
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 
НРМ"- Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Понеделник. 14 јуни 

Број 19 
1954 

Година X 

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

94 
На основа точка 4 од глава XIX на Оп-

штествениот план на Народна Република 
Македонија за 1954 година, Извршниот со-
вет на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија донесува 

УПАТСТВО 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И 
НАПЛАТАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

НА ТУТУНОТ 

1. Данок на промет на тутунот плаќаат 
индивидуалните и задружните производите-
ли на тутун. 

Данокот на промет на тутунот се плаќа 
за тутунот призведен во 1954 година. 

2. Данокот на промет на тутунот се пре-
сметува и* наплатува од претпријатијата 
овластени за откуп на тутунот и тоа при 
самиот откуп на тутунот. 

3. За пресметување на даночната основи-
ца на данокот на промет на тутунот се зе-
ма купопродажната цена што овластеното от-
купно претпријатие и производителот ќе ја 
утврдат при купопродажбата на тутунот. 

4. Претпријатието за откуп на тутун е 
должно наплатениот данок во рок од 5 дена 
да го внесе во Народната банка на ФНРЈ 
и тоа 50% во полза на Републичкиот инве-
стиционен кредитен фонд, а 50% во полза 
на народниот одбор на околијата односно 
градот или градската општина со посебни 
права на чие подрачје е произведен тутунот. 

Број бб 
9. IV. 1954 година. 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р 

95 
Државниот секретаријат за внатрешни 

работи на НРМ согласно член 13 буква г од 
Законот за здруженијата, соборите и други-
те јавни скупови по подадената пријава за 
оснивање и работа на Здружението на дип-
ломираните сестри на НРМ донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ДИПЛО-

МИРАНИТЕ СЕСТРИ НА НРМ 

Се одобрува оснивањето и работата на 
Здружението на дипломираните сестри на 
НР Македонија, со седиште во Скопје, а со 
право на дејност на подрачјето на НР Ма-
кедонија. 

Бр. 677 
21 јануари 1954 година 

Скопје 

Државен секретар 
за внатрешни работи 

М. Мицајков е. р. 

де 
Државниот секретаријат за внатрешни 

работи на НРМ надлежен по член 13 буква г 
од Законот за здруженијата, соборите и дру-
гите јавни скупови, по поднесената пријава 
за оснивање и работата на Друштвото на 
оперските хорски уметници на НРМ донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ДРУШТВОТО НА ОПЕРСКИ-

ТЕ ХОРСКИ УМЕТНИЦИ НА НР 
МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува основањето и работата на 
Друтшвото на оперските хорски уметници на 
НР Македонија, со седиште во град Скопје, 
а со право на дејност на подрачјето на НР 
Македонија. 

Број 57 
21 јануари 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
М. Мицајков, е. р. 
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Државниот секретаријат за внатрешни 

работи на НРМ надлежен по член 13 буква 
г од Законот за здруженијата, соборите и 
другите јавни скупови, по поднесената при-
јава за оснивање и работата на Сојузот на 
извидниците на НР Македонија донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕМ) И РА-
БОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ИЗВИДНИЦИ-

ТЕ НА НР МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на Со-
јузот на извидниците од НР Македонија, со 
седиште во град Скопје, а со право на деј-
ност на подрачјето на НР Македонија. 

Број 319 
21 јануари 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
М. Мицајков е. р. 

^ 9 8 

Државниот секретаријат за внатреип™ 
работи на НРМ согласно член 13 буква г од 
Законот за здруженијата, соборите и други-
те јавни скупови по поднесената пријава за 
оснивање и работи на Здружението на музи-
чарите од оперските и симфониските оркес-
три на Македонија, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА МУЗИ-
ЧАРИТЕ И ОПЕРСКИТЕ И СИМФОНИС-

КИТЕ ОРКЕСТРИ НА МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на 
Здружението на музичарите од ©перените 
и »симфониските оркестри на Македонија, со 
седиште во град Скопје, а со право на деј-
ност на подрачјето на НР Македонија. 

Број 18557 
21 декември 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи 
М. Мицајков е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Милица Јорданова Ивановска, работничка од 
Скопје, подаде тужба за развод на бракот гпрртив 
Јордан Трпев Ивановски, бивш од Скопје, а сега 
во неизвесност. Бидејќи местожителството и адре-

сата на тужениот се непознати се повикува во рок 
од еден месец од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на НРМ" да се јави или 
одреди свој застапник. Во противно делото ќе се 
разгледа во негово отсуство со одредениот му од 
судот застапник. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 765/53. 

Иван Аргиров Пашалевски, работник: од Титов 
Велес, ул. „Костурска" бр. 13, подаде тужба за 
развод на бракот против Пашалевска Марика, од 
Титов Велес, а сега во неизвесност. Бидејќи ме-
стожителството и адресата на тужената се непо-
знати се повикува во рок од еден месец од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на НРМ" 
да се јави или одреди свој застапник. Во противно 
дедото ќе се разгледа во нејзино отсуство со од-
редениот ќ од судот застапник. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 457/53. 

А дол фина Дех, од Скопје, подаде тужба за 
развод на бракот против Хинко Дех. Како адре-
сата и местожИтелството на тужениот Хинко Дех 
се непознати, се повикува во рок од еден месец 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ" да се јави на овој суд или на 
адвокатот Ну ре дин Даут, во Скопје, одреден за не-
гов застапник од Старателскиот орган п[ри Народ-
ниот одбор на град Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 402/54. 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Мацанова Стефанова Менка, од Битола, ул. 
„Баирска" бр. 10, поднесе тужба за развод на бра-
кот против Јордан Наумов Кулу пачев, од село Га-
вато, а сега во неизвесност. Бидејќи местожител-
ството и адресата на тужениот1 се непознати, се по-
викува во рок од еден месец од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ" да 
се јави или одреди свој застапник. Во противно 
делото ќе се разгледа во негово отсуство со одре-
дениот му од судот застапник адвокатот Цветко 
Стрезовски, од Битола. 

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 213/54. 
ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Благој Тасев То досиев, од село 3 летово-Ко-
чанско, подаде тужба за развод на бракот против 
Розалија Благоева Тодосиева, по татко Стефанова 
Живковиќ, од Нови Сад, а сега со непознато ме-
стожителство. Бидејќи местожителството и адре-
сата на тужената се непознати, се повикува во рок 
од еден месец од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на НРМ" да се јави или 

одреди свој застапник. Во противен случај судот 
по службена должност и' го одредува за застапник 
Ристо Деанов, правен референт при овој суд, и 
делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 44/54. (57) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Магбуле Абдураман Зендин, родена Фетаова. 

од е. Врановци, подаде тужба за развод на бракот 
против мажот ќ Абдураман Зенден, земјоделец, од 
е. Добридол-Гостиварско, а сега во неизвесност. 
Бидејќи местожителството и адресата на тужениот 
се непознати, се повикува во рок од еден месец од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 
противно, ќе му се одреди старател и делото ќе се 
разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 176/54. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
При овој суд поведена е постапка за прогласу-

ваше за поништена загубената полиса бр. 16440 за 
осигурување на животот на Кирил Атанасов Ј а -
нев, од Скопје, издадена од бившото Осигурител-
но друштво „Росија Фонсиер". 

Се. поканува секој кој ја има најдено полисата 
или ја притежава по кој и да е начин, да јави на 
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Судот или стави приговор за нејзиното поништу-
вање во рок од еден месец од објавувањето на ог-
ласот во „Службен весник на НРМ". Во противен 
случај полисата ќе се прогласи за поништена 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Скопје Р. бр. 5563/52. 

При овој суд се води оставинска постапка по 
оставината Н1 пок. Нестор Ѓорѓиев Алкушевски, 
бив. од Скопје, кој е умрен во 1928 година, и после 
својата смрт покрај останатите наследници го 
оставил и брат си Ристо Ѓорѓиев Алкушевски, сега 
во НР Бугарија со непозната адреса. 

Се поканува наследникот Ристо Георгиев Ал-
кушевски или секое друго лице, кое нешто знае 
за него, да јави на овој суд или на неговиот ста-
рател Исо Марков Галевски, од Скопје, ул. „113" 
бр. 75, во рок од 20 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на НРМ". Во 
противно оставината ќе се расправи по законот. 

Од Околискиот суд во Скопје, О. бр. 107/54. 
ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен Божин Николовски, бив. од е. Сви-
ниште — Битолско. 

Се поканува напред именованиот, во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на овој суд во рок од три месеци зд денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ". Во противно, по истекот на горниот рок 
поменатиот ќе се огласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Битола, Р. бр. 1238 /53 . 

При овој суд е покрената постапка за про-
гласување умрен Крсте Србиновски, бив. од е. 
Буково — Битолско. 

Се поканува напред именованиот во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на овој суд во рок од три месеци од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ". Во противно, по истекот на горниот рок 
поменатиот ќе се огласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Битола, Р. бр. 1247/53. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО Т. ВЕЛЕС 
При овој суд се води граѓанско дело по туж-

бата на Димчев Лазов Димитрија, кој како мало-
летен го застапува неговата мајка Алтимина Дим-
чева, од е. Новачани, против Димчев Л- Лазо, со 
непознато местожителство, за оспорување на •тат-
ковство. 

Како на споменатиот Лазо Димчев не му е 
позната точната адреса, истиот се поканува во рок 
од еден месец од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ", да ја достави него-
вата сегашна адреса на судот. Во противен случај 
ќе му биде поставен старател. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Т. Велес, Г. бр. 52/54. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 
При овој суд е поведена постапка за прогла-

сување за поништена загубената полиса бр. 119257 
за осигурување на животот на Стефановски Ла-
заров Блажо, службеник од Куманово, издадена 
од ДОЗ-пословница — Куманово. 

Се поканува секој кој ја има најдено поли-
сата или ја притежава по кој и да е начин, да јави 
на Судот или стави приговор за нејзиното пони-
штување во рок од три месеци од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ". Во противен случај полисата ќе се про-
гласи за поништена. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Куманово, Р. бр. 44/54. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При овој суд се води предмет за физичка дел-

ба, по оставината на пок. Лазар Цакоски бив. од 
Прилеп, а по предлогот на предлагачите Љута Г. 
Талеска, од Битола, и Панда Илиоска, од Прилеп, 
против наследниците Методија Цакоски, Цветанка 

Атанасова , обата од Прилеп, и Стева Радосав-
љева Јелич, од Прилеп, а сега со непознато место-
жителство. 

Се поканува наследницата-противникот Стева 
Р. Јелич, во рок од еден месец од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ", да се јави 
лично во судот или достави точна адреса. Во про-
тивно, судот преку старателскиот орган ќе Л на-
значи старател, кој од нејзино име ќе се повика 
по предметот. 

Од Околискиот суд во Прилеп, Р. бр. 872/35. 
(59) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 12-11-1954 
година под реден број 57/1, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Јавор", со се-
диште во Прилеп. Предмет на иселувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со градежен материјал 
и огревно дрво. 

Од Окружниот суд во Битола. Р. бр. 57/1/54. 
(265) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 1-1V-
1954 година под реден број 70, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Земјоделско ово-
штарско-лозарско претпријатие „Лоза", со седиш-
те во село Гиновци — Кривопаланечко. Предмет 
на послувањето на претпријатието е: обработување 
и одгледување на лозарски засади, овоштарски 
градини и обработка на земја. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 17/54. 
(320) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 29-III-
1954 година под реден број 58, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен дуќан-фурна „Дренак", со 
седиште во Крива Паланка. Предмет на пос Ј а в а -
њето на дуќанот е: изработка и продажба на леб 
и бели пецива. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 63/54. 
(332) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека на 
ден 12-У-1954 година е запишано во регистарот 
на стопанските организации на страна 119, рег. 
бр. 119, стопанското претпријатие под фирма: За -
дружен завод за домашни ракотворба со седиште 
во Скопје. Предмет на послувањето на Заводот е: 
организациона инструкторска работа во корист на 
^производителите нЈа домашни ракотвО|рби и ху-
дожествени изработки, како и обучување на ка -
дарот, организација на работниот процес и ел.; 
непосредно стручна помош во изработка на од-
делни предмети (ракотворби и художествени рач-
ни изработки); производство во сопствени погони 
на обрасцови ракотворба модели, алати, проекти 
за ракотворби и ел. и продажба на истите на 
внатрешниот и меѓународниот пазар; комисионе-
рство и посредување во пласманот на ракотвор-
е њ е ; организирање на времени и постојани из-
ложби, како и уредување на павиљони, штандови, 
изложбени магацини и ел. во земјата и странство 
на домашни ракотворби и художествени изра-
ботки. 

За директор е одреден Нанов Георгиев Сте-
ван, од Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 173/54. 
(467) 
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Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 29-Ш-
1954 година под реден број 43, е запишан .тргов-
скиот дуќан под фирма: Самостоен трговски ду-
ќан на мало „Кантина", со седиште1 во Крива Па-
ланка. Предмет на послувањето на дуќанот е: 
трговија со животни намирници и куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 42/54. 
(335) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 29-Ш-
1954 година под реден број 57, е запишан под фир-
ма: Самостоен дуќан — фурна „Хигиена", со седи-
ште во Крива Паланка. Предмет на иселувањето 
на дуќанот е:- изработка и продажба на леб и 
бели пецива. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 04/54. 
(338) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гиЅстаро^ на стопанските! организации на 29-Ш-
1954 година под реден број 53, е запишан угости-
телскиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан 
на мало „Ловец", со седиште во Крива Паланка. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: продавање 
на секаков вид пијалоци и мезелуци со скара. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 52/54. 
(339) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 29-Ш-
1954 година под реден број 50, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Самостоен трговски ду-
ќан на мало „Последна мода", со седиште во 
Крива Паланка. Предмет1 на школувањето на ду-
ќанот е: трговија со текстил и текстилна галант 
терија. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 49/54. 
(342) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 29-111-
1954 година под реден број 49, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Самостоен трговски ду-
ќан на мало „Солидност", со седиште во Крива 
Паланка. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
трговија со животни намирници и куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 48/54. 
(343)1 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
/регистарот на стопанските организации на 5-У-
1954 година под реден број 114, е запишана задру-
гата под фирма: Земјоделска задруга „Градиште", 
со седиште во село Жидилово — Кривопаланечко. 
Предмет на школувањето на задругата е: унапре-
дување на земјоделството и овоштарството, екс-
плоатација на шумите и огревно дрво, како и 
градежен материјал, откуп на земјоделски произ-
води, ситен и крупен добиток, преработка на мле-
ко и млечни производи и друго. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. '61/54. 
(134) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека вен 
регистарот на стопанските организации на 29-III-
1954 година под реден број 55, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на ма-
ло „Универзал", со седиште во Крива Паланка. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: трговија 
со животни намирници и куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 66/54. 
(344) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27-III-
1954 година под реден број 41, е запишан тргов-
скиот дуан под фирма: Самостоен трговски ду-
ќан на мало „Витамин", со седиште во Крива Па-

ланка. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
трговска купопродажба на стоки кои припаѓаат 
во областа на на зарзаватчилници. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 39/54. 
(345) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-Ш-
1954 година под реден број 22, е запишана про-

давницата под фирма: Продавница на општата 
ѕЗеЦјоделЈска задруга „Млад Борец",, со оедилЈте) 
во село Драчево •— Скопско. Предмет на иселу-
вањето на продавницата е: трговија со мешовити 
стоки на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 5/54. 
.352) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6-1У-
пријатието под фирма: Биро за задружно кни-
1954 година под реден број 76, е запишано прет-
говодство, со седиште во Куманово. Предмет ка 
школувањето на преторјатието е: водење на кни-
говодството на задружните организации и услуги. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. Ѓ8/54. 
:396) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 24Ш-
1954 година под реден број 15, е запишано' стопан-
ското претпријатие под фирма: Електрично прет-
пријатие „Кичево", со седиште во Кичево. Пред-
мет на послувањето на претпријатието е: обаву-
вање на дистрибуција на електричната енергија, 
врши сите видови на инсталација и изведува да-
леководи и трафостанции. 

Од Окружниот суд во Гостивар, бр. 310/54. 
ѓ.399) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 14-1У-
1954 година под реден број 91, е запишано сто-
п а н с к о ^ претпријатие под фирма: Стовариште на 
трговското претпријатие „Развиток" — Трстеник, 
со седиште во Скопје. Предмет ма школувањето 
на претпријатието е: продажба на алкохолни пија-
лоци на големо. 

Од Окружниот суд во Скопје Фи. бр. 95/54. 
(408) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 8-1V-
1954 година под реден број 81, е запишан трговски 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Азот", со се-
диште во Титов Велес. Предмет на побелувањето 
на дуќанот е: трговија со текстил, текстилна га-
лантерија и плетена стока. 

Од Окружниот суд во Скопје, фи. бр. 88/54. 
(409) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 9-1V-
1954 година под реден број 83, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Истраги и сту-
дии Рудник „Алшар", со седиште во село Мајден:-
Конопиште, Тиквешко. Предмет на послувањето 
на претпријатието е: студии, истражувања и ек-
сплоатација на рудните богатства во теренот на 
Тиквешка околија. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бо. 90/54. 
(410) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 28-IV-
1954 година под реден број 96, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за ко-
лонијал „Полет", со седиште во Скопје, Предмет 
на побелувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со колонијални стоки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 106/54. 
(411) 
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Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-1I-
1954 година под реден број 78/1, е з апишан тргов-
скиот дуќан под ф и р м а : Трговски дуќан „Снаб-
дител", со седиште во Битола. Предмет на послу-
вањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, животни намирници и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр 78/1,/54. 
(213) 

Окружниот суд во Битола об јавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-11-
1954 година под реден број 87/1. е з а п и ш а н тргов-
скиот дуќан под фирма : Самостоен трговски ду-
ќ а н „Црна Река" , со седиште во Битола . Предмет 
на послувањето на дуќанот е: трговија со алко -
холни и безалкохолни пијалоци, животни намир-
ници и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 87/1/54. 
(222) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-1I-
1954 година под реден број 88/1, е з а п и ш а н тргов-
скиот дуќан под фирма : Трговски дуќан „Ха јмлк-
чалан", со седиште во Битола. Предмет на пос Ја-
вањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, ж и в о т н и намирници и к у -
ќни потреби. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. Г 8/1/54. 
(223) 

Окружниот суд во Битола об јавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-11« 
1954 година под реден број 92/1, е з а п и ш а н угости-
телскиот д у ќ а н под ф и р м а : Угостителски дуќан 
— к а ф а н а „Прилеп", со седиште во Прилеп. Пред-
мет на побелувањето на дуќанот е: угостителски 
услуги. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 92/1/54. 
(227) 

Окружниот суд во Битола об јавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-11-
1954 година под реден број 104/1, е з а п и ш а н тргов-
скиот дуќан под ф и р м а : Самостоен трговски ду-
ќ а н „Идеал", со седиште во Битола . Предмет на 
школувањето на дуќанот е: трговија со стакло, 
порцулан, керамичка стока и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 104/1/54. 
(238) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 
1954 година под реден број 106/1, е з а п и ш а н тргов-
скиот дуќан под фирма : Самостоен трговски ду-
ќ а н „Битола со седиште во Битола. Предмет на 
школувањето на дуќанот е: трговија со текстил и 
текстилна галантерија . 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 106/1/54. 
(240) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 15-И-
1954 година под реден број 8, е з а п и ш а н дуќанот 
под фирма : Самостоен мешовит дуќан „Јадран" со 
седиште во Дебар. Предмет на побелувањето на 
дуќанот е: купопродажба на мало во внатрешниот 
промет1. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 81/54. 
(192) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-П-
1954 година под реден број 94/1, е з а п и ш а н тргов-
скиот дуќан под ф и р м а : Трговски дуќан „3-тИ 
ноември", со седиште во Прилеп. Предмет иа по-
слу вањето на дуќанот е: трговија на мало со ж е -

лезна, метална стока, стакло, порцулан и керами-
чка стока. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 94/1/54. 
(203) 

Окружниот суд во Битола об јавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-11-
1954 година под реден број 69/1, е з а п и ш а н тргов-
скиот дуќан под ф и р м а : Трговски дуќан „Пели-
етер", со седиште во Битола . Предмет на д о м у -
вањето на дуќанот е : трговија со ж и в о т н и намир-
ници, к у ќ н и потреби и производи од тутун. 

Од О к р у ж н и о т суд во Битола, Р . бр. 69/1/54. 
(204) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-II-
1954 година под реден: број 70/1, е з а п и ш а н тргов-
скиот дуќан под ф и р м а : Трговски дуќан „Модна 
галантерија" , со седиште во Битола. Предмет на 
побелувањето на дуќанот е: трговија со галанте-
рија , кратка и плетена стока, со производи од гу-
ма и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 70/1/54. 
(205) 

О к р у ж н и о т суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-1I-
1954 година под реден број 71/1. е з а п и ш а н тр^ов-
скио.т дуќан под ф и р м а : Трговски дуќан „Мода"', 
со седиште во Битола . Предмет на послувањето 
на дуќанот е: трговија со галантерија , кратка и 
плетена стока, електротехнички матери јали и 
ДРУГО. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. фр. 71/1/54. 
(206) 

Окружниот суд во Битола об јавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-И-
1954 година под реден број 77/1, е з а д и ш а н тргов-
с к и о т /дуќан под - ф и р м а : Трговски дуќан „4-ти 
ноември", со седиште во Битола . Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: трговија со алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, животни намирници и куќни 
потреби. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 77/1/54. 
(212) 

Окружниот суд во Ш т и п објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 22-1-1954 
година под реден број 3, е запишано трговското 
претпријатие под ф и р м а : Трговско откупно прет-
пријатие на едро „Илинден", со седиште во село 
Виница — Кочанско. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: трговија со сите видови инду-
стриски и колони јални стоки, откуп на сите зем-
јоделски и сточни производи, сточна храна и ж и -
ва стока. 

Од О к р у ж н и о т суд во Штип, Р. бр. 3/54. (98) 

Окружниот суд во Ш т и п об јавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 22-1-1954 
година под реден број 4, е з апишано трговското 
претпријатие под ф и р м а : Трговско претпријатие 
„Лисец", со седиште во село Виница — Кочанско. 
Предмет на школувањето на претпријатието е: тр-
говија со индустриски и колони јални стоки. 

Од О к р у ж н и о т суд во Ш т и т Р. бр. 4/54, (99) 

Окружниот суд во Ш т и п објавува дека во ре -
гистарот на стопанските организации на 22-1-1954 
година под реден број 5, е з апишано трговското 
претпријатие под ф и р м а : Трговско .претпријатие 
„Бел Камен" , со седиште во село Виница — К о -
чанско. Предмет на школувањето на претпријатие-
то е: трговија со колонијални - и индустриски 
стоки. 

Од Окружниот1 суд во Штип. Р. бр. 5/54. (100) 

Окружниот суд во Ш т и п објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 11-П-1954 
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година под реден број 17, е задишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 3 „Прехра-
на", со седиште во село 3летово — Кочанско-. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: купопро-
дажба на сите земјоделски производи, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, жива стока, колење и 
продавање на свеже месо. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 17/54. (ИЗ) 

Окружниот суд БО Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 12-11-1954 
година под реден број 2*0, е запишано трговското 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
„Брегалница" со седиште во село Виница — Ко-
чанско. Предмет на поодувањето на претпријатие-
то е: купопродажба на стоки во внатрешниот про-
мет и занаетчиство — купопродажба на сите видо-
ви прехранбени артикли. 

Од Окружниот) суд во Штип, Р. бр. 20/54. (116) 

Окружниот суд во В и т л а објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-1I-
1954 година под реден број 79/1, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Челик", 
со седиште во Битола. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија со железна и метална стока, 
бои, лакови и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 79/1/54. 
(214) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 15-П-
1954 година под реден број 7, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен мешовит дуќан „Крчин", 
со седиште во Дебар. Предмет на работата на ду-
ќанот е: купопродажба на мало во внатрешниот 
промет. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 80/54. 
(191) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 16-11-1954 
година под реден број 6, е запишано' стопанското 
претпријатие под фирма: Претпријатие за произ-
водство на градежен материјал и огревно дрво 
„Светлост", со седиште во Демир Капија •— Тик-
в е ш и . Предмет на послувањето на претпријатието 
е: производство на градежен материјал, огревно 
дрво, воденичарски и електрични услуги. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 54/54. (198) 

Окружниот судг во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 13-11-1954 
година под реден број 2, е запишано стопанското 
претпријатие тод фирма: Претпријатие за одржува-
ње на пруги, со седиште во Титов Велес. Предмет 
на школувањето на претпријатието е: одржување на 
пруги, производство на камени материјали и изра-
ботка на помали железнички објекти. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 43/54. (201) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 20-11-1954 
година под реден број 82/1, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Новаци", со се-
диште во Битола. Предмет на послувањето на дуќа-
нот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, животни прехранбени намирници. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 82/1/54. 
(217) 

Окружниот суд во, Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-11-1954 
година под реден број 93/1, е запишано трговското 
претпријатие под фирма: Трговско цретпријатие 
„Пелистер", со седиште во Прилеп. Предмет на ис-
елувањето на претпријатието е: трговија на мало со 
млеко и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 93/1/54. 
(228) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-11-1954 
година под реден број 108/1, е запишано трговското1 

претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
„Кораб", со седиште во Прилеп. Предмет на побелу-
вањето на претпријатието е; трговија на мало со 
млечни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 108/1/54. 
(242) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 125 од 
8-1-1954 година е запишано во регистарот на сто-
панските организации на страна 72, рег. бр. 36, 
претпријатието под фирма: Око диско трговско прет-
пријатие на едро' „Илинден" со седиште во Дебар. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Дебарска околија бр. 92 од 1-1-
1954 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
снабдување на сите дуќани и општи земјоделски 
задруги во Дебарска околија. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Боге Филиповски, а во негово отсуство Аџи Кору-
ми, во границите на овластувањето. 

Бр. 125/54 од Советот за стопанство на НО на 
Дебарска околија. (26) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 61 
од 11-1-1954 година е запишано во регистарот на 
стопанските организации на страна 61, рег. бр. 41, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за 
производство и продажба на леб. брашно и пециво 
„Исхрана" со седиште во Св. Николе. 

Трговскиот дуќан е основан со решение бр. 
17/54 на Народниот одбор на Градската општина 
— Св. Николе. 

Предмет на работа на трговскиот дуќан е: про-
дажба и производство на брашно, леб и други леб-
ни пецива, како и вршење на услуги. 

Трговскиот дуќан ќе го потпишува работоводи-
телот Михаило Борисов Мишев. 

Бр. 61/54 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (128) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 172 
од 15-1-1954 година е запишано во регистарот на 
"стопанските организации на страна 10, рег. бр. 10, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Пр-
ви мај", со седиште во1 Кичево. 

Трговскиот дуќан е основан со решение бр. 
15181 од 30-ХН—953 год. на Народниот одбор на Ки-
чевска околија. 

Предмет на работата на трговскиот дуќан е: 
трговија на мало со текстил, колонијал, стакларија, 
кинкалерија и железарија. 

Трговскиот дуќан ќе го потпишува раководи-
телот Илија Накевски. 

Бр. 172/54 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околија. (154) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 277 
од 15-1-1954 година е запишан во регистарот на 
стопанските организации на страна 19, рег. бр. 19, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „15 
ноември", со седиште во Кичево. 

Трговскиот дуќан е основан со решение бр. 
15181 од 30-Х11-1954 год. на Народниот одбор на Ки-
чевска околија. 

Предмет на работата на трговскиот дуќан е: 
трговија на мало со текстил, колонијал, кинкале-
рија, стакларија железарија и мебел. 

Трговскиот дуќан ќе го потпишува раководи-
телот Бекир Адровски. 

Бр. 277/54 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околија. (155) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 
13395/53 година е запишано во регистарот на сто-
панските организации на страна 20, рег. бр. 20, 
стопанско^ претпријатие под фирма: Сточарско 
претпријатие „Лопушник", со седиште во Кичево. 

Претпријатието е основано со решение бр. 11625 
од 28-1X^1953 год. на Народниот одбор на Кичевска 
околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
одгледување на овци и производство на млеко и 
млечни производи. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Методија Бабовски. 

Бр. 13395/53 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околија. (162) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 
14043/53 година е запишан во регистарот на стопан-
ските организации на страна 21, рег. бр. 21, тр-
говскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Би-
стра", со седиште во Кичево. 

Трговскиот дуќан е основан со решение бр. 
13962 од 1-ХП-1953 год, на Народниот одбор на Ки-
чевска око лит а. 

Предмет на работата на трговскиот дуќан е: 
промет со жива стока, месо, месни производи, мле-
чни производи и конзерви. 

Трговскиот дуќан ќе го потшишува раководи-
телот Душан Мицковски. 

Бр. 14043/53 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околија. (163) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 20224 
од 23-ХП-1953 година е запишано во регистарот на 
(стопанските организации на страна 29, рег. бр. 29, 
претпријатието под фирма: Општинско трговско 
претпријатие „Стрижак", со седиште во село Лабу-
нипгта. 

Претпријатието е основано со решение на Оп-
штинскиот народен одбор село Лабуништа бр. 3115 
од 16-ХП-1953 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
трвоска дејност на мало. 

Претпријатието ќе го потпишуваат раководите-
лот Исо Бекировски и книговодителот Ламбе Не-
делковски, во гранците на овластувањето. 

Бр. 20224/53 од Советот за стопанство на НО на 
Охридска околија. (169) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 43 
од 4-1-1954 година е запишано во регистарот на 
стопанските организации на страна 37, рег. бр. 37, 
претпријатието под фирма: Градско откупно прет-
пријатие „Исхрана" со седиште во Струга. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина Струга бр. 
6923 од 18-11-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
откуп и- трговија со сите видови земјоделски про-
изводи на едро. 

Претпријатието ќе го потпишува раководителот 
Миле Николовски. 

Бр. 43/54 од Советот за стопанство на НО на 
Охридска околија. (183) 

На основа решението на Советов за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 17585 
од 29-Х-1953 година е заштитно во регистарот на 
стопанските организации на страна 23, рег. бр. 23, 
претпријатието под фирма: Градско трговско прет-
пријатие „Снабдител", со седиште во Струга. 

Претпријатието е основно со решение на Град-
ската општина Струга бр. 5871 од 15-Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
трговска дејност на мало. 

Претпријатието ќе го потпишуваат' раководите-
лот Ламбуш Шута и книговодителот Селман Чало-
ковски. 

Бр. 17585/53 од Советот за стопанство на НО на 
Охридска околија. (189) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 404 
од 4-II1-1953 година е запишано во регистарот на 
стопанските организации на страна 23, рег. бр. 23, 
претпријатието под фирма: Околиско претприја-
тие за откуп и обработка на тутун „Треска", со се-
диште во село Брод . 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Кичевска околија бр. 14791 од 
29-ХН-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: от-
куп. п^тлдѓчуг^а и продажба на тутун. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Стојмир Столевски. 

Бр. 404/54 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околија. (373) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
11681 од 7-ХИ-1953 година е запишан во регистарот 
на стопанските организации на страна 16, рег. бр 2, 
под фирма: Чајџилница „Братство", со седиште во 
Гостивар. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 
од 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: продажба на 
к а ф е и чај . 

Дуќанот ќе го потпишуваат Димо Тримчевски 
и Музафер Бакију. 

Бр. 11681/53 од Советот за стопанство на НО на 
Гостиварска околија. (389) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
12005 од 16-Х11-1953 година е запишано во региста-
рот на стопанските организации на страна 18, рег. 
бр. 3, претпријатието под фирма: Претпријатие — 
ресторант „Македонија", со седиште во Гостивар. 

Претпријатето е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина Гостивар бр. 
4873 од 2-X-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: уго-
стителски услуги. 

Претпријатието ќе го потпишуваат Светозар 
Трифуновски, а во неговото отсуство Диме Сера-
фимовски. 

Бр. 12005/53 од Советот за стопанство на НО на 
Гостиварска околија. (392) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
12006 од 16-ХН-1953 година е запишано во региста-
рот на стопанските организации на страна 17, рег. 
бр. 4. претати ј ати ето под фирма: Претпријатие — 
ресторант „Скопје", со седиште во Гостивар. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина — Гостивар 
бр. 4873 од 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието' е: уго-
стителски услуги. 

Претпријатието ќе го потпишува Душан Гур-
чиновски, а во негово отсуство Степан Степановски. 

Бр. 12006/53 од Советот за стопанство на НО на 
Гостиварска околија. (393) 

ИСПРАВКА 
Во „Службен весник на НРМ" број 13 од 24 

април 1954 година, во рубриката „Регистрации на 
стопански претпријатија", а во огласот објавен под 
бр. 207, називот на трговскиот дуќан место „Извор" 
ќе треба да гласи „Избор". 

Од Редакцијата 
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РЕГИСТАР НА УСТАНОВИ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Народниот одбор на 
Овчеполска околија бр. 773 од 12-11-1954 година 
Илија Донев се назначува за помошник управител 
на Специјалната болница за ТБЦ—Штип. 

Од Советот за стопанство на НО на Овчеполска 
околија бр. 901 од 15-11-1954 год. (354) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Тиквешка околија бр. 552 од 18-11-1954 година се 
променува називот на Установата со самостојно фи-
нансираше — Лозов расадник, со седиште во К а -
вадарци, и во иднина ќе се води под фирма: Уста-
нова со самостојно финансирање — станица за уна-
предување на лозарство и винарство со седиште 
во Кавадарци. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија бр. 552 од 18-11-1954 година. (197) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 134 
од 15-1-1954 грдана е запишано во регистарот на 
задружните организации на страна 21, рег. бр. 21, 
претпријатието под фирма: Задружно универзално 
претпријатие на големо „Извор", со седиште во Ки-
чево. 

Предмет на работата на претпријатието е: тр-
/чзвија со индустриски стоки, селско стопански про-
изводи и градежен материјал. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Никола Силј ановски. 

Бр. 134/54 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околија. (167) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 19261 
од 24-ХН -1953 година Селанската работна задруга 
„Лазар Колишевски", со седиште во село Белче, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19261/53 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (11) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 4870/53 
година Околиските задружно претпријатие за от-
куп и продажба на земјоделски производи, со .се-
диште во Охрид, се брише од регистарот на за-
дружните организации, бидејќи со решението на 
О К О Л И С К И О Т задружен сојуз — Охрид е фузиони-
рано со Задружното трговско претпријатие »За-
другар" — Охрид. 

Бр. 4870/53 од Советот за стопанство на НО на 
Охридска околија. (40) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр 1800 
од 13-11-1954 година е запишано во регистарот на 
задружните организации на страна 44, рег. бр. 44, 
претпријатието под фирма: Задружно трговско 
претпријатие „Задружна трговија", со седиште во 
Охрид. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот задружен сојуз — Охрид бр. 82 од 2-И-1954 
година. 

Предмет на работата на претпријатието е: тр-
говска дејност со индустриски стоки на големо. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Јанко Митревски. 

Бр. 1809/54 од Советот за стопанство на НО на 
Охридска околија. (168) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Работничка книшка бр. 639/52 год,, издадена од 
Трудов отеек-Скопје на Димитар К. Жангев, ул. 
„122" бр. 17 — Скопје. (1377) 

Свидетелство за положен калфински испит под 
бр, 128 од 1-1У-1951 год., издадено од Градски на-
роден одбор — Скопје на Драгица Д. Здравкова, 
Скопје. (1378) 

Шоферска исправа бр. 994, издадена од Сообра-
ќа јни отсек — Скопје на Мујо Карабожиќ — 
Скопје. (1424) 

Свидетелство под бр. 195/52 за положен и с ш т 
за занаетчиски помошник од шивачки занает, из-
дадено од Домот и школота за глувонеми деца во 
Суботица на Радмила Лупа Димитрова, ул. „93" бр. 
21 — Скопје. (1438) 

Индекс издаден од Економскиот факултет В1 
Скопје на Момчило Симовиќ — Скопје. (1443) 

Возна дозвола бр. 255, издадена од Сообраќај-
ната милиција — Скопје на Филип С. Иванов — 
Скопје. (1444) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило мар-
ка „Фијат" рег. бр. 3*9 регистар ознака М-5806, из-
дадена од СВР — Штип на Околискиот народен 
одбор — Штип. (1445) 

Дозвола за држење и носење на оружје рег. 
бр 940, издадена од СВР — Струмица на Јашар М. 
Алиов, е. А ликон — Струмичко. (1509) 

Сообраќајни дозволи под рег. бр. 4146 и 3902, 
издадени од СВР — Прилеп на Претпријатието за 
јавен авто-транспорт — Прилеп. (1511) 

Колска книшка рег. М. бр. 2309, издадена од 
Сообраќајниот отсек — Дебар на СРЗ „Стогово", е. 
Гари — Дебарско. (1513) 

Воена легитимација за резервни официри бр. 
1600, издадени од В. П. 9358, на Александар Петра 
Стојановски, е. Косел — Охридско. (1525) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 1174, серија бр. 0377684, 

издадена од СВР — Кочани на Цвета Милакова 
Ме:ичева, учителка во село Драчево — Скопско. 

(1379) 
Лична карта рег. бр. 6580, серија бр. 0617011, 

издадена од ОВР — Горче Петров на Ѓорче Илиев 
Трајковски, ул. „Вардарска" бр. 10 — Г. Петров. 

(1380) 
Лична карта рег. бр. 3927, серија бр. 0614989, 

издадена од ОВР Горче Петров на Трифун Спиров 
Јовановски, е. Шишево — Скопско. (1381) 

Лична карта рег. бр. 3622, серија бр. 0582324 
издадена од СВР — Скопје на Ејуп Ебип Демир* 
е. Долно Нерези — Скопско. (1382) 

Лична карта рег. бр. 3049, серија бр. 0782764, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Ѓорѓи Б л а ж е 
Павловски, е. Кучково — Скопско (1383) 

Лична карта рег. бр. 9845, серија бр. 1480562, 
издадена од СВР — Крушевац на Милосав Борисов 
Лил чик, Ѓорче Петров — Скопско. (1384) 

Лична карта рег. бр. 5887, серија бр. 0582048, 
издадена од СВР на Скопска околија на Муарем 
Љатиф Јашаров, е. Гумаљево — Скопско. (1385) 

Лична карта рег. бр. 8536, серија бр. 0585046, 
издадена од СВР на Скопска околија на Спасо 
Трипун Митровски, е. Црешево — Скопско. (1386) 

Лична карта рег. бр. 17964, серија бр. 0594084, 
издадена од СВР на Скопска околија на Тодор 
Војне Миленовски , е. Нова Брезица — Скопско. 

(1387) 
Лична карта рег. бр. 16884, серија бр. 0593404, 

издадена од СВР на Скопска околија на Крсто 
Димо Пендовски, е. Љубанци — Скотско. (1388)< 
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Лична карта .рег. бр. 12083, серија бр. 0588093, 
издадена од СВР на Скопска околија на Трајче 
Димитрија Петровски, е. Црешево — Скопско. (1389) 

Лична карта рег. бр. 16052, серија бр. 0592572, 
издадена од СВР на Скопска околија на Младен 
Петко Пирковик, е. Кучевиште — Скопско. (1390) 

Лична карта рег. бр. 4870 серија бр. 0615755, 
издадена од ОВР — Горче Петров на Јован Пан-
чев Јовчевски, е. Кучково — Скопско. (1391) 

Лична карта рег. бр. 3905, серија бр. 090597, 
издадена од СВР — Скопје на Борис Наум Коста-
диновски, „Мичурин" III зграда П влез — Скопје. 

(1398) 
Лична карта рег. бр. 65505, серија бр. 0072437, 

издадена од СВР — Скопје на Елена Соле (Тулеска) 
Илиевска, ул. „135" бр. 92 — Скопје. * (1400) 

Лична карта рег. бр. 62071, серија бр. 0066895. 
издадена од СВР — Скопје на Рамадан Мустафа 
Ајдиновски, ул. „141" бр. 195 — Скопје. (1401) 

Лична карта рег. бр. 79331, серија бр. 0051885, 
издадена од СВР — Скопје на Џемаил Мемиш Б а ф -
тијаров, ул. „146" бр. 70 — Скопје. (1402) 

Лична карта рег. бр. 52504, серија бр. 0040815, 
издадена од СВР — Скопје на Џемаил Куртиш Де-
мир, ул. „398" бр, 63 — Скопје. (1403) 

Лична карта рег. бр. 28370, серија бр. 0024756, 
издадена од СВР — Скопје на Наталија Димитар 
Сотирова, ул. „Битолска" бр. 9 — Скопје. (1405) 

Лична карта рег. бр. 7788, серија бр. 11437, 
издадена од СВР — Скопје на Магда Михаило (Ар-
совска) Ристовска, ул. „20 октомври" бр. 21 — Ско-
пје. (1406) 

Лична карта рег. бр. 5294, серија бр. 40318, 
издадена од СВР — Скопје на Стефан Велко Ни-
коловски, ул. „516" бр. 1 — Скопје. (1407) 

Лична карта рег. бр. 75114, серија бр. 0050635. 
издадена од СВР — Скопје на Сребра Александар 
(Илиева) Николова, ул. „518" бр. 13 — Скопје. (1408) 

Лична карта рег. бр. 17534, серија бр. 0593654, 
издадена од СВР на Скопска околија на Бекир Ша1-
бан Камберовски, ул. „155" бр. 75 — Скопје. (1594) 

Лична карта рег. бр. 26433, серија бр. 0020907, 
издадена од СВР — Скопје на Борис Коце Ѓур-
ков, ул. „13 ноември" бр. 68 — Скопје. (1410) 

Лична карта рег. бр. 51530, серија бр. 0037903, 
издадена од СВР — Скопје на Бафти Синан Ју-
'суф, УЛ. „391" бр. 18 — Скопје. (1411) 

Лична карта рег. бр. 31585, серија бр. 002323 3, 
издадена од СВР — Скопје на Хасан Ариф Су-
лејман, ул. „118" бр. 29а — Скопје. (1412) 

Лична карта рег. бр, 55124, серија бр. 0046459, 
издадена од СВР — Скопје на Хавзи Сали Усец-
нов, ул. „398" бр. 31 — Скопје. (1413) 

Лична карта рег. бр. 52378, серија бр. 0037490. 
издадена од СВР — Скопје на Мержан Бајрам Аса-
нов, ул. „131" бр. 37 — Скопје. (1414) 

Лична карта рег. бр. 61192, серија бр. 0049017, 
[издадена од СВР — Скопје на Бајрам Емин Шаин, 
ул. „129" бр. 47 — Скопје. (1415) 

Лична карта рег. бр. 55195, серија бр. 0042478, 
издадена од СВР — Скопје на Рабиша Али Мурте-
зан Џеј мен, ул. „394" бр. 96 — Скопје. (1416) 

Лична карта рег. бр. 6422, серија бр. 8600, 
издадена од СВР — Скопје на Трифун Стојков 
Геговски, ул. „Христо Смирневски" бр. 15 — Ско-
пје. (1417) 

Лична карта рег. бр. 15496, серија бр, 0014480, 
издадена од СВР — Скопје на Љубомир Алексан-
дар Антоновски, ул. „Триглавска" бр. 7 — Скопје. 

(1422) 
Лична карта рег. бр. 2187, серија бр. 0698697, 

издадена од СВР — Гостивар на Даница Ристева 
(Бундалеска) Дуковска, ул. „Илинденска" бр. 70 — 
Скопје. (1423) 

Лична карта рег. бр. 21067, серија бр. 0048049. 
издадена од СВР — Скопје на Јаким Методија 
Краевски, ул. „Кисела Вода" бр. 7 — Скопје. (1427) 

Лична карта рег. бр. 34857, серија бр. 0031802, 
издадена од СВР — Скопје на Хрисула Никола 
(Нонева) Стојчева, ул. „Егејска" бр. 5 — Скопје. 

(1429) 

Лична карта рег. бр. 7361, серија бр. 0 06762, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан Вељанов 
Мирчевска ул. „Карл Маркс" бр. 5 — С опјз, (1442) 

Лична карта рег. бр. 8923, серија бр. СЈ8254, 
издадена од СВР — Скопје на Себастијан Јозеф 
Матиќ, ул. „360" бр. 18 — Скопје. (1446) 

Лична карта рег. бр. 76610, серија бр. 0052026, 
издадена од СВР — Скопје на Умер Рушид Уме-
ров, ул. „158" бр. 35 — Скопје. (1456) 

Лична карта рег. бр. 84374, серија бр. 0054757, 
'издадена од СВР — Скопје на Мара Марко (Ѓуро-
ва) Ивановска, е. Маџари — Скопско. (1469) 

Лична карта рег. бр. 76253, серија бр. 0051246. 
издадена од СВР — Скопје на Ќамил Јонуз Зи-
бер, ул. „141" бр. 139 — Скопје. (1470) 

Лична карта рег. бр. 86427, серија бр. 0062981, 
издадена од СВР — Скопје на Рефик Мерџан Му-
стафа, ул. „140" бр. 52 — Скопје. (1471) 

Лична карта рег. бр. 76749, серија бр. 0053976, 
издадена од СВР — Скопје на Селам Ислам Сали, 
ул. „148" бр. 90 — Скопје. (1472) 

Лична карта рег. бр. 80108, серија бр. 56541. 
издадена од СВР — Скопје на Деар Емрула Ра-
сим, ул. „146" бр. 85а — Скопје. (1473) 

Лична карта рег. бр. 17147, серија бр. 0020396, 
издадена од СВР — Скопје на Елена Коста Тасева, 
ул. „310" бр. 18 — Скопје. (1475) 

Лична карта рег. бр. 86636, серија бр. 0062848, 
издадена од СВР — Скопје на Љуба Панде (Ми-
лошевска) Савевска, ул. „Н. Карев" бр. 29 — Ско-
пје. (1476) 

Лична карта рег. бр. 15415, серија бр. 0014342, 
издадена од СВР — Скопје на Милица Димитар 
Не бакова, ул. „Орце Николов" бр. Скопје. (1477) 

Лична карта рег. бр. 38094, серија бр. 0030374, 
издадена од СВР — Скопје на Милош Милован 
Крњаиќ, ул. „Маршал Тито" бр, 16 — Скопје. (1478) 

Лична карта рег. бр. 12425, серија бр. 0460778, 
издадена од СВР — Струмица на Ќазим Мустафа 
Кантуров, е. Широк Дол — Струмичко. (1359) 

Лична карта рег. бр. 8863, серија бр. 0064573, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Милчо Бо-
рис Агапиев, Земјоделски техникум — Струмица, 

(1360) 
Лична карта рег. бр. 3254, серија бр. 0291828, 

издадена од СВР — Штип на Цвета Трајче (Ха-
џисмилева) Поп Стојменова, ул. „Лисец" бр. 22 — 
Штип. ( 1 3 6 1 ) 

лична карта рег. бр. 4544, серија бр. 03био4, 
издадена од <Јг»±" — Кочани на Илми Реџепов с т -
рапов ул. „Славко Стојменов" Ор. 137 — кочани. 

(1362) 
Лична карта рег. бр. 4083, серија бр. 07*8601, 

издадена од СЈЗР — Кичево на .ангеле Стефанов 
Размовски, е. Цер — Кичевско. (1563) 

Лична карта рег. бр. 10101, серија бр. 0114811, 
издадена од слзј^ — Деоар на Лиман Рустема и с -
лами, е. ВроЈани — Деоарско. (1364) 

лична карта рег. ор. 11445, серија бр. 0076199, 
издадена од СЈ=ЈР — Гевгелија на и^фтим Митов 
Тунев, е. срурка — Гевгелиско. (1365) 

Лична карта рег. бр. 20620, серија бр. 0717230, 
издадена од СВР — Гостивар на Ума Османа (За-
хариевиК) Амети, е. Градец — Гостиварско, (1366) 

Лична карта рег. Ор. 7541, серија Ор. 0100251, 
издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Гру-
ја Ѓорѓиев Цветковски, е. Подржикоњ — Кривопа-
ланечко. (1367) 

Лична карта рег. бр. 2738, серија бр. 0531717, 
издадена од СВР — Куманово на Анастасија ^Ма-
насија (Јаневска!) Радовска, ул. „Никола Карев" бр. 
19 — Куманово. (1369) 

Лична карта рег. бр. 11861, серија бр. 0192371, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Тодор Јо-
ванов ѓорѓиевски, е. Никодин — Прилепско. (1370) 

Лична карта рег. бр. 10349, серија бр. 0190859, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Ќенан На-
шитов Изеироски, е. Лажани — Прилепско. (1371) 
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Лична карта рег. бр. 2698, серија бр. 0026748, 
издадена од ОВР — Ресен на Спаса Лубаровска, с. 
Љубојно — Пречанско. (1484) 

Лична карта рег. бр. 2815, серија бр. »0528875, 
издадена од СВР — Куманово на Зорка Петра (Ран-
чиќ) Т о т и ќ ул. „Ф. Лескошек" бр. 5 — Куманово. 

(1485) 
Лична карта рег. бр. 963, серија бр. 0432214, 

издадена од СВР — Гевгелија на Меј мед Дервишов^ 
Меј медов, е. Казандол — Гевгелиско. (1486) 

Лична карта рег. бр. 6150/52 год. издадена од 
ПВР во Брод на Ќемал Исов Имеровски, е. Бори-
но — При лешко. (1487) 

Лична карта рег. бр. 13780, серија бр^ 0675421, 
издадена од СВР — Тетово на Абдурахим Јусуф 
Синани, е. Челопек — Тетовско. (1483) 

Лична карта рег. бр. 8966, серија бр. 0349467, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Сте-
ван Јорданов Цековски е. Слп — Титоввелешко. 

(1490) 
Лична карта рег. бр. 16068, серија бр. 0759980, 

издадена од СВР — Кичево на Сејадин Мустафов 
Карамустафовски, ул. „М. Тито" бр. 12 — Кичево. 

(1491) 
Лична канта рег. бр. 9435, серија бр. 0753956 

издадена од СВР на ОНО — Кичево на Миливој 
Славков Костески, ул. „1 мај" бр. 1 — Кичево. 

(1492) 
Лична карта рег. бр. 12315, издадена од СВР — 

Струмица на Усеин Даутов Џаферов, е. Конче — 
Струмичко. (1493) 

Лична карта рег. бр. 4441, серија бр. 0786313, 
издадена од СВР — Тетово на Бајрамали Руфат 
Јусуфи, ул. „Страшо Пинџур" бр. 45 — Тетово. 

(1496) 
Лична карта рег. бр. 2463, серија бр. 0064173, 

издадена од СВР — Гевгелија на Мито Стефанов 
Поп Ѓорѓиев, е. Негорци — Гевгелиско. (1497) 

Лична канта рег. бр. 1856. серија бр. 0306369, 
издадена од СВР — Штип на Асан Јусин Фератов, 
*с. Раѓања — Овчеполс^о. 0499) 

Лична карта рег. бр. 2125, издадена од ПВР — 
Крушево на Ракип Реџеп Амедоски е. Житише — 
Прилепско . (15*90) 

Лична карта рег. бр. 2746, издадена од ПВР — 
Крушево на Арифи Мемедали, е. Житише — При-
лепско. * (1501) 

Лична карта рег. бр. 59332, серија бр. 0046346, 
издадена од СВР — Скопје на Владимир Пано Ј а -
невски, ул. „383" бр. 21 — Скопје. (1479) 

Лична карта рег. бр. 53233, серија бр. 0037321, 
издадена од СВР — Скопје на Азир Беџет- Бекиров, 
ул. „185" бр. 11 — Скопје. * (1480) 

Лична карта рег бр. 55322, серија Ор. 0025260, 
издадена од СВР — Скопје на Минура Расим Са-
ли Бислим, ул. „380" бр. 25 — Скопје. (1481) 

Лична карта рег. бр. 3664, серија бр. 000/372, 
издадена од СВР •— Скопје на Стој менка Јанко 
((Стојменова) Денковска, ул. „Партизанска" бр. 55 
— Скопје. (1482) 

Лична карта рег. бр. 16284 серија бр. 0017938, 
издадена од СВР — Скопје на Ташко Георгиев Ди-
митровски, ул. „30" бр. 28 — Скопје. (1483) 

Лична карта рег. бр. 31819, серија бр. 0028017, 
издадена од СВР — Скопје на Нада Русе (Кипрова) 
Петковска, ул. „Генерал Драпшин" бр. 34 — Ско-
пје. (1494) 

Лична карта рег. бр. 25672, серија бр. 0023876, 
издадена од СВР — Скопје на Владимир Јорданов 
Златановски, ул. „Ленинград" бр. 90 — Скопје. (1495) 

Лична карта рег. бр. 3399, серија бр. 089868, 
издадена од СВР — Скопје на Неда Васил (Ма-
лкова) Торбакова, е. Трубарево „Лисенко" — Ско-
пско- (1503) 

Лична карта рег. бр. 29328, серија бр, 0026395, 
издадена од СВР Скопје на Тодорка Танче Пе-
тровска, ул. „59" бр. 25 — Скопје. (1526) 

Лична карта рег. бр. 15244, серија бр. 0086615 
издадена во Битола на Михаил Николов, ул. „Ка-
р а е в а " бр. 14 — Битола. * (1527) 

Лична карта рег. бр, 8275, серија бр. 0331885, 
издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Ми-
лан Димов Панов, Порцуланова фабрика — стан-
бени згради — Титов Велес. (1528) 

Лична карта рег. бр. 7321, серија бр. 0330931, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Ни-
колина Дончова Јордановска, ул. „В. Попорданови" 
бр. 43 — Титов Велес. (1529) 

Лична карта рег бр, 8158, серија бр. 0331768 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Ма-
рија Митре (Јанова) Јорданова, ул. „29 ноември" 
бр. 1 — Титов Велес (1530) 

Лична карта рег. бр. 16606, серија бр. 0536240, 
издадена сд СВР Куманово на Расим Амита Ос-
мани, е. Отља — Кумановско. (1531) 

Лична карта рег. бр. 12558, серија бр. 0005280 
издадена од СВР — Скопје на Вукадин Илија Ки-
риќ, е. Табановце — Кумановско. (1532) 

Лична карта рег. бо. 6701, серија бр. 0099411, 
издадена од СВР на ОНО — Кр. Паланка на Вла-
де Петров Јовановски, е. Узем — Кривопаланечко. 

(1533) 
Лична карта рег. бр. 2261, издадена од ПВР — 

Крушево на Ахмед Реџеп Мусовски, е. Житоше 
— Прилепско. (1534) 

Лична карта рег. бр. 12754, серија бр. 0674469, 
издадена од; СВР — Тетово на Хаќиф Ислам Б а ј -
рами, е. Бродец — Тетовско. (1535) 

Лична карта рег. бр. 2814, издадена од ПВР — 
Брод на Аце Дука Руганоски, е. Крапа — Прилеп-
ско- (1536) 

Лична карта рег. бр. 6317, серија бр. 01154405, 
издадена во Битола на Амет Мустафовски, е. Му-
синци —• Битолско. (1537) 

Лична карта рег. бр. 3362 серија бр. 0110975, 
издадена во Битола на Назо Незироски, е. Долен-
ци — Битолско. (1538) 

Лична карта рег. бр. 886, серија бр. 0109428, 
издадена во Битола на Паца Гореска, ул. „Драгор-
ска" бр. 7 — Битола. (1539) 

Лична карта рег. бр. 6813, серија бр. 0079858, 
на Димитар Попов, Земјоделско училиште — Би-
тола. (1540) 

Лична карта рег. бр. 22000, серија бр. 0119886, 
на Вера Попова, Земјоделско училиште — Битола. 

(1541) 
Лична карта рег. бр. 6934, серија бр. 0666456, 

издадена од СВР — Тетово на НафиЈа Џемаил Ме-
меди, е. Теарце — Тетовско. (1502) 

Лична карта рег. бр. 2645, серија бр. 0146613, 
издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Тома Јорда-
нов Тодорчевски уЈ1. „Кузман Јосифовски. бр, 71 •— 
Прилеп. * (1508^ 

Лична карта рег. бр. 11603, издадена од ПВР на 
ГНО — Прилеп на Демир Фаиков Асановски, ул. 
„Дабнички завој" бр. 14 — Прилеп. (1507) 

Лична карта рег. бр. 186, серија бр. 080586, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Марија Тон, 
кова, е. Варош — Прилепско. (1504) 

Лична карта рег. бр. 16287, серија бр. 0249144, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Ариф Бе-
симов Адемовски, е. Борино — Прилепско. (1505) 

Лична карта рег. бр. 58, серија бр. 080458, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Митре 
Јошев Танков, е. Варош — Прилепско . (1506) 

Лична карта рег. бр, 1206, серија бр. 0341716, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Муа-
рем Мемед Исмаиловски, е. Долно Караслари — 
Титовелешко. (1512) 

Лична карта рег. бр. 14618, серија бр. 0014699. 
издадена од СВР — Скопје на Страхил Атанасов 
Иванов, е. Богданци — Гевгелиско. 

Лична карта рег. бр. 4596, серија бр. 0652/91, 
издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Љубе Тоде 
Игњатов, е. Шлетово — Кумановско. (1515) 

Лична карта рег .бе. 10337, серија бр. 0043048, 
издадена од СВР — Струмица на Ристо Андон Чу-
лупаноски, е. Јабланица — Охридско. (1516) 

Лична карта рег. бр. 7784, серија бр. 0479856, 
издадена од СВР — Струмица на Благој Ангел^Ми-
тев, е. Рич — Струмичко. 

(1517) 



14 јуни 1954 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр, 19 —, Стр. 299 

Лична карта рег. бр. 5455, серија бр. 5185965, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Петре Не-
делков Ќебакоски, е. Кадино Село — Прилепско. 

(1372) 
Лична карта рег. бр. 6371, издадена од ПВР — 

. Прилеп на Димитрија Велков Костоски, ул. „Јоска 
Орданоски" бр. 90 .— Прилеп. (1373) 

Лична карта рег. бр. 12842 серија бр. 0193352, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Јордан 
Петрев Тодески, е. Бучин — Прилепско. (1374) 

Лична карта рег. бр. 256, серија бр. 080656, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Петре Ри-
стов Катоџ, е. Варош — Прилепско. (1375) 

Лична карта рег. бр. 2549, серија бр. 0476210, 
издадена од СВР — Струмица на Ванчо Трајко Ми-
лушев, е. Дабила — Струмичко. (1376) 

Лична карта рег. бр. 4833, серија бр. 0329343, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Коста 
Трајков Ќимов, ул. „М. Горки" бр. 58 — Титов Ве-
лес. (1392) 

Лична карта рег. бр. 5431, серија бр. 0637941, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Благоја Ки-
ров Илиевски, е. Гиновци — Кривеналанечко. (1392) 

Лична карта рег. бр. 21838, серија бр. 0718448 
издадена од СВР — Гостивар на Метуш Азбчов 
Изаири, е. Чегранѕ — Гостиварско. (1393) 

Лична каота рег. бр. 11683, серија бр. 0708193, 
издадена од СВР — Гостивар на Раиф Билали Аба-
зи, е. Градец — Гостиварско. (1394) 

Лична карта рег. бр. 7742, серија бр. 0704252, 
издадена о^ СВР — Гостивар на Киое Сиљанов 
Апостоловски, е. Балиндол — Гостиварско. , (1395) 

Лична карта рег. бр. 19654, серија бр. 0716264, 
издадена од СВР — Гостивар на Ајдин Османа 
Ипо, е. Симница •— Гостиварско. (1396) 

Лична карта рег. бр. 4532, серија бр. 0530792, 
издадена од СВР— Куманово на Разим Шабан Ну-
хиевски, ул. „Б. Томов" бр. 18 — Куманово. (1397) 

Лична карта рег. бр. 3662 серија бр. 0344172, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Трај -
че Стеванов Здравевски, е. Степанци — Титовве-
лешко. (1419) 

Лична карта рег. бр. 1375, серија бр. 094085, 
издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Петре 
С. Ангеловски, е. Лозаново — Кривопаланечко. 

(1420) 
Лична карта рег. бр. 7075, серија бр. 0668259, 

издадена од СВР — Тетово на Стојан Исов Ки-
ровски, е. Варвара — Тетовско. (1421) 

Лична карта рег. бр. 627, серија бр. 0453137, 
издадена од СВР •— Струмица на Тодор Коло Гошев 
ул. „Кузман Јосифовски" бр. 12 — Струмица. (1425) 

Лична карта рег. бр. 5016, издадена од СВР — 
Струмица на Евросима Васил ѓорѓиева, ул. „Моша 
Пијаде" бр. 36 — Струмица. (1426) 

Лична карта рег. бр. 4744, серија бр. 0530833, 
издадена од СВР — Куманово на Мира Ристо (Ан-
геловиќ) Стојановска, ул. „Трст" бр. 68 — Кума-
ново. (1428) 

Лична карта рег. бр. 15560 серија бр. 0196725, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Шефки 
Џабилов Цаковски, е. Десово — Прилепско. (1430) 

Лична карта рег. бр. 1380, серија бр. 0145840, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Драгица 
(Талеска) Темелкоска, ул. „Р. Секирчанец" бр. 8а. 
— Прилеп. (1431) 

Лична карта рег. бр. 11680, издадена од ПВР 
на ОНО — Прилеп на Петко Трајанов Пејоски, е. 
Бонче/ — Прилепско. (1432) 

Лична карта рег. бр. 12521, серија бр. 0010102, 
издадена во Битола на Миле Перај конски, е. Ла-
жец — Битолско. (1433) 

Лична карта рег. бр. 5767, серија бр. 0077771, 
издадена во Битола на Ѓоко Василев, ул. „К. Де-
санов ур. 19 — Битола. (1434) 

Лична карта рег. бр. 14146, серија бр. С088770, 
издадена во Битола на Марија Грозданова, ул. 
„Илинден" бр. бб — Битола. (1435) 

Лична карта рег. бр. 19348. серија бр. 0091831, 
издадена во Битола на Цвета Шапкова, ул. „Бра-
(тиндол" бр. 5 — Битола. (1436) 

Лична карта рег. бр. 1533, серија бр. СЗ/4148, 
издадена во Битола на Зија Весил, ул. „Ц. Са-
моил" бр. 182 — Битола. (1437) 

Лична карта рег. бр. 4465, серија бр. 0148688, 
издадена од ГНО — Прилеп на Филка Ј о т е в а Чу-
петреска, ул. „Јане Сандански" бр. 37 — Прилеп. 

(1439) 
Лична карта рег. бр. 1821, серија бр. 0662869, 

издадена од СВР — Тетово на Зеадин Исмаил Емур-
ла, рудник „Радуша" е. — Радуша — Ѓ. Петтиов. 

(1440) 
Лична канта рег. бр. 19586, серија бр. 0678662 

издадена од СВР — Тетово на Славе Атанас Пе-
тровски, е. Одри — Тетовско. (1441) 

Лична карта рег. бр. 671 серија бр. 0105381, 
издадена од СВР — Дебар на Мустафа Мухарем 
Баланца, ул. „Џавит Уштеленца" бр. 13 — Дебар. 

(1447) 
Лична карта рег. бр. 2974, серија бр. 0343484, 

издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Му-
стафа Ибраимов Фејзовски, е. Иванковци •— Ти-
тсЕвелешко. (1448) 

Лична карта рег. бр. 4544, серија бр. 0664947, 
на Лиман Идриз Лимани, е. Порој — Тетовско. (1449) 

Лична карта рег. бр. 7409, серија бр. 0112119, 
издадена од СВР — Дебар на Илјаз Селмана Де-
стани, е. Видуше — Дебарско. (1450) 

Лична карта рег. бр. 16960, серија бр. 0049671, 
издадена од СВР*— Охрид на Саво Димо Бошков-
ски, Каменолом — Чифт Ханови — Нови Пазар. 

(1451) 
Лична карта рег. бр. 8584, серија бр. 023442, 

издадена од СВР — Охрид на Ламбе Ристов Буте-
ски. е. Требеништа — Охридско. (1454) 

Лична карта рег. бр. 874, серија бр. 0226483, 
издадена од СВР — Охрид на Љубе Дунав Саве-
ски, е. Слатина — Охридско. (1455) 

Лична карта рег. бр. 12827, серија бр. 0552606, 
издадена од СВР Куманово на Милош Нича Тодо-
ровски, е. Агино Село) — Кумановско. (1457) 

Лична карта рег. бр. 2922, серија бр. 0530334, 
издадена од СВР — Куманово на Акиф Кадри 
Зекировски, ул. „Хр. Карпуш" бр. 63 — Куманово. 

(1458) 
Лична карта рег. бр. 7290, серија бр. 0547800, 

издадена од СВР — Куманово на Џемаил Неџип 
Исени, е. Отља — Кумановско. (1459) 

Лична карта рег. бр. 20781, серија бр. 0537201, 
издадена од СВР — Куманово на Ба јрам Исмаиљи 
Идризово™ ул. „Б. Кидрич" бр. 61 — Куманово. 

(1460) 
Лична карта рег. бр. 2836, серија бр. 0529941, 

издадена од СВР — Куманово на Харутјун Охонес 
Калпакџијан, ул. „Лењин" бр. 17 — Куманово. 

(1461) 
Лична карта рег. бр. 9941, серија бр. 0535186, 

издадена од СВР — Куманово на Идрис Исмаиљ 
Рецепи, е. Средорек — Кумановско. (1462) 

Лична карта рег. бр. 4660, серија бр. 0664812, 
издадена од СВР — Тетово на Ѓурѓа Здраве Пе-
тровска, е. Старо Село — Тетовско. (1463) 

Лична карта рег. бр. 9812, серија бр. 185712, 
издадена од СВР — Вировитица на Џеваир Елез 
Адеми, е. Стримница — Тетовско. (1464) 

Лична карта рег. бр. 4785, серија бр. 0212428, 
издадена од СВР — Охрид на Мечо Јагуп Осман, 
ул. „Солунска" бр. 82 — Охрид. (1465) 

Лична карта рег. бр. 1918 серија бр. 0342428, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Лен-
ка Ѓорѓиева Пушова, е. Теово — Титоввелешко. 

(1466) 
Лична карта рег. бр. 4048, серија бр. 0096758, 

издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Санде Јованчев Стој човеци, е. — М. Црцорија — 
Кривопаланечко. (1468) 

Лична карта рег. бр. 19941, серија бр. 0680615, 
издадена од СВР — Тетово на Шемси Весел Ме-
меди^ е. Вејце — Тетовско. (1453) 
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Лична карта рег. бр. 636, серија бр, 0225146, 
издадена од СВР — Охрид на Јонче Богданов Џе-
л а т с к и , е. Мешеишта — Охридско. (1518) 

Лична карта рег. бр. 3020/51, издадена од ПВР 
— Брод на Санде Јакимов Цветаноски е. Славеј — 
Прилепско. (1519) 

Лична карта рег. бр. 9564, серија бр, 0334114, 
издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Адем 
Ибраимов Рупатовски, е. Мелница — Титоввеле-
шко. (1510) 

Лична карта рег. бр. 11051, серија бр. 0191564, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Благоја 
Бошев Бошески, е. Чумово — Прилепско. (1520) 

Лична карта рег. бр. 4618, серија бр. 0749136, 
издадена од СВР — Кичево на Трајче Михај лев 
Горески, е. Кладник — Кичевско. (1521) 

Лична карта рег. бр. 21178, серија бр. 0681952, 
издадена од СВР — Тетово на Благоја Гино Јо-
сафовски, е. Теарце — Тетовско. (1522) 

Лична карта рег. бр. 5843, серија бр. 0786953, 
ХЈЗдадена од СВР — Тетово на Муарем Али Муа-
реми ул. „Б. Миладинови" бр. 205 — Тетово. (1523) 

Лична карта рег. бр. 4383, серија бр. 0786348, 
издадена од СВР — Тетово на Умер Абедин Ја -
хја, ул. „Белградска" бр. 112 — Тетово . (1524) 

Лична карта рег. бр. 22464, серија бр. 0067085, 
издадена од СВР — Скопје на Тодор Николов 
Ѓорѓиевски, ул. „11 октомври" бр. 106 — Скопје. 

(1498) 
Лична карта рег. бр. 13883," серија бр. 0554158, 

издадена од СВР — Куманово на Арслан Незира 
Ибраими, е. Лојане — Кумановско. (1351) 

Лична карта рег. бр. 7638, серија бр. 0548649, 
издадена од СВР — Куманово на Мисим Б. Ибиши, 
е. Сопот — Кумановско. (1352) 

Лична карта рег. бр. 480, серија бр. 0549519, 
издадена од СВР — Куманово на Исние Исмаил 
(Мустафи) Алији, е. Оризаре — Кумановско. (1353) 

Лична карта рег. бр. 9118, серија бр. 0650734, 
издадена од ПВР — Кратово на Јован Петруш 
Ристовски, е. Трновац — Кумановско. (1354) 

Лична карта рег. бр. 8578, серија бр. 0652355, 
издадена од ПЕР на ОНО — Кратово на Тодос 
Петко Иванов, Кратово — Кумановско. (1355) 

Лична карта рег. бр. 5184, серија бр. 0097894, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Милан Јакимов Димитров, е. Мартинци Кри-
вопаланечко. (1356) 

Лична карта рег. бр. 589, серија бр. 0093299, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Савко Станојков Бошковски, е. Градец — Криво-
паланечко. (1357) 

Лична карта рег. бр. 13305, серија бр. 0046016, 
издадена од СВР — Струга на Севда Исак Раку-
шиноска, е. Нерези — Охридско. (1358) 

Лична карта рег. бр. 12751, серија 0248424, 
издадена од ПВР — Д. Михолац на Богоја Ѓорѓиев 
Петровски, ул. „Битолска" бр. 103 — Прилеп. (1627) 

Лична карта рег. бр. 1365, издадена од ПВР 
— Брод на Санде Пандилов Митрески, е. Латово 
— Кичевско. (1231) 

Лична карта рег. бр. 23316, серија бр. 0720026, 
издадена од СВР — Гостивар на Џафер Ру фа га 
Демири, е. Чегране — Гостиварско. (1232) 

Лична карта рег. бр. 8757, серија бр, 0405267, 
издадена од СВР — Св. Николе на Бабе Гера-
симом Мицев е. Сопот — Овчеполско. (1233) 

Лична карта рег. бр. 9578, серија бр. 0706088, 
издадена од СВР — Гостивар на Угрин Трајчев 
Јовановски, е. Леуново •— Гостиварско. (1234) 

Лична карта рег. бр. 5783, серија бр. 0110493, 
издадена од СВР — Дебар на Неда Велиевска, е. 
Модрич — Дебарско. (1235) 

Лична карта рег. бр. 18429, серија бр. 0678082, 
(издадена од СВР — Тетово -на Меди Даут Мамут, 
е. Порој — Тетовско. (1237) 

Лична карта рег. бр. 3470, серија бр. 0531093, 
издадена од СВР — Куманово на Рефик Расим 
Шабани, ул. „Карло Маркс" бр. 31 — Куманово. 

(1238) 

Лична карта рег. бр. 2046, серија бр. 0787641,' 
издадена од СВР — Тетово на Мифтар Баки Ари-
фи, ул. „Корушка" бр. 20 — Тетово. (1239) 

Лична карта рег. бр. 2869, серија бр. 0247386, 
издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Шабан Са-
лиов Авмедовски, е. Житоше — Прилепско. (1198) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
14877/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 188, 
рег. бр. 188, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
лар Герасим Андонов Бобановски, со седиште во 
е. Косматац. 

Предмет на работата на дуќанот е1, коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гера-
сим Андонов Богдановски. (36) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12689/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 189, 
рег. бр. 189, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Стојан С Т О И Л К О В Стојановски, со седиште во 
е. Клечевце. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Стоилков Стојановски. • (37) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
8438/51 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 190, 
рег. бр. 190, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Ставре Арсенов Н И К О Л О В С К И , СО седиште во 
е. Новосељане. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ставре 
Арсенов Николовски. (38) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12624/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 162, 
рег. бр. 162, занаетчискиот дуќан под фирма: во-
деничар Зафир Д. Тренчиќ, со седиш ге во е. Ста-
ро Нагоричане. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот За -
фир Д. Тренчиќ. (39) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
10972/47 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 196, 
рег. бр. 196, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Ѓорѓи Христов ѓорѓиевски, со седиште во 
е. Доброшани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Христов ѓорѓиевски. (41) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
4435/46 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 197, 
рег. бр. 197, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Далип Азир Јуеуфи, со седиште во е. 
Отља. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Да-
лип Азир Јусуфи. (42) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
2078/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 198, рег. 
бр. 198, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
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чар Асип Рамадан Мустафа, со седиште во е, 
Глажња. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асип 
Рамадн Мустафа. (43) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
15306/49 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 332, 
рег. бр. 332, занаетчискиот дуќан под фирма: Саат-
члја Џафери Абдураманов Екрем, со седиште во 
Тетово, ул. „Плоштад Маршал Тито" бр. 13. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џафе-
ри Абдураманов Екрем. (44) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Тетово бр. 10210/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 334, рег. бр. 334, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар И ли јази 
Мусов Вејбикамил, со седиште во) Тетово, ул. „За-
грепска" бр. 11. 

Предмет на работата на дуќанот е: браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Или-
ја зи Мусов Вејбиќамил. (45) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Тетово бр. 6492/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 328, рег. бр. 328, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Стев-
човски Томов Младен, со седиште во Тетово, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 1. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стев-
човски Томов Младен. (46) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина Тетово бр. 6421/52 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 327, рег. бр. 327, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Сода-вода Велковиќ Проков Илија, 
со седиште во Тетово, ул. „Иво Рибар-Лола" бр. 116. 

Предмет на работата на дуќанот е: производ-
ство на сода-вода. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вел-
е в и ќ Проков Илија. (47) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
149/46 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 333, 
рег. бр. 333, занаетчискиот дуќан под фирма: Ле-
бл ебиџи ја Незири Карлманов Абдула, со седиште 
во Тетово, ул. „Белградска" бр. 3. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Незири 
Кариманов Абдула. (48) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2483/27-У-1952 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 757, рег. бр. 757, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Столар Никола Славков 
Урумов, со седиште во Скопје ул. „Белградска" бр. 
34. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Славков Урумов. (242) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1596 
од 19-11-1947 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
737, рег. бр. 737, занаетчискиот дуќан под фирма: 

Свеќар Иван Манаеиев Богатинов, со седиште во 
Скопје, ул. „105" бр. 20. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење на 
свеќи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Манасие]* Богатинов. (243) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 5692/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 460, рег. бр. 460, занает-
чискиот дуќан под фирма: Клинчар Јашар Алилов 
Алиловски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Бо-
жиновски " бр. 29. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на клинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јашар 
Алилов Алиловски. (182) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2505/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 319, рег. бр. 319, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Рамиз Ш. Де-
мировски, со седиште во Куманово, ул, „Ген. 
Темпо" бр. 5. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот1 Рамиз 
Ш. Демировски. (183) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 6400/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 499, рег. бр. 499, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Демир Раман 
Исмановски, со седиште во Куманово, ул. „Лећин" 
бр. 15. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демир 
Раман Исмановски. (184) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 1706/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 71, рег. бр. 71, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Душан Орданов 
Миладиновски, со седиште во Куманово, ул. „Ген. 
Темпо" бр. 34. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Орданов Миладиновски. (185) 

На основа дозволата од Поверенетвото за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2155/51 година е 
•запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 187, рег. бр. 187, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Кирил Трајков 
Андреевски, со седиште во Куманово, ул. „Хр. 
Карпуш" бр. 107. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Трајко Андреевски. (186) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 1544/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 33, рег. бр. 33 занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Крсто Цен^в 
Доневски, со седиште во Куманово, ул. „Генерал 
Темпо" бр. 80. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто 
Ценев Доневски. (187) 
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На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2898/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
(работилници на страна 357, рег. бр. 357, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Доне Стојчев 
Ј ананиевски, со седиште во Куманово, ул. „Ген. 
Темпо" бр. 67. 

Цредмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе1 ја потпишува сопственикот Доне 
Стојчев Јанакиевски. (188) 

На основа дозволата од Поверенството за ф л -
нансии на ГНО—Куманово бр. 2059/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 156, рег. бр. 156, занает-
чискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Душан До-
нев Стој меловски, со седиште во Куманово, ул. 
„Трг Маршал Тито" бр. 36. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџи-
еки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Донев Стојменовски. (18.9) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2974/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 381, рег. бр. 381, занает-
чискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Борис Ми-
ланов Телевски, со седиште во Куманово, ул. „Д. 
Божиновски" бр. 10. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџи-
(ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борче 
Миланов Телевски. (190) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2418/51 година е 
'запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 312, рег. бр. 312, занает-
чискиот дуќан под фирма: Налбат Крсто Петров 
Трајковски, со седиште во Куманово, ул. „Ге>.т. 
Темпо. бр. 70. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковува-
ње на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто 
Петров Трајковски. (191) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр 2889/51 година е 
•запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 350, рег. бр. 350, занает-
чискиот дуќан под фирма: Качар Трајко Тодев 
Паневски, со седиште во Куманово, ул. „Ј1. Ко-
лишевски". 

Предмет на работата на дуќанот е: качаре™ 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајчо 
Тодев Паневски. (192) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 6337/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 496, рег. бр. 496, занает-
чискиот дуќан под фирма: Саатчија Илија Ата-
насов Петровски, со седиште во Куманово, ул. .,Н-
Југославија". 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Атанасов Петровски. (103) 

На основа дозволата од Повепенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 6537/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 519, рег. бр. 519, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Владимир Пет-

ков Ангеловски, со седиште во Куманово ,ул. „Диме 
Божиновски" бр. 16. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
димир Петков Ангеловски. (194) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр 6652/51 година е 
'запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 526, рег. бр. 526, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Трајан Денков 
Цветковски, со седиште во Куманово, ул. „Ал. 
Ранковиќ" бр. 52. 

Цредмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Денков Цветковски. (19о) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 6525/51 година е 
'запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 515, рег. бр. 515, занает-
чискиот дуќан под фирма: Трукерај Ст ру хил Трај-
ков Симоновски, со седиште во Куманово, ул. 
„Л. Колишевски" бр. 2. 5 

Предмет на работата на дуќанот е: трукерајски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува С О П С Т В Е Н И К О Т Стра-
хил Трајков Симоновски. (19о) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
311/46 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 167, рег. 
бр. 167, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Стојан Андонов Бог дановски, со седиште во е. 
Косматац. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан; 
Андонов Бобановски. (15) 

На основа .дозволата од ОНО — Куманово бр. 
2027/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 168, рег. 
бр. 168, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Стојко Костов Илиевски, со седиште во е. Матејче. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојко 
Костов Илиевски. (16) 

На основа дозволата од ОНО —Куманово бр. 
1959/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 169, рег. 
бр. 169, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Сабадин Казим Далипи, со седиште во е. 
Матејче. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабе-
дин Ќазим Далипи. (17) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бо. 
13445/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 170, рег. 
ре. 170, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Трајко Радев Додевски, со седиште во е. До-
везенци. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трај -
ко Радев Додевски. ОЗ) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12686/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 171, рег. 
бр. 171, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач 
Фејзула Е. Арифи, со седиште во е. Слупчани. 
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Предмет на работата на дуќанот е: поткову-
вање на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Феј-
зула Е. Арифи. (19) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
2032/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 172, рег. 
бр. 172, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Фејзула Рустем Бектеши, со седиште во е. 
Глажња. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фет-
зула Рустем Бектеши. (20) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
4345/46 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 173, рег. 
бр. 173, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Нуредин Ќазим Далипи, со седиште во е. 
Матејче. 

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ну-
редин Ќазим Далипи. *(21) 

На основа дозволата ГНО — Скопје бр. 2436/5 
Ш-1952 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 711, 
рег. бр. 711, занаетчискиот дуќан под фирма: Тру-
керај Веска Бошкова, со седиште во Скопје, ул. 
„135" бр. 150. 

Предметот на работата на дуќанот е: трукерај-
ски ч^луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веска 
Бошкова. (230) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2558/3-Ш-1953 година е 
'запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 717, рег. бр. 717, занает-
чискиот дуќан под фирма: Папуџија Хара лампи 
Георги Христовски, со седиште во Скопје, ул. „8" 
бр. 9. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на папучи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хара-
лампи Георги Христовски. (231) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2606 од 1-IX-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 738, рег. бр. 738, занает-
чискиот дуќан под фирма: Саатчија Владимир Ми-
рослав Бубевски, со седиште во Скопје, ул. „106" 
бр. 25. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
димир Мирослав Бубевски. (232) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1704-
18-111-1948 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 833, 
'рег. бр. 833, занаетчискиот дуќан под фирма: Јор-
ганџија Ќамил Исмаил Ајдар, со седиште во Скоп-
је, ул. „106" бр. 64. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на јоргани и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќамил 
Исмаил Ајдар. (233) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 
1577/31-ХП-1946 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
751, рег. бр. 751, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Фирмописац Кирил Тодоров Градчановски, со се-
диште во Скопје, ул. „Г. Стругар" бр. 24. 

Предмет на работата на дуќанот е: фирмопи-
сачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Тодоров Градчановски. (234) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје 2250 од 
18-\7И-1951 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 752, 
рег. бр. 752, занаетчискиот дуќан под фирма: Елек-
тро-инсталатср Алки Костов Георгиевски, со се-
диште во Скопје, ул. „Генерал Драпшин" бр. 52 

Предмет на работата на дуќанот е: електро'-
инсталаторски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алки 
Костов Георгиевски. (235) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2569 од 5-У-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 830, рег. бр. 830, занает-
чискиот дуќан под фирма: Стакло-брусач Трајан 
И. Стојановски, со седиште во Скопје, ул. „11 ок-
томври" бр. 12. 

Предмет на работата на дуќанот е: стаклобру-
сачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тра-
јан И. Стојановски. (236) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 13147 од 1-1Х-1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 709, рег. бр. 709, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Машино-плетач 
Благоја С. Димовски, со седиште во Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: плетачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гоја С. Димовски. (237) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 19351 од 10-Х1-1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 829, рег. бр. 829, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Реџеп Шаин 
Касум, со седиште во Скопје, ул. „Стив Наумов" 
бр. 119. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеп 
Шаин Касум. (238) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 491 од 12-У1-1952 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 828, рег. бр. 828, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Машино шлосер Се-
рафим Василев Донев, со седиште во Скопје, ул. 
„253" бр. 16. 

Предмет на работата на дуќанот е: машино-
шлосерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сера-
фим Ваеилев Донев. (239) 

На основа дозволата од Советот ,за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 15937/5-Х-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 827, рег. бр. 827, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ќурчиско ракавичар-
ска работилница на Киро Тодоров Зарезанков, со 
седиште во Скопје, ул. „М. Тито" бр. 10. 

Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиско-
ракавичарски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопсвеникот Киро 
Тодоров Зарезанков. (240) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2602 од 15-УИ-1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 806, рег. бр. 806, 
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занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Џела-
дин Мусли Џеладин, со седиште во Скопје. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џела-
дин Мусли Џеладин. (251) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1730 
од 10-У1-1949 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
845, рег. бр. 845, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Кадри Усеин Реџепов, со седиште во 

Скопје, ул. „105" бр. 3. 
Предмет на работата на дуќанот е: кондура-

џиски изработки и услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадри 

Усеин Реџеп. (249) 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Народниот одбор на 

Кочанска околија бр. 1147 од 3-1II-1954 година, 
Општинското трговско претпријатие „Обнова", со 
седиште во е. Блатец, од 1-1-1954 година е ставено 
во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги уплатат своите долгови 
на чек. сметка бр. 873-Т-112, при Народната бан-
каа во Кочани, а поверителите да ги пријават 
своите барања во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот. Во противно по истекот 
на горниот рок Ликвидационата комисија нема да 
признава никакви потражувања, а должниците 
ќе бидат дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (524) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кочанска околија бр. 1147 од З-Ш-1954 година, 
Градското трговско претпријатие „Брегалница", со 
седиште во Кочани, од 1-1-1954 година е ставено 
во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги уплатат своите долгови 
на чек. сметка бр. 873-Т-308 при Народната банка 
во Кочани, а поверите лиге да ги пријават своите 
барања во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот. Во противно по истекот на гор-
ниот рок Ликвидационата комисија нема да при-
знава никакви истражувања, а должниците ќе 
бидат дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (525) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кочанска околија бр. 1147 од З-Ш-1954 година, 
Општинското трговско претпријатие „И октомври" 
со седиште во е. Виница, од 1-1-1954 година е ста-
вено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги уплатат своите долгови 
на чек. сметка бр. 873-Т-309 при Народната банка 
во Кочани, а поверителите да ги пријават своите 
барања во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот. Во противно по истекот на гор-
ниот рок Ликвидационата комисија нема да при-
знава никакви истражувања, а должниците ќе би-
дат дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (526) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кочанска околија бр. 1147 од З-Ш-1954 година, 
Општинското трговско претпријатие „Илинден", со 
седиште во е. Злетово, од 1-1-1954 година е ставе-
но во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги уплатат своите долгови 

на чек. сметка бр. 873-Т-238 при Народната банка 
во Кочани, а поверителите да ги пријават своите 
барања во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот. Во противно по истекот на гор-
ниот рок Ликвидационата комисија нема да при-
знава никакви истражувања. а должниците ќе 
бидат дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (527) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кочанска околија бр. 1147 од З-Ш-1954 година, 
Градското откупно претпријатие „Осогово", со се-
диште во Кочани, од 1-1-1954 година е ставено во 
ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги уплатат своите долгови 
на чек. сметка бр. 873-Т-307 при Народната банка 
во Кочани, а поверителите да ги пријават двоите 
барања во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот. Во противно по истекот на гор-
ниот рок Ликвидационата комисија нема да при-
знава никакви истражувања, а должниците ќе 
бидат дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (528) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кочанска околија бр. 1147 од 3-1II-1954 година, 
Општинското трговско претпријатие „Буковац", со 
седиште во Кочани, од 1-1-1954 година е ставено во 
ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги уплатат своите долгови 
на чек. сметка бр. 814-Т-8 при Народната банка 
во Кочани, а поверителите да ги пријават своите 
барања во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот. Во противно по истекот на гор-
ниот рок Ликвидационата комисија нема да при-
знава никакви потражувања, а должниците ќе 
бидат дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (529) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Малешевска околија бр. 14 од 26-11-1954 година, 
Градското трговско претпријатие „Грачап". со се-
диште во Пехчево, е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници во рок од 30 
дена од обтавувањет^ на огласот да ги уплатат 
•своите долгови на ТРК. сметка ПРИ Народната бан-
ка во Белово бр. 874-Т-31, а повепчтелите да ги 
п т л а в а т своите п о к а ж у в а њ а д^ Ликвидационата 
комитента. По истекот на ГОРНИОТ рок нема да 
признаваат никакви рекламации, а за исправна ќе 
се смета книговодствената состојба на претприја-
тието, а должниците ќе бидат дадени на Држав-
ната арбитража 

Од Ликвидационата комисија (506) 

СОДРЖИНА 
Страна 

94. Упатство за начинот на пресметувањето и 
наплатата на данокот на промет на тутунот 289 

95. Решение за одобрување оснивање™ и ра-
ботата на Здружението на дипломираните 
сестри на НРМ — — — — — — — 289 

96. Решение за одобрување оставањето и ра-
ботата на Друштвото на оперските и хорски 
уметници на НР Македонија — — — 289 

97. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Сојузот на извидниците на НР 
Македонија — — — — — — — — 290 

98. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Здружението на музичарите и 
оперските и симфониските оркестри на Ма-
кедонија — — — — — — — — — 290 

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

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


