1-
1954 година е запишано на страна 73, под ред. бр. 
73, конституисањето на Угостителското претприја-
тие — Кафе ресторант „Задругар" со седиште во 
Гевгелија. Истото е констит^исано на ден 31-У-1954 
година. 

За претседател на Работничкиот совет е избран 
Дупаров Горѓи, а за претседател на Управниот од-
бор Димитар Мишев, двајцата од Гевгелија. 

Претпријатието е предадено на работниот ко-
лектив на ден 31-У-1954 година. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 236/54. 
(704) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието на ПТТ сообраќај, Скопје, досега во-
дено во регистарот на државните стопански прет-
пријатија при Министерството на финансиите на 
ФНРЈ на страна 700, свеска IV, под фирма: Дирек-
ција на поштите, телеграфите и Телефоните, Скоп-
је, е префрлено од поменатиот регистар и запишано 
во регистарот на стопанските организации при овој 
суд на 12-УП-1954 година под реден број 199, под 
фирма: Претпријатие за ПТТ сообраќај, со се-
диште во Скопје. Предмет на иселувањето на прет-
пријатието е: експлоатација на поштенско-теле-
графско-телефонските врски, по пат на вршење 
преносни услуги од областа на поштенско-теле-
графската делатност и редовно одржување сред-
ствата на овие врски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 237/54. 
(701) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 15.УИ.1954 г., 
под реден број 139, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан на мало за промет со 
индустриски прехранбени стоки „Полет", со седиш-
те во Струмица. Предмет на поодувањето на дуќа-
нот е: трговија со прехранбени артикли, предмети 
за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои 
и хемикалии, како и мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 139/54. 
(745) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Тргов-
скиот дуќан „Полет", Куманово, досега воден во 
регистарот на стопанските претпријатија при НО 
на Градската општина — Куманово, на страна 12, 
ред. бр. 12, е префрлен од поменатиот регистар и 
запишан во регистарот на стопанските организации 
при овој суд на 1-VII-1954 година тод реден број 
189, под фирма: Трговски дуќан за текстил и га-
лантерија „Полет", со седиште во Куманово. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: трговија со тек-
кстил и галантериска стоки на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 258/54, 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации нѕ1 18-У-
1954 година, под реден број 86, е запишан стопан-
скиот дуќан под фирма: Работилница за кожи 
„Јелен", со седиште во Тетово. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: штавење и преработка на 
кожи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 366/54. 
(603) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека тргов-
скиот дуќан „Македонија" — Куманово, досега во-
ден во регистарот на стопанските претпријатија 
при Секретаријатот за стопанство на Народниот 
одбор на Градската општина — Куманово, под ре-
ден број 27, е префрлен од поменатиот регистар и 
запишан во регистарот на стопанските организа-
ции при овој суд на 16-У1Г-1954 година под реден 
број 211, под фирма: Трговски дуќан за животни 
намирници и куќни потреби „Македонија" со се-
диште во Куманово. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија со прехранбени артикли, куќ-
ни потреби, стакларија, бои, хемикалии, тутунови 
производи и кибрит на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 294/54. 
(706) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 128/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски стоки 
„Мира", со седиште во Струмица. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: трговија со текстил, куси 
и плетени стоки и конфекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 128/54. 
(734) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 124/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски пре-
хранбени стоки „Трудбеник", со седиште во Стру-
мица. Предмет на поодувањето на дуќанот е: трго-
вија со прехранбени артикли, предмети за куќни 
потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; ту-
тунски преработки; кибрит и прибор; бои и хеми-
калии, како и мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 124/54. 
(730) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот ка стопанските организации под реден I 
број 120/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан со индустриски прехранбени 
стоки „Еленица", со седиште во Струмица. Пред-
мет на побелувањето на дуќанот1 е: трговија со пре-
хранбени артикли, предмети за куќни потреби; 
алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски 
преработки; кибрит1 и прибор; бои и хемикалии, 
како и мешовити индустриски с т к и . 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 120/54. 
(726) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 131/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: трговски дуќан на мало „Пчиањ", со седиште 
во Струмица. Предмет на иселувањето на дуќанот 
е: трговија со прехранбени артикли и куќни по-
треби; алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутун-
ски преработки, кибрит и прибор, бои и хемика-
лии, како и мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 131/54. 
(737) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 7-УИ-
1954 година на стр. 96, под реден број 1, е запиша-
но стопанското претпријатие под фирма: Биро за 
проектирање, со седиште во Тетово. Предмет на 
послувањето на претпријатието е: вршење на нро-
ектански услуги од областа на високоградба, ни-
скоградба и хидроградба. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 403/54. 
(686> 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5-1У-1954 
година на стр. 73, под реден број 73, е запишано ! 
стопанското претпријатие под фирма: Угостителско ! 
претпријатие кафенрес^порант) „3|ад1руг&р|"<, со се- ј 
диште во Гевгелија. Предмет на послувашето на 
претпријатието е: угостителски услуги. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот задружен сојуз, бр. 6 од 26-111-1954 година. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 41/54. ј 
(705) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека прет-
пријатието „Житар" — Скопје, досега водено во 
регистарот на стопанските претпријатија при Со-
ветот за стопанство' на НО на град Скопје, под ре-
ден број 175, е префрлено од поменатиот регистар 1 
и запишано во регистарот на стопанските органи-
зации при овој суд на 24-УП-1954 год. под редег* 
број 247, под фирма: Претпријатие за откуп и про-
мет со житарици и фураж „Житар", со седиште во 
Скопје. 

Во својот состав претпријатието има 18 работ-
ни огранци, како и 3 работилници. Предмет на 
школувањето е: трговија со жито и млечни произ-
води; храна за добиток; млечни преработки. Вр-
шење на услуги кои по месните обичаи се опфатени ј 
во овие трговски струки. Споредните делатности | 
кои ги обавува претпријатието се следните: меле- | 
ње на брашно со уем или во пари, преработка на | 
оризова арпа со пари, утовар и истовар како и ; 
превоз на свои стоки со сопствени превозни сред- | 
ства, како и поправка и доведување во исправност ј 
на сиот свој амбалаж за потребите на претприја-
тието. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 278/54. 
(717) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-УП1-
1954 година на Стр. 92, под реден број 4, е запишан 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан број 

2, во состав на Мешовитог© трговско претпријатие 
„Напредок", со седиште во Дебар. Предмет на ис-
елувањето на дуќанот е: трговија на мало со след-
ните трговски струки: 1. текстил — куси и пле-
тени стоки, конфекција; 2. галантерија, базарски 
стоки и играчки; 3. крзнени стоки; 4. обувки; 5. 
музички инструменти, радио-апарати и прибор; 6. 
парфимерија и козметички стоки и 7. намештај. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 413/54. 
(777) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-УПТ-
1954 година на стр. 92, под реден број 5, е запишан! 
стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 
3, во состав на Мешовитог© трговско претпријатие 
„Напредок", со седиште во Дебар. Предмет на по-
слувањето на дуќанот е: трговија на мало со след-
ните трговски струки: 1. јажарски стоки, ка делип 
и јутени производи; 2. нафтени деривати, мазива -
уља и масти; 3. бои, лакови, хемикалии и прибор; 
4. парфимериски и козметички стоки; 5. стакло, 
порцелан и керамички стоки; 6. намештај; 7. пре-
работки од млеко; 8. прехранбени артикли и пред-
мети за куќни потреби; 9. деликатеси производи; 
10. производи врз база на шеќер и какао; 11. пре-
работка на месо; 12. алкохолни и безалкохолни пи_ 
ја лоци; и 13 сатови и изработки од драгоцени ме-
тали. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 414/54. 
(778) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-VIII-
1954 година на стр. 92, под реден број 6, е запишан 
стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 
4, во состав на Мешовитог© трговско претпријатие 
„Напредок", со седиште во Дебар. Предмет на ис-
елувањево на дуќанот е: трговија на мало со жита 
и мелничка преработки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 415/54. 
(779) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-УШ-
1954 година на стр, 94, под реден број 2, е запишан 
стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 
13, во состав на Мешовитог© трговско претприја-
тие „Колонијал", со седиште во Дебар. Предмет на 
побелувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
следните трговски струки: 1. канцелариски мате-
ријали, хартија и школски прибор и прибор за пи-
шување; 2. книги и музикални (книжарии); 3. анти-
клитетни и уметнички творби и 4. производи од 
домашни дејности и од уметнички занаети. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 419/54. 
(782) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-VIII-
1954 година на стр. 92, под реден број 2, е запишан 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 
6, во состав на Мешовитог© трговско претпријатие 
„Напредок", со седиште во Дебар. Предмет на поб-
елувањето на дуќанот е: трговија на мало со след-
ните трговски струки: 1. јажареки стоки, ка де ли и 
јутени производи; 2. нафтени деривати, мазива, 
уља и масти; 3. сатови и изработка на драгоцени 
метали; 4. бои, лакови, хемикалии и прибор; 5. на-
мештај; 8. преработки од месо; 9. прехранбени ар-
тикли и преработки за куќни потреби; 10. де ли-
ка тесни поризводи; 11. производи врз база на ше-
ќер и какао; 12. млечни производи и печиво и 13. 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 417/54. 
(781) 
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Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-УШ-
1954 година на стр. 92, под реден број 7, е запишан 
стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 
5, во состав на Мешовитата трговско претпријатие 
„Напредок", со седиште во Дебар. Предмет на по-
слу ван>ето на дуќанот е: трговија на мало со след-
ните трговски струки: 1. зарзават, овоштие и пре-
работки; 2. производи од шеќер и какао; 3. млечни 
производи и печиво; 4. јајца и 5. преработка од 
месо. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 416/54. 
(780) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-УП1-
1954 година на стр. 94, п(од реден број 3, е запишан 
стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 
4, во состав на Мешовитог© трговско претприја-
тие „Колонијал", со седиште во Дебар. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
следните трговски струки: 1. текстил, куси и пле-
тени стоки и конфекција; 2. галантериска базарски! 
стоки и играчки; 3. крзнени стоки; 4. обукви; 5. 
музички инструменти, радио-апарати и прибор; 6. 
парфимериски и козметички стоки и 7. намештај. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 420/54. 
(783) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-УШ-
1954 година на стр. 94, под реден број 4, е запишан 
стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 
15, во состав на Мешовитата' трговско претпријатие 
„Колонијал", со Седиште во 1Де|бар. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
следните трговски струки: 1. кожа, седларски и 
ременски стоки и прибор; 2. производи од гума, 
каучук и пластични маси; 3. железарски, метални 
стоки, бицикли, машини за шиење и прибор 4. сел-
ско-стопански машини и алати, вештачки ѓубрива 
и средства за заштита на растенија; 5. нафтени 
деривати, мазива-уља и масти; 6. електро-техники 
материјали; 7. бои, лакови, хемикалии и пр 1бор; 
8 огревно дрво и јаглен; 9. намештај; 10 техничка 
стоки за снабдување на производителите прет-
пријатија и занаетчиството и 11. јажарски е "оки, 
кад ел РИ и јутени производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 421/54. 
(784) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-УШ-
1954 година на стр. 94, под реден број 5, е запишан 
стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 
16, ЕО состав на Мешовитото трговско претприја-
тие „Колонијал", со седиште во Дебар. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
следните трговски струки: 1. јажарски стоки, ка-
делни и јутени производи; 2. нафтени деривати, 
мазива-уља, и масти; 3. сатови и изработка од дра-
гоцени метали; 4. бои, лакови, хемикалии и при-
бор; 5. парфимериски и козметички стоки; 6. ста-
кло, порцелан и керамички стоки; 7. намештај; 8. 
преработки ед месо: 8. животни прехрани и пре1-
работка за куќни потреби; 10. деликатеси про-
изводи; 11. производи врз база на шеќер и какао; 
12. млечни производи и печиво и 13. алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 422/54. 
(785) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-УШ-
1954 година на стр. 94, под реден број 6, е запи-
шан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски ду-
ќан бр. 17, во состав на Мешови т ото трговско1 прет-
пријатие „Колонијал", со седиште во Дебар. Пред-
мет на иселувањето на дуќанот е: трговија на мало 

со следните трговски струки: јажарски стоки, ка-
де лни и ју гени производи; 2. нафтени деривати, 
мазива_уља и маслени стоки; 3. сатови и изработ-
ки од драгоцени метали; 4. бои, лакови, хемикалии 
и прибор; 5. парфимериски и козметички стоки; 6. 
стакло, порцелан и керамички стоки; 7. намештај; 
8. месо и преработка од месо; 9. прехранбени ар-
тикли и предмети за куќни потреби; 10. деликатесни 
производи; 11. производи врз база на шеќер и ка-
као; 12. млечни производи и печиво; и 13. алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 423/54. 
(786) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-УШ-
1954 година на стр. 94, под реден број 7, е запишан 
стопанскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 
18, во состав на Мешовитата трговско претпријатие 
„Колонијал" со седиште во Дебар. Предмет на по-
сл увањето на дуќанот е: трговија на мало со след-
ните трговски струки: 1. зарзават, овоштие и пре-
работки; 2. производи од шеќер и какао; 3. јајца 
и 4. млечни производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 424/54. 
(787) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-УН-
1954 година на стр. 107, под реден број 2, е запи-
шан стопанскиот дуќан под фирма: Занаетчиски 
дуќан-фурна „Караорман", со. седиште во Кичево. 
Дуќанот е во состав на Занаетчиското претприја-
тие за леб и печиво „Крушино" — Кичево. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: фурнаџиски из-
работки на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 444/54. 
(788) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека зо 
регистарот на стопанските организации на 30-УП-
1954 година на стр. 107, под реден број 3, е запи-
шан стопанскиот дуќан под фирма: Занаетчиски 
дуќан-фурна „Теќе", со седиште во Кичево. Ду-
ќанот е во состав на Занаетчиското* претпријатие 
за леб и печиво „Крушино". Предмет на поодува-
њето на дуќанот е: фурнаџиски изработки на леб 
и печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 445/54. 
(789) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-УП-
1954 година на стр. 107, под реден број 4, е запи-
шан стопанскиот дуќан под фирма: Занаетчиски 
дуќан-фурна „Чивлик", со седиште во Кичево. Ду-
ќанот е во состав на Занаетчиското претпријатие 
за леб и печиво „Крушино" — Кичево. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: фурнаџиски изработки 
на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 446/54. 
(790) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-УП-
1954 година на стр. 107, п)од реден број 5, е запи-
шан стопанскиот дуќан под фирма: Занаетчиски 
дуќан-фурна „Цер", со седиште во Кичево. Ду-
ќанот е во состав на Занаетчиското претпријатие 
„Крушино" — Кичево. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: фурнаџиски изработки на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 447/54. 
(791) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-VII-
1954 година под реден број 6, е запишан стопан-
скиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан-фурна 
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„Варош", со седиште во Кичево. Дуќанот е во со-
став на Занаетчиското претпријатие за леб и пе-
чиво „Крутине" — Кичево. Предмет на побелува-
њето на дуќанот е: фурнаџиски изработки на леб 
и печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 448/54. 
(792) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-У11-
1954 година под реден број 7, е запишан стопан-
скиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан фурна 
„Стогово", со седиште во Кичево. Дуќанот е во 
состав на Занаетчиското претпријатие за леб и 
печиво „Крушино", со седиште во Кичево. Пред-
мет на иселувањето на дуќанов е: фурнаџиски 
изработки на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 449/54. 
(793) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-УН-
1954 година под реден број 8, е запишан стопан-
скиот1 дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан-фурнд 
„Централ", со седиште во Кичево. Дуќанот е во 
состав на Занаетчиското претпријатие за леб и 
печиво „Крушино" — Кичево. Предмет на школу-
вањето на дуќанот е: фурнаџиски изработки на 
леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 450/54. 
(794) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-УП-
1954 година на стр. 107, под реден број 1, е запи-
шано стопанското претпријатие под фирма: 3апат-
инско претпријатие за леб и печиво „Крушино", 
со седиште во Кичево. Предмет на иселувањето на 
претпријатието е: пекарски изработки на леб и 
печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 451/54. 
(795) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 28-УП-
1954 година, на стр. 103, под реден број 1, е запи-
шан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски 
дуќан „Месо риба", со седиште во Дебар. Предмет 
на школувањето на дуќанот е: преработка и про-
дажба на месо. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 431/54. 
(797) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
9826/51 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 252, 
рег .бр. 252, занаетчискиот дуќан под фирма: Ле-
блебиџија Јаким Т. Досев, со седиште во е. Шле-
гово . 

Прдмет на работата на дуќанот е: печење и 
Додавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаким 
Т. Досев. (357) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
10157/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 254, рег. 
бр. 254, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар 
Јаким А. Крстиќ, со седиште во Кратово. 

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

Фирмата*ќе ја потпишува сопсавеникот Ја -
ким А. Крстиќ. (358) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
2241/46 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 255, 
рег. бр. 255, занаетчискиот дуќан под фирма: Леб-
лебиџија Лазар Г. Захариев, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и 
продавање на леблебија. 

Фимата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Г. Захариев. (359) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
10153/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 256, 
рег. бр. 256, занаетчискиот дуќан под фирма: Нал-
бат Љубен Ј. Петров, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткову-
вање на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубен 
Ј. Петров. (360) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
10135/45 година е запишан во регистарот! на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 257, 
рег. бр. 257, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Михаило П. Манасов, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
хаило П. Манасов. (361) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
10130/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 258, 
рег. бр. 258, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
ду рација Мијалче Ј. Топуков, со седиште во Кра-
тово. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мијал-
че Ј. Топуков. (362) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
1864/51 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 260, 
рег. бр. 260, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Павлина Љ. Кокошкарова, со седиште во 
Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пав-
лина Кокошкарова. (363) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
10132/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 261, 
рег .бр. 261, занаетчискиот дуќан под фирма: Са-
марџија Георги Анов, со седиште во Кратово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Анов. (364) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
18410/50 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 262, 
рег. бо. 262, занаетчискиот дуќан под фирма: Нал-
бат Павле 3. Атанасов, со седиште во е. Шлегово. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковувања 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павла 
3. Атанасов. (365) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 8020/52 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 263, р'ег. бр. 263, занает-
чискиот дуќан под фирма: Самарџија Никола А. 
Иванов, со седиште во Кратово. 
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Предмет на работата на дуќанот е: самарџији . 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла А. Иванов. (366) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
10155/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 264, 
рег. бр. 264, занаетчискиот дуќан под фирма: Фур-
наџија Тодор Т. Павлов, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџи-
ски услуги. 

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

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
9141/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 265, 
рег. бр. 265, занаетчискиот дуќан под фирма: ћ у р -
чија Тасе Г. Баев и син, со седиште во Кратово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тасе 
Г. Баев. (368) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Работничка книшка рег. бр. 92, серија 064741, 

издадена од Советот за народно здравје и соци-
јална заштита на ОНО .— Куманово на Стое Санде 
Спасов, е. Ж и в и в е — Кумановско. (8) 

Работничка книшка, издадена од Трудов оддел 
— Скопје на Заим А. Исеин, е. Паничар — Скоп-
ско. (9) 

Сообраќајна книшка бр. 375 од автомобил „Би-
лце", издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје 
на Увоз-извоз „Градинар" — Скопје. (10) 

Воена книшка, издадена од Воен отсек — 
Скопје на Хашим Амет Шериф — Скопје. (11) 

Школско свидетелство за завршено VI одделе-
ние основно училиште-издадено од Осмолетката 
„Орце Николов" — Скопје на Енвер Ф. Хајдулов 
— Скопје. (12) 

Шоферска исправа рег. бр. 676 и сообраќајна 
книшка бр. 361, издадени од Сообраќајниот отсек 
во Скопје на Цветко Пијанички, ул. „Водненска" 
бр. 36 — Скопје. (13) 

Сообраќајна книшка рег. бр. 297, издадена од 
Сообраќајниот отсек — Скопје на Местен синди-
кален совет — Скопје. (14) 

Сообраќајна книшка бр. 984, издадена од Соо-
браќајниот отсек — Скопје на Никола Николов-
ски, — Скопје. (15) 

Школско свидетелство за завршен I клас, из-
дадено од Училиштето за ученици во стопанство 
„Крсте Мисирков" во Скопје на Стојадин Стојко-
виќ, Скопје. (18) 

Работничка книшка, издадена од Трудов оддел 
— Скопје на Асан Амит Али, Скопје. (19) 

Школска диплома бр. 24 за завршен тримесе-
чен курс за основно училиште, издадена од Мини-
стерство за просвета на НРМ — Скопје на Вука-
шин И. Михај ловски — Тетово. (20) 

Воена книшка, издадена од Воен отсек — 
Скопје на Димитрије Ј. Бизатовски — Скопје. (21) 

Шоферска дозвола бр. 713, издадена од Соо-
браќајниот отсек •— Скопје на Димитрија Ј . Би-
зат ов, Скопје. (21) 

Шоферска книшка рег. бр. 10580, издадена од 
Сообраќајниот отсек во Скопје на Станиша Ста-
ноев, е. Сопот — Тиквешко. 

Шоферска дозвола бр. 5061, категорија АБЦ, 
издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на 
Михаил Зајковски — Скопје. (24) 

Оружен лист бр. 489 на Душан Димев Кузма-
новски, ул. „Пиринска" бр. 99 — Прилеп. (25) 

Свидетелство за положена мала матура при 
Осмолелката во е. Долни Манастирец на Југослав 
Синадинов, е. Д. Манастирец — Кичевско. (26) 

Возачка дозвола бр. 78/15-ХИ-1952 год., изда-
дена од Сообраќајниот отсек — Битола на ѓорѓи 
Јанакиевски, прет. „Лозар" — Битола. (27) 

Возачка дозвола бр. 37, издадена од, СВР — 
Дебар на Екрем Клобучишта ул. „Дилавер Сала" 
бр. 247 — Дебар. (29) 

Окружен лист бр. 441, издаден од ПВР — 
Струга на Тане Крстанов Русевски, е. Вевчани — 
Охридско. (30) 

Свидетелство бр. 6208/14-УП-1954 год. за по-
ложен калфински испит за ковач, издадено од 
ГНО — Скопје на Рамиз Рустеми, Скопје. (31) 

Индекс и тачки лист, издадени од Економ-
скиот факултет во Белград на Коста С. Гаврило-
вић е. Вратница — Тетовско. (32) 

Сообраќајна дозвола бр. 5217, издадена од СВР 
на ОНО — Струмица на Керамидна фабрика „Еле-
ница" — Струмица. (33) 

Шоферска книшка возач III класа рег. бр. 323, 
издадена од СВР — Битола на Лазо Дуртановски, 
е. Цапари — Битолско. (34) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта ^ег. бр. 1899, серија бр. 0398409, 
издадена од СВР — Св. Николе на Ворде Сантов 
Арсовски, е. Строиманци — Кумановско. (1889) 

Лична карта рег. бр. 855, серија бр. 0540761, 
издадена од СВР — Куманово на Јонуз Ибраим 
Авдиљи, е. Слупчане — Кумановско. (1890) 

Лична карта рег. бр. 75234, серија бр. 0054458, 
издадена од СВР — Скопје на Менекше Мустафа 
(Исмаилова) Бератова, ул. „135" бр. 90 — Скопје. 

(2518) 
Лична карта рег. бр. 237502, серија бр. 0218770, 

издадена од СВР — Загреб на Цвета Александар 
Панова, ул. „283" бр. 17а — Скопје. (2519) 

Лична карта рег. бр, 22886, серија бр, 0067268, 
издадена од СВР — Скопје на Мирко Илија До-
брошевиќ, ул. „Индустриска" бр. 85 — Скопје. 

(2520) 
Лична карта рег. бр. 5822, серија бр. 0010121, 

издадена од СВР — Скопје на Димко Пано Панов-
ски, ул. „Страшо Пинџур" бр. 65 — Скопје. (2521) 

Лична карта рег. бр. 25587, серија бр. 0021396, 
издадена од СВР — Скопје на Мартин Трпе Мар-
тиновски, е. Маџари — Млин — Скопје. (2522) 

Лична карта рег. бр. 61655, серија бр. 0063190, 
издадена од СВР — Скопје на Осман Асан Зејнел; 
ул. „140" бр. 7 — Скопје. (2523) 

Лична карта рег. бр. 7849, серија бр. 0584359, 
издадена од СВР на Скопска околија на Петко Јо-
ванчев Паровски, е. Булачани — Скопско. (2524) 

Лична карта рег. бр. 13134, сарија бр, 0015712, 
издадена од СВР — Скопје на Крсте Андреја Тра-
јанов, ул. „43" бр. 30 — Скопје. (2525) 

Лична карта рег. бр. 7982, издадена од СВР — 
Титов Велес на Даница Илија Петрушева, ул. „29 
ноември" бр. 14 — Скопје. (2526) 

Лична карта рег. бр. 56283, серија бр. 0041766, 
(издадена од СВР — Скопје на Осман Ариф Осман, 
ул. „131" бр, 46 — Скопје. (2527) 

Лична карта рег. бр. 18632, серија бр. 0591752, 
издадена од ОВР на ОНО — Скопје на Неделко 
Стојко Ачковски, ул. „86" бр. 18 — Скопје. (2588) 

Лична карта рег. бр. 85436, серија бр. 0062053, 
издадена од СВР — Скопје на Јусуф Хазир Муха-
ремов, ул. „137" бр. 20 — Скопје. (2589) 

Лична карта рег. бр. 201, серија бр. 085601, из-
дадена од СВР на Скопска околија на Јован Ге-
оргиев Митрулов, е. Горно Лисиче — Скопско. 
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ПОДМИРУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА 
ЗА 1954 ГОДИНА 

Се молат претплатниците на „Службен 
весник на НРМ" коишто до денес не ја под-
мириле годишната претплата за 1954 година, 
веднаш да ја уплатат на нашата чек. сметка 
801-Т-166 при Народната банка — Скопје. 

Претплатата за 1954 година изнесува 600 
динари. 

Лична карта рег. бр. 1691, серија бр. 087919, 
издадена од СВР — Скопје на Анастас Ламбро 
Танчо, ул. „355" бр. 9 — Скопје. (2610) 

Лична карта рег. бр. 12100, серија бр. 0014879, 
издадена од СВР — Скопје на Миле Киро Кол-
ковски, ул. „391" бр. 3 — Скопје. (2661) 

Лична карта рег. бр. 50090, серија бр. 0037885, 
издадена од СВР — Скопје на Хашим Адем Раим, 
ул. „129" бр. 7 — Скопје. (2613) 

Лична карта рег. бр. 641, серија бр. 021615, из-
дадена од СВР — Скопје на Атина Ѓорѓи Делаки, 
ул. „402" 7 зграда — Скопје. (2614) 

Лична карта рег .бр. 7543, серија бр. 0100253, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Роза Данчова 
Станкова, ул. „Булевар ЈНА" бр. 60 — Скопје. 

(2616) 
Лична карта рег. бр. 2928, серија бр. 089427, 

издадена од СВР — Скопје на Павле Глигоров 
Диков, „Мичурин" 7 зграда III влез — Скопје. 

(2624) 
Лична карта рег. бр. 4212, серија бр. 090077, 

издадена од СВР — Скопје на Јанко Димитри Пе-
чинов, ул. „Кеј 13 ноември" бр. 67 — Скопје. 

(2625) 
Лична карта рег. бр. 3282, серија бр. 089633, 

издадена од СВР — Скопје на Ѓорѓи Јованов Крат-
ков, е. Бутел Лозов расадник — Скопско. (2615) 

Лична карта рег. бр. 2116, серија бр. 0578927, 
издадена од СВР на Скопска околија на Иљаз Јо-
нузов Мустафовски, е. Ко ј лиј а — Скопско. (2664) 

Лична карта рег. бр. 3064, серија бр. 0783683, 
издадена од Ѓорче Петров на Музафер Исмаил Се-
фа, е. Рашче — Скопско. (2665) 

Лична карта рег. бр. 14686, серија бр. 0591196, 
издадена од СВР на Скопска околија на Имер 
Суљов Шемов, е. Д. Нерези — Скопско. (2666) 

Лична карта рег. бр. 8547, серија бр. 0585057, 
издадена од СВР на Скопска околија на Донче 
Бонев Митров, е. Г. Нерези — Скопско. (2667) 

Лична карта рег. бр. 57911, серија бр. 0655732, 
издадена од СВР — Скопје на Витомир Трајан 
Пешевски, ул. „127" бр. 88 — Скопје. (2691; 

Лична карта рег. бр. 5548, серија бр. 0616400, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Расим Авди 
Исеини, е. Бојане — Скопско. (2668) 

Лична карта рег. бр. 1381, серија бр. 0613896, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Али Исаков 
Зекири, е. Крушопек — Скопско. (2669) 

Лична карта рег. бр. 5264, серија бр. 0581500, 
издадена од СВР на Скопска околија на Јосиф 
Атанасов Јор дановски, е. Брезица — Скопско. 

(2670) 
Лична карта рег. бр. 4567, серија бр. 0579800, 

издадена од СВР на Скопска околија на Спиро 
Станков Мишиќ, е. Катланово — Скопско. (2671) 

Лична карта рег. бр. 20051, серија бр. 0596172, 
издадена од СВР на Скопска околија на Јордан 
Трајчев Николовски, е. Орман — Скопско. (2672) 

Лична карта рег. бр. 7684, серија бр. 0584194, 
издадена од СВР на Скопска околија на Николе 
Трипунов Кузмановски, е. Брњарци — Скопско. 

(2673) 
Лична карта рег. бр. 1179, серија бр. 0581037, 

издадена од СВР на Скопска околија на Гора Бо-
жинова (Крстевска) Тодоровска, е. Петровец — 
Скопско. « (2674) 

Лична карта рег. бр. 19367, серија бр. 05995488, 
издадена од СВР — Скопје на Стојче Петрушев 
Крстевски, е. Миладиновци — Скопско . (2675) 

Лична карта рег. бр. 15406, серија бр. 0591926, 
издадена од СВР на Скопска околија на Мефаил 
Идризов Демиров, е. Добрино — Скопско. (2676) 

Лична карта рег. бр. 14548, серија бр. 0591058, 
издадена од СВР на Скопска околија на Бекир 
Ј атаров Паризовски, е. Цветово — Скопско. 

(2677) 
Лична карта рег. бр. 4667, серија бр. 0614840, 

издадена од СВР — Ѓорче Петров на Шабан Таир 
Саит, е. Крушопек — Скопско. (2678) 

Лична карта рег. бр. 4375, серија бр. 05977847, 
издадена од СВР на Скопска околија на Младен 
Јакимов Анчевски, е. Арачиново — Скопско. 

(2679) 
Лична карта рег бр. 38, серија бр. 0613175, 

издадена од СВР — Ѓорче Петров на Блага Ри-
стова (Христовска) Мирчевска, ул. „Јане Сан дан-
ски" бр. 12 — Ѓорче Петров. (2680) 

Лична кар а рег. бр. 191, издадена од ПВР — 
Крушево на Јонче Спиров Мазароски, ул. „Никола 
Карев" бр. 44 — Крушево. (2601) 

Лична карта рег. бр. 12776, серија бр. 0757340, 
издадена од СВР — Кичево на Лозан Сабријов 
Рама даноски, е. Папрадиште — Кичевско. (2602) 

Лична карта рег. бр. 8923, серија бр. 0752944, 
издадена од СВР — Кичево на Мице Арсев Фи-
липовски, е. Велмевци — Кичевско. (2603) 

Лична карта рег. бр^ 4878, серија бр. 0728876, 
издадена од ПВР — Брод на То доси ја Милутинов 
Божиновски, е. Манастирец — Кичевско. (2604) 

Лична карта рег. бр. 8068, серија бр. 0384678, 
издадена од СВР — Кочани на Амет А. Јуееинов 
е. Виница — Кочанско. (2605) 

Лична карта рег. бр, 10234, серија бр. 0060946, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Благоја Сан-
дев Тасевски, е. Кошари — Кривопаланечко. 

(2606) 
Лична карта рег. бр. 2502, серија бр. 0107512, 

издадена од СВР — Дебар на Изет Сулеман Осма-
носки, е. Јанче — Дебарско. (2607) 

Лична карта рег. бр. 6247, серија бр. 0294587, 
издадена од СВР — Штип на Слоботка Гоша (Ми-
тева) Паунова, ул. „Ленинова" бр. 2 — Штип. 

(2603) 
Лична карта рег. бр. 1165, серија бр. 0662005, 

издадена од СВР — Тетово на Азис Рушид Кам-
бери, е. Урвич — Тетовско. (2611) 

Лична карта рег. бр. 2765, серија бр. 0660575, 
издадена од СВР — Тетово на Азиз Мамут Азизи, 
е Ларце — Тетовско. (2612) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

134. Одлука за изменување на членовите на 
Советов за народно здравје и социјална 
заштита на НР Македонија 401 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие „Служ бен весник на Народна Република Македонија" — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје бр. 801-Т-166. Печатница „Гоце Делчев" II — Скопје. 


