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На основа чл. 2 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), Из-
вршниот совет на Народното собрание на На-
родна Република Македонија, донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕОНСКИ СТАНИЦИ 

ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
I. 

Се осниваат реонски станици за заштита 
на растенијата со седиште во Куманово, 
Струмица, Берово, Кавадарци, Битола, Охрид 
и Гостивар, како установи* со самостојно фи-
нансирање. 

И. 
Реонската станица за заштита на расте-

нијата со седиште во Куманово ги опфанува 
подрачјата на Кумановска и Кривога ланечка 
околија. 

Реонската станица за заштита на расте-
нијата со седиште во Струмица ги опфанува 
подрачјата на Струмичка и Овчеполска око-
лија. 

Реонската станица за заштита на в а д е -
ни јата со седиште во Берово ги обрачуна 
подрачјата На Малешевска и Кочанска око-
лија. 

Реонската станила за заштита на расте-
нијата со седиште во Битова ги опстанува 
подрачтата на Битолска и Прилепска околија. 

Реонската станина за заштита на расте-
нијата со седиште во Кавадарци ги опстанува 
подрачтата на Тиквешка, Гевгелиска и Т. Ве-
лешка околија. _ 

Реонската станина за заштита на расте-
гнатата со седиште во О Х Р И Д ГИ опфанува под-
лачтата на Охридска, Преспанска и Дебарска 
околина. 

Реонската станица за заштита на расте-
нијата со седиште во Го стив ̂ л ги опевана а 
потгпачтата на Гостиварска, Кичевска и Те-
товска околија. 

III. 
Задачите на секоја од реонските станици 

за заштита на растенијата се: 
— да ги сузбива болестите и нггеточи-

ните на растенијата; 

•— да собира податоци за распростране-
тоста на болестите и штеточините на расте-
нијата и да врши детерминација на истите; 

— да ги следи понижени јата од областа 
заштита на растенијата кај нас и во свето 
и по пат на демонстративни опити, предава-
ња, курсеви и ел. да се грижи за нивното 
приложување во својот реон; 

— да ја раководи антипероноспорната 
служба и предлага на соответни државни ор-
гани мерки и* рокови за сузбивање и лока-
лизирање на болестите и штеточините на ра-
стенијата; 

— да дава напатствија за правилно при-
менување и користење на средствата и апа-
ратите, како и за нимните за сузбивање на 
болестите и штеточините; 

— да стручно раководи со општите акции 
и за сузбивање на болестите и штеточините 
на растенијата на своето подрачје, органи-
зирани од државните органи; 

—да оспособува стручен кадар за суз-
бивање на болестите и штеточините на ра-
стенијата. 

IV. 
Имотот на секоја од реонските станици 

Зе; заштита на растенијата на кој има право 
на управување се состои од инвентар, апара-
ти, лабораторски инструменти, материја чл 
и др. во вредност од 1,000.000 динари. 

V. 
Со секоја од реонските станици за за-

штита на растенијата непосредно! управува 
управител, кој го назначува Директорот на 
Републичката управа за земјоделство. 

VI. 
Секоја; од реонските станици за заштита 

на растенијата може да ги формира следните 
фондови: 

— фонд за наградување на работници и 
службеници; 

— фонд за замена и дополнување на 
основните средства и за големи поправки. 

VII. 
Републичката управа за земјоделство е 

орган надлежен за работите и задачите на 
Реонските станици за заштита на растени-
јата. 
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VIII. 
Ова решение влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Бр. 184 
14 мај 1954 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајкоски* е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

/ 8 6 
На основа член 12 точка 6 од Законот за 

спроведување на Уставниот закон за основи-
те на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија и »точка 19 од Општото 
упатство во школите за општообразование 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 28/52 год.), 
Советот за просвета донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПРИВАТНИТЕ ИСПИТИ ВО УЧИЛИШ-

ТАТА ЗА ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Приватен испит може да полага секое 

лице што го свршило претходниот клас од-
носно одделение и ја има минималната воз-
раст предвидена за класот односно одделе-
нието што го полага. 

Редовен ученик може да полага прива-
тен испит во случај: 

а) ако поради оправдани причини (бо-
лест, војна и др.) не може да се школува ре-
довно; 

б) ако поради оправдани: причини' се ис-
пишал во текот на учебната година и 

в) ако е отстранет од училиштето со 
право да полага приватен испит. 

Член 2 
Приватен испит за ист клас односно од-

деление може да се полага неограничен број 
пати. 

Приватен испит за полуматура и матура 
може да се полага четири пати. 

Член 3 
Приватен испит се полага во три испит-

ни рока во месеците: јуни, август и јануари. 

Член 4 
Во една учебна година може да се по-

лага приватен испит за еден или повеќе 
класа односно одделенија и полуматурски 
односно матурски испит. 

На приватен испит од повисок клас од-
носно одделение кандидатот се допушта по 
успешно свршување на претходниот клас 
односно одделение. 

Во еден испитен рок не може да се по-
лага приватен испит за нижи и виши кла-
сови на гимназија односно на осмо летка. 

Член 5 
Приватен испит може да се полага: 
1. Во еден испитен рок за еден или по-

веќе класа односно одделенија по сите пред-
мети и 

2. по групи предмети од еден клас во по-
веќе испитни рока во рок од 2 години; сме-
тајќи од полагањето на првата група Гру-
пата предмети ја одредува кандидатот. 

Член 6 
Приватен испит* по правило, се полага 

ЕО гимназијата односно осмолетката на чие 
подрачје кандидатот постојано живее. 

По исклучок, во особено оправдани слу-
чаи и ако во гимназијата односно осмолет-
ката на чие подрачје кандидатот живее го 
нема класот односно одделението што сака 
кандидатот да го полага, испитот може да го 
полага во соседната гимназија односно осмо-
летка. 

Член 7 
Кандидатот кој во една гимназија однос-

но осмолетка почнал да полага приватен 
испит од еден клас односно одделение, е дол-
жен во истото училиште да го доврши пола-
гањето по сите предмети од класот односно 
одделението. 

Полагање во друго училиште може, по 
исклучок, да се одобри само ако кандидатот 
го менил местото на постојано живеење. Во 
тој случај директорот на училиштето' во кое 
кандидатот почнал со полагањето' издава уве-
рение во кое се означува кои предмети кан-
дидатот ги полагал, кога ги полагал и каков 
успех покажал од поедини предмети. 

Член 8 
Лицето што сака да полага приватен 

испит поднесува молба до директорот на учи-
лиштето во кое ќе полага. Молбата се подне-
сува 15 дена пред рокот во кој ќе полага. 
Во молбата кандидатот, означува кој клас 
односно одделение и на ко] начин ќе го по-
лага: по сите предмети во еден испитен рок 
или по група предмети. Кон молбата канди-
датот прилага: свидетелство за свршен прет-
ходен клас односно одделение, извод од ма-
тичната книга на родените и уверение за 
положени испити ако полагањето го продол-
жува во друго училиште. Својот идентитет 
кандидатот го докажува со лична карта или 
на друг ехо ден начин. 

Кандидатот кој се пријавува за полагање 
испит од долните класови односно вишите 
одделенија (I—IV клас или V—VIII одделение) 
во молбата ќе назначи кој туѓ јазик ќе по-
лага, а ако пријавува полагање виши клас 
(V1—VIII клас), ќе назначи кој туѓ јазик ќе го 
полага како прв (што се учи од I—VIII клас)* 
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а кој како втор (што се учи од V—VIII клас 
гимназија). 

Ако кандидатот се јавува да полага вто-
ра или понатамошна група предмети, подне-
сува само пријава во која означува која 
група предмети ја пријавува за полагање и 
се повикува на молбата со која се пријавил 
за полагање испит1. 

Член 9 
Одобрение за полагање приватни испити 

како и распоред на испитите дава директорот 
на гимназијата односно управителот на осмо-
летката. 

Против решението на директорот со кое 
не се уважува молбата за приватно полагање 
може да се поднесе жалба преку училиштето 
до советот за просвета и култура на народ-
ниот одбор под чие раководство се наоѓа учи-
лиштето во срок од 8 дена по примањето на 
решението. 

Член 10 
Приватните испити се полагаат пред ис-

питни комисии за одделни класови односно 
одделенија што ги определува наставничкиот 
совет на предлог од директорот на гимнази-
јата односно управителот на осмолетката. На 
членовите на испитните комисии им се опре-
делуваат и заменици. 

Испитните комисии се состојат од по 3 
члена и тоа: претседател постојанен член и 
член — испитувач за предметот што се по-
лага. 

Член 11 
Без оглед на начинот на полагањето, при_ 

ватните ученици полагаат испит по сите 
предмети од соодветниот клас односно одде-
ление кои се предвидени по наставниот план 
и програм. 

Од полагање предвојничка обука се осло-
бодуваат лицата што ја имаат отслужено 
воената обврска и лицата што се физички 
неспособни за тој предмет, што се докажува 
со лекарско уверение. 

Приватните ученици не полагаат испит 
по предметите рачна работа и домаќинство, а 
по предметите фискултура, цртање и пеење, 
полагаат само теоретски дел. 

Член 12 
Полуматурскиот и матурскиот испит 

приватните ученици* го полагаат истовремено 
со редовните ученици според одредбите на 
правилниците за полуматурски и матурски 
испит. 

Усниот дел од овие испити приватните 
ученици го полагаат одделно од редовните 
ученици. 

Член 13 
Приватниот испит се состои од писмен и 

устен дел. 
Писмените испити се полагаат од пред-

метите по кои редовните ученици во текот 

на учебната година работат писмени работи. 
Писмените испити по секој предмет траат 
по 90 минути. 

Темите за писмените испити ги опреде-
лува испитната комисија по предлог од испи-
тувачите по соодветните предмети. 

Писмените работи кандидатите ги рабо-
тат во присуство на предметните испиту-
вачи или на други наставници: што ќе ги 
определи испитната комисија. 

Писмените работи ги прегледуваат чле-
н о т — испитувач и постојаниот член на ко-
мисијата. Оценките на писмената работа тие 
ги пишуваат одделно на самата писмена за-
дача со кратко образложение. 

Ако постојаниот! член не се согласува со 
оценката на членот — испитувач, за конеч-
ната оценка одлучува испитната комисија, 
секој член на комисијата има право по за-
писникот да си го оддели своето мислење. 

Член 14 
На усните испити се пуштаат сите кан-

дидати без оглед на резултатите од писме-
ните испити. 

На усните испити од поедини предмети 
се поставуваат најмалку три прашања. 

Усните испити во нижите класови на 
гимназијата односно во вишите одделенија 
на осмолетката трај ат најмалку по 10, а во 
вишите класови на гимназијата најмалку по 
15 минути од секој предмет. 

На приватните испити кандидатите тре-
ба да покажат дека го совладале сиот мате-
ријал пропишан за поедини класови. 

Член 15 
После секој устен испит се утврдува 

оценката од логичниот предмет а општата 
оценка по предметите од кои се полага и пи-
смен испит се утврдува после полагањето на 
усниот испит. 

Оценувањето и класифицирањето на 
приватните ученици по успех се врши како 
и за редовните ученици. 

Член 16 
Кандидатите што полагаат поедини кла-

сови односно одделенија по група предмети 
и оние што се упатени на поправен испит од 
поедини предмети, должни се во рок од две 
години, сметајќи од денот на почетокот на 
полагањето — да го довршат успешното по-
лагање од сите предмети' на соответниот клас 
односно одделение. 

Ако кандидатот во рокот од предниот 
став не ги положи со успех сите предмету 
од еден клас* се упатува на повторно пола-
гање на испитот за тој кла 2. 

Член 17 
Кандидатот што во текот на испитот до-

бие слаби оценки од поедини предмети по-
лага од нив поправен испит во наредните 
срокови. Положените испити од поедини 
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предмети не се ништат, ако кандидатот во 
текот на полагањето на еден клас во рок од 
две години од денот на почетокот на пола-
гањето на соодветниот клас односно одделе-
ние, добие позитивни оценки по предметите 
по кои бил упатен на поправен испит. 

Во текот на двете години1 во кои се по-
лага класот бројот на поправните испити од 
поедини предмети не се ограничува. 

Член 18 
Ако во текот на испитот кандидатот оду-

стане од понатамошно полагање било на пи-
смените било на усните испити, ќе се смета 
дека испитот по предметот од кој обустанал 
не го положил. Ова оду станување не влијае 
на успехот на веќе положените п р е д м е т и . 

Член 19 
Против неправилностите во спроведува-

њето на испитите и во работата на испитните 
комисии е допуштена жалба. Жалбата се 
поднесува до директорот на гимназијата од-
носно управителот на осмолетката во рок од 
три дена по соопштувањето на резултатите 
од испитот. 

Директорот е должен решение по жал-
бата да донесе во рок од 48 часа по нејзи-
ното поднесување. 

Против оценката дадена на испитот не е 
допуштена жалба. 

Член 20' 
За време на приватните испити канди-

датите се должни да се придржуваат на 
прописите и уобичаениот ред за работа на 
писмените и усните испити. 

Ако кандидатите не ги работат само-
стално писмените задачи1, ако се служат со 
недозволени средства, ако излегуваат без 
дозвола од училната за време на испитот 
или ако на друг начин ја реметат работата, 
испитната комисија прво ќе ги опомени, а 
потоа може да донесе и одлука за нивното 
оддалечување од испитот. Во овој случај 
кандидатите повторно ги полагаат само 
предметите од кои се оддалечени. 

Претседателот на испитната комисија ќе 
ги запознае кандидатите со одредбата на овој 
член пред почетокот на испитот. 

Член 21 
Членовите на испитните комисии и дру-

гите преподаватели што присуствуваат на 
присутните испити, должни се да го чуваат 
како службена тајна сето што ќе го сознаат 
во текот на испитот и не смеат да даваат ни-
какви сведенија за одлучувањето на комиси-
јата и утврдувањето на успехот. 

Член 22 
За секој кандидат во секој испитен срок 

се води одделно записник за неговото при-
ватно полагање. 

Во заглавие™ од записникот се внесува: 
името: татковото име и презимето на канди-

датот, датата на раѓањето, местото на раѓа-
њето (село, град,' окоЈ^ија^ народна репуб-< 
лика), кога и каде го завршил претходниот 
клас, бројот и датата на одобрението за по-
лагање, кои предмети пријавил за полагање 
од соодветниот клас и како е утврден иден-
титетот на кандидатот. 

Потоа во записникот се бележат темите 
за писмените работи и прашањата од усниот 
испит по секој предмет што' го полагал, оцен-
ките од писмените работи« оценките од усни-
те испити, општите оценки по секој предмет 
и на крајот општата одлука на испитната 
комисија, како (и: одделните Мислења, ако 
има такви. 

Гимназиите односно осмолетките водат 
одделна главна книга за приватните испити 
во која по завршетокот на испитите веднаш 
се внесуваат податоци од записниците со ред 
по класовите. 

Записникот го води постојаниот член на 
испитната комисија, а го потпишуваат^ прет-
седателот на комисијата, сите членови испи-
тувачи и постојаниот член. 

Обрасци за записникот и главната книга 
за приватни испити ги пропишува Советот 
за просвета. 

Член 23 
По завршетокот На испитот и утврдува-

њето на оценките претседателот на комиси-
јата, во присуство на сите членови на коми-
сијата, им го соопштува резултатот на кан-
дидатите, а потоа на директорот на училиш-
тето односно управителот му ги предава: 

а) записниците за приватните испити; 
б) сите писмени работи на кандидатите. 
Записниците и писмените работи од при-

ватните испити се чуваат во школската ар-
хива пет години по завршетокот на полага-
њето. 

Член 24 
После завршеното успешно полагање на 

сите предмети од еден клас* на кандидатите 
им се издава свидетелство за завршениот 
клас. 

Свидетелството за приватните ученици 
е исто како и за редовните ученици со ознака 
дека класот се полагал приватно. Во ова сви-
детелство не се внесува оценка по поведение. 

Член 25 
Со влегувањето во сила на овој правил-

ник престануваат да важат одредбите за 
приватните испити од Правилникот за при-
ватните, класните, поправителните и допол-
нителните испити во гимназиите и во вишите 
одделенија на осмо летните („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 16/49 год,), одредбите на 
Правилникот за изменување и дополнување 
на тој Правилник („Службен весник на 
НРМ" бр. 18/53 год.), како и сите прописи 
што се спротивни на овој правилник. 
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Член 26 
Овој правилник влегува во сила од денот 

на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 1537 
12 мај 1954 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот за просвета, 

Д. Левков, е. р. 

Огласен дел 
П О К А Н А 

Врз основа на чл. 46 од Законот за адвокату-
рата и чл. 17 од Правилата на Адвокатската комора 
во Скопје, Извршниот одбор на Адвокатската ко-
мора во Скопје, свикува 

РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ 
на Адвокатската комора во Скопје, кое ќе се одржи 
на 27!-У1-1954 год. во 9 часот, во салата на Окруж-

ниот суд во Скопје 
1 — Отварање на Собранието; 
2 — Прозивка и утврдување бројот на присут-

ните членови; 
3 — Избирање на работно претседателство, за-

писничар и дваица оверачи "на записникот; 
4 — Читање извештајот на Извршниот одбор; 
5 — Читање извештајот на Надзорниот одбор; 
6 — Читање завршните сметки за 1953 година; 
7 — Дискусија по горните извештаи; 
8 — Одобрување претсметката на приходите и 

расходите за 1954 год. 
9 — Разно. 
Согласно чл. 18 од Правилата Собранието пол-

новажно ќе решава ако се присутни најмалку 
половината од членовите.. 

Се покануваат сите членови на Адвокатската 
комора во Скопје задолжително да присуствуваат 
на ова Собрание. 

Секретар, Претседател, 
А. Стрезовски, е. р. Георги X. Манев, е. р. 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5-1II-1954 
година под реден број 112/1, е запишано стопанеко-
то претпријатие под фирма: Трговско претприја-
тие „8 септември", со седиште во Крушево. Предмет; 
на побелувањето на претпријатието е трговија на 
текстил, галантерија, кожни и гумени производи. 

Од Окружниот )суд во Битола, Р. бр. 112/1-54 г. 
(246) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5-Ш-1954 
година под реден број 113/1, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие „Езериште", со седиште во Крушево. Пред-
мет на послувањето на претпријатието е трговија 
на колонијални стоки и стакларија. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 113/1-54 г. 
(247) 

Окружниот суд во! Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5-Ш-1954 
година под реден број 118/1, е запишан трговскиот 

дуќан под фирма: Трговски дуќан „Градинар", со 
седиште во Крушево. Предмет на гпслувањето на 
дуќанот е: трговија со овоштие и зарзават. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 118/Гн54 г. 
(252)) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 12-11-1954 
година под реден број 68/1, е запишано стопанско^ 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
„Единство", со седиште во Прилеп. Предмет на ис-
елувањето на претпријатието е трговија на мало 
со животни, прехранбени и куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 68/1 од 
12-11-1954 година. (255) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 12-11-1954 
година под реден број 66/1, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Просвета", со 
седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на 
дуќанот е: трговија на мало со папир, Ш К О Л С К И 
прибор и прибор за пишување. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 66/1, од 
121-11-1954 година. (256) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 12-11-1954 
година под реден број 64/1, е запишано стопанско^ 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
„Иднина", со седиште во Прилеп. Предмет на ис-
елувањето на претпријатието е: трговија на мало 
со животни, прехрани и куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 64/1 од 
12-11-1954 година. (258) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 12-11-1954 
година под реден број 63/1, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
„29 ноември", со седиште во Прилеп. Предмет на 
послувањето на претпријатието е: трговија на го-
лемо со индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 63/1 од 
12-11-1954 година. (259) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
11115 од 28-ХП-1953 година е запишано во региста-
рот на стопанските организации на страна 8, рег. 
бр. 8/3, трговскиот дуќан под фирма: Трговски ду-
ќан „Извор", 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 свеж зарзават и овоштие. 

Дуќанот ќе го потпишува директорот Нешат 
Мустафа, а во негово отсуство Тасин Нерага, во 
границите на овластувањето. 

Бр. 11115/53 од Советот за стопанство на НО на 
Гостиварска околија. (84) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
11060 од 30-ХП-1953 година е запишано во реги-
старот1 на стопанските организации на страна 9, 
рег. бр. 9/1, под фирма: Лебопекарница „Македо-
нија", со седиште во Гостивар. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4837 
од 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
леб и бели пецива. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Лазар 
Трифуновски, а во негово отсуство Наум Ј а ч е в -
ски, во границите на овластувањето. 

Бр. 11060/53 од Советот за стопанство на НО на 
Гостиварска околија. (86) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
10994 од 27-Х11-1953 година е запишано во реги-
старот на стопанските организации на страна 13, 
рег. бр. 13/1, под фирма: Месарница „Шарпланин-
ско Јагне", со седиште во Гостивар. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4837 од 
2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: продажба 
на месо и месни производи. 

Дуќанот ќе го потпишува Сабри Арќуши, а во 
негово отсуство Риза Билали, во границите на овла-
стувањето. 

Бр. 10994/53 од Советот за стопанство на НО на 
Гостиварска околија. (92) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
11193 од 21-ХП-1953 година е запишано во реги-
старот на стопансикте организации на страна 3, рег. 
бр. 3/5, трговскиот дуќан под фирма: Трговски ду-
ќан „Нама", со седиште во Гостивар. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина •— Гостивар бр. 4837 
од 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: купопро-
дажба на мешовити индустриски стоки. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот 3дав-
ко Поповски, а во негово отсуство Јован Кукоски, 
ве границите на овластувањето. 

Бр. 11193/53 од Советот за стопанство на НО на 
Гостиварска околија. (82) 

На основа решението на Советот1 за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
НИЗ од 27^X11-1953 година е запишано во реги-
старот на стопанските организации на страна 10, 
рег. бр. 10/3, трговскиот дуќан под фирма: Трговски 
дуќан „Напредок", со седиште во Гостивар. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4837 
од 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: продажба на 
свеж зарзават и овоштие. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Абдул 
Хамид Шатка, а во негово отсуство Ади Мустафа, 
во границите на овластувањето. 

Бр. 11113/53 од Советот за стопанство на НО на 
Гостиварска околија. (85) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
11046 од 28-ХП-1953 година е запишано во реги-
старот на стопанските организации на страна 12 
рег. бр. 12, трговскиот дуќан под фирма: Тргов-
ски дуќан „Центар", со седиште во Гостивар. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4837 
од 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: купопро-
дажба на прехранбени артикли и куќни потреби. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Горѓе 
Локоски, а во негово отсуство Тодор Кузмановски, 
во границите на овластувањето. 

Бр. 11046/53 од Советот за стопанство на НО 
на Гостиварска околија. (87) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
11023 од 2И-Х11-1953 година е запишано во реги-
старот на стопанските организации на страна 4, 
рег. бр. 4/2, трговскиот дуќан под фирма: Тргов-
скиот дуќан „Корзо", со седиште во Гостивар. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4637 
од 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: купопро-
дажба на индустриски стоки. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Васил 
Тополовски, а во негово отсуство Стојан Апосто-
ловски, во границите на овластувањето. 

Бр. 11023/53 од Советот за стопанство на НО 
на Гостиварска околија. (90) 

. На основа решението* на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гевгелиска околица бр. 5060 
од 13-У1-1953 год. е запишано во регистарот на сто-
панските организации на страна 4, рег. бр. 4, прет-
пријатието под фирма: Реонска земјоделска опит-
на станица, со седиште во Валандово. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 1308 од 6-ХН-1952 година, а со 
посебно решение е пренесено под управа на На-
родниот одбор. 

Предмет на работата на претпријатието е: ис-
питување на климатските услови во НРМ за од-
гледување на јужно овоштие, врши опити од Јужно 
и костичаво овоштие во поглед на агротехничките 
(и биолошки особини. 

Претпријатиево ќе го потпишува управителот 
Благој К. Илин во границите на овластувањето. 

Бр. 5060/53 од Советот за стопанство на НО 
на Гевгелиска околија. (144) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 120 
од 6-1-1954 година е запишано во регистарот на 
стопанските организации на страна 39, рег. бр. 39, 
претпријатието под фирма: Општинско трговско 
претпријатие „Славеј", со седиште во е. Белчишта. 

Претпријатието е основано со решение на Оп-
штинскиот народен одбор — е. Белчишта, бр. 2674 
од 31-ХН-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: тр-
говија со мешовити стоки на големо и мало. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Владе Стефановски, во границите на овластува-
њето. 

Бр. 120/54 од Советот за стопанство на НО на 
Охридска околија. (170) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор Охридска околија бр. 20574 од 
30-Х11-1953 год. е запишано во регистаро тна сто-
панските организации на страна 30, рег. бр. 30, прет-
пријатието под фирма: Градско снабдително прет-
пријатие „Ангро магазин", со седиште во Струга. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина — Струга, бр. 
6923 од 18^X11-1953 година. 

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

Претпријатието ќе го потпишуваат раководи-
телот Киро Милевски и книговодителот Климе 
Томановски. 

Бр. 20574/53 од Советот за стопанство на НО на 
Охридска околија. (178) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска око лит а бр. 135 од 
20-1-1954 година е запишано во регистарот на сто-
панските организации на страна 42, рег. бр. 42, прет-
пријатието под фирма: Биро за книговодители 
„Книговодител", со седиште во Струга. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина — Струга, бр. 
7447 од 31-ХП-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: Бри-
шење книговодствени услуги на др. трговски прет-
пријатија и установи. 

Претпријатието ќе го потпишува шефот Шути-
новски Душан, во границите на овластувањето. 

Бр. 135/54 од Советот за стопанство на НО на 
Охридска околија. (184) 
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ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
На основа решението на Народниот одбор на 

Скопска околија бр. 10392 од 12-1-1954 година Око-
лиското претпријатие за мелници, со седиште во 
е. Петровец, се брише од регистарот на стопанските 
организации, бидејќи истото се спојува со Земјо-
делското стопанско претпријатие „Шамак" — е. Пе-
тровец — Скопско. 

Бр. 10392/53 од Советот за стопанство на НО 
на Скопска околија. (50) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Скопска околија бр. 10392 од 12-1-1954 година се 
променува фирмата на досегашното Земјоделско 
претпријатие за производство на ориз „Шамак", е. 
Петровец, и во иднина истото ќе се води под фир-
ма: Земјоделско стопанско претпријатие „Шамак", 
со седиште во е. Петровец. 

Бр. 10392/53 од Советот за стопанство на НО на 
Скопска околија. (49) 

Со решение на Советот за стопанство на На-
родниот одбор на Охридска околија бр. 9338/53 го-
дина Иван Белевски и Владо Карагулевски се овла-
стени да ја потпишуваат фирмата на Околиската 
аптека во гр. Струга. 

Бр. 9338/53 од Советот за стопанство на НО 
на Охридска околија. (38) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор ни Охридска околија на страна 
52, рег. бр. 52 е запишана Општата земјоделска за-
друга „Победа", со седиште во е. Миел од еж да. 

Задругата е основана на оснивачког собрание 
од 3-Х-1953 година. Предмет на работата на Задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат Тоде Г. тулевски, Димитри С. Дами-
новски и Никола Мартиновски, сите членови на 
управата. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија бр. 17778 од 2-Х1-1953 година. (132) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Овчеполска околија на страна 
27, рег. бр. 27 е запишана Општана земјоделска 
задруга „Нов живот", со седиште во Штип). 

Задругата е основана на оснивачког© собрание 
од 28-1Х-1953 година. Предмет на работата на За-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Васил Петров, книго-
водителот Лазо Петров и потпретседателот Саиде 
Димов. 

Од Советот за стопанство на НО на Овчепол-
ска околија, бр. 7813 од 14-Х1-1953 година. (69) 

Со решение на Управниот одбор на Набавио 
продајната задруга „Пелистер", е. Нижополе, на-
значени се за потписници на Задругата: книгово-
дителот Миха Јануловски, магазионерот Димче То-
новски и членот Ристо Дурмишовски, и од 9-11-1954 
година имаат право да Ја потпишуваат' задругата. 

Со истото решение разрешен е од, должност1 до-
сегашниот потписник Тодор Тасевски и од 9-11-1954 
година му престанува правото да ја потпишува за-
другата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 1633 од 9-11-1953 година. (114) 

Со решение на Управниот одбор на Набавио 
продај ната задруга „Нов живот — е. Суводол, наз-
начени се за потписници на задругата: претседате-
лот Петре Марковски и членот Котевски Јордан и 
од 11-11-1954 година имаат право да ја потпишуваат 
задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Божин Пауновски, Коста 
Николовски и Перко Трајчевски и од 11-11-1954 го-
дина им престанува правото да ја потпишуваат за-
другата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 1791 од 11-11-1954 година. (115) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга „Извор" — е. Боишта, назна-
чени се за потписници на задругата: претседате-
лот Миладин С Т О Ј К О В С К И И книговодителот Петре 
Ставревски и од 10-11-1954 година имаат право да 
ја потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Тоде Котевски и Ристо 
Наумовски и од 10-11-1954 година им престанува 
правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 1736 од 10-11-1954 година. (116) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга „Златен срп"•— е. Карамани, се 
назначени за потписници на задругата: книговоди-
телот Тодор Јовковски и членот Ристо Јовков-
ски и од 12-111-1954 година имаат право да ја пот-
пишуваат задругата. 

Со истото решение разрешен е од должност до-
сегашниот потписник Цветан Здравковски и од 
12-11-1954 година му престанува правото да ја пот-
пишува задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 1854 од 12-11-1954 година. (117) 

Со решетке на Управниот одбор на Набавио 
ирода;) ната задруга „Мирче Ацев" — е. Прибилци, 
назначени се за потписници на задругата: Јордан 
Спиров Алековски, Ристе В аси лев Тодоровски и 
Душан Грозданов Цветковски и од 10-111-1954 го-
дина имаат право да ја потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Горѓи Алековски, Ристо 
Расуловски и Владо Ѓуровски и од 10-Ш-1954 го-
дина им престанува правото да ја потпишуваат 
задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 3648 од 10-111-1954 година. (118) 

Со решение на Управниот одбор на Набавио 
продај ната задруга „Караорман" .— е. Растоица, на-
значени се за потписници на задругата: Вангел 
Андреевски и Веле Соколовски и од 9-111-1954 го-
дина имаат право да ја потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешен е од должност до'-
сегашниот потписник Велко Сотировски и од 
9-Ш-1954 година му престанува правото да ја пот-
пишува задругата. 

Од Советот за стопанството на НО на Битолска 
околија, бр. 3365 од 9-Ш-1954 година. (119) 

Со решение на Управниот одбор на Набавио 
продаЈната задруга „Даме Груев" — е. Обедник, 
назначени се за потписници на задругата: претсе-
дателот Бекировски Рефик и секретарот Сулејма-
новски Исмаил и од 9-111-1954 година имаат право 
да ја потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Дилавер Шабановски и 
Алит Зекмановски и од 9-1II-1954 година им пре-
станува правото да ја потпишува задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 3422 од 9-Ш-1954 година. (120) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга „Единство" — е. Вардино*, на-
значени се за потписници на задругата: претсе-
дателот Милан Јолевски и членот Веле БраЈанов-
ски и од 8-Ш-1954 година имаат право да ја пот-
пишуваат задругата. 
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Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Здраве Ангелевски и Ми-
ле Дуновски и од 8-Ш-1954 година им престанува 
правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 3273 од 8-Ш-1954 година. (121) 

Со решение на Управниот одбор на Набавио 
продаЈната задруга „Мартинец" — е. Новосело, на-
значени се за потписници на задругата: Софре Ди-
мовски и Христо СТОЈ ановски и од З-Ш-1954 година 
рмаат право да Ја потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Јордан Смилевски и Ми-
то Кузмановски и од 3-111-1954 година им престану-
ва правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 2827 од З-Ш-1954 година. (122) 

Со решение на Управниот одбор на Набавио 
п р о б н а т а задруга „Топлица" — е. Слоешница, на-
значени се за потписници на задругата: ч л е н о в и т е 
никола Селиевски, ТраЈан Трајановски и Нове 
Трајановски и од 2-111-1954 година имаат право да 
Ја потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешен е од должност до-
сегашниот потписник СтоЈан Печковски и од 2-П1-
1954 година му престанува правото да Ја потпишува 
задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 2782 од 2-Ш-1954 година. (123) 

Со решение на Управниот одбор на Набавио 
продај ната задруга „Македонија" — е. Слепче, на-
значени се за потписници на задругата: претседа-
телот Мицко Пирковски и членот Пецо Муловски 
и од 2-Ш-1954 година имаат право да ја потпишу-
ваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Илија Прпушевски и Сто-
јан Дувчевски и од 2-Ш-1954 година им престанува 
правото да ја потпишуваат фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 2799 од 2-Ш-1954 година. (124) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга „Нов живот" — е. Буково, на-
значени се за потписници на задругата: претседа-
'•Јлог Спасе Пупучовски и членот Вангел Попов-
ски и: од 23-11-1954 година имаат право да Ја потпи-
шуваат задругата. 

Со истото решение разрешен е од должност до-
сегашниот потписник Алексо Балтовски и од 23-11-
1954 година му престанува правото да Ја потпишу-
ва задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 2396 од 23-11-1954 година. (125) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга „Звезда" — е. Вирово, назна-
чени се за потписници на задругата: Бошевски 
Ѓорѓија Трампевски Вангел и Спировски Вангел и 
од З-Ш-1954 година имаат драво да ја потпишуваат 
Задругата. 

Со истото решение разрешен е од должност 
досегашниот потписник Ристо Бојдевски и од З-Ш-
1954 година му престанува правото да ја потпишу^ 
ва задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 2865 од З-Ш-1954 година. (126) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга „Илинден" — е. Мало Илино, 
назначени се за потписници на задругата: Мисајле 
Ристановски, Блаже Здравевски и Стојан Таневски 
и од 13-Ш-1954 година имаат право да ја потпи-
шуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Ристо Секуловски, Мито 
Коч^вск1' и Радован Ристановски и од 13-111-1954 

година им престанува правото да ја потпишуваат 
задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 3931 од 13-111-1954 година. (127) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга „Црна Река" — е. Железнец, 
назначени се за потписници на задругата: Цветан 
Колевски, Ицко ѓорѓиевски и Јонче Вел јановски и 
од 13-111-1954 година имаат право да ја потпишу-
ваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашни ге потписници Стојко Нед елковски, Ван-
чо Наумовски и Крсте Неделконски и од 13-Ш-
1954 година им престанува правото да Ја потпишу-
ваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 3930 од 13-1Ц-1954 година. (128) 

Со решение на Управниот одбор на Околиското 
земјоделско стопанство „1 мај", со седиште во е. 
Кременица, книговодителот Томе Петковски е на-
значен за потписник на стопанството и од 1-1-1954 
година има право да го потпишува истото. 

Со истото решение е разрешен од должност до-
сегашниот потписник благајникот Георги Ристов-
ски и од 1-1-1954 година му престанува правото 
да го потпишува стопанството. 

Птт Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 19855 од 31-Х11-1954 година. (149) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 15196 од 5.Х.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 306, рег. бр. 306, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач ѓорѓија 
Спиров Јанковски, со седиште во е. Прибилци. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи-
ја Спиров Јамковски. (761) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 15046 од 1.Х.1953 
година е запишан во рС1 истарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 305, рег. бр. 305, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јордан 
Ристов Матевски, со седиште во е. Бабино. 

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

Фирмата ќе ја потпишува соптсевникот Јордан 
Ристов Матевски. 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Охрид бр. 9052 од 28.УШ. 1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 255, рег. бр. 255, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Ристо Та-
насов Димитровски, со седиште во Охрид, ул, 
„Емин Абаз" бр. 4. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Танасов Димитровски. (855) 
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На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Охрид бр. 11273 од 21.Х.1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 256, рег. бр. 256, занает-
чискиот дуќан под фирма: Налбат Иљаз Емин 
Јахја, со седиште во Охрид, ул. „Гоце Делчев". 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иљаз 
Емин Јахја. 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Охрид бр. 11034 од 13.Х.1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 257, рег. бр. 257, занает-
чискиот дуќан под фирма: Работилница за изра-
ботка на кутии од седеф на Неби Хамди Неби, со 
седиште во Охрид, ул. .„Солунска" бр. 121. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на кутии од седеф. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неби 
Хамди Неби. (857) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 15016 од 30.1Х.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 304, рег. бр. 304, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Томе Жарчевски, 
со седиште во е. Буково. 

Предмет на работата на дуќанот е: Печење на 
ракиЈа. 

Фирмата ќе ја потпишува соптсвеникот Томе 
Марцевски. (763) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 14945 од 29.1Х.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 303, рег. бр. 303, 
занаетчискиот дуќан лод фирма: Стојче ѓорѓиев 
Велевски, со седиште во е. Свети Тодори. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
јракиЈа. 

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Стојче 
Георѓиев Велковски. (761) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 14827 од 25.1Х.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 302, рег. бр. 302, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Илија Талев Лу-
лески, со седиште во е. Могила. 

Предмет на работата на дуќанот е: печеше на 
ракиЈа. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Талев Лулевски. (765) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 14771 од 23.Х.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 301, рег. бр. 301, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Сандро 
Мирчев Мирчевска со седиште во е. Брезово-. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува соптсвен:Акот Сандро 
Мирчев Мирчевска (766) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 14709 од 23.1Х.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна ЗОО, рег. бр. ЗОО, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Комина 
Сефер Емин, со седиште во е. Граешница. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Комина 
Сефер Емин. (767) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
715/49 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 315, рег. 
бр. 315, занаетчискиот дуќан под фирма: Трико-
таж Дабижа Јанков Ташко, со седиште во Тетово, 
ул, „Скопска" бр. 45. 

Предмет на работата на дуќанот е: плетење на 
чорапи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Да-
бижа Јанков Ташко. (107) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
5731/51 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 325, рег. 
бр. 325, занаетчискиот дуќан под фирма: Лебле-
биџија Сулејмани Сабитов Рамадан со седиште во 
Тетово, ул. „Јане Сандански" бр. 104. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулеј-
мани Сабитов Рамадан. (10в) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
14/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна ,289, рег. 
бр. 289, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, 
Тирееки Мишов Драган, со седиште во Тетово, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 75. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тире-
вски Мишов Драган. (109) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
20531/47 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 319, 
рег. бр. 319, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Ацески Тодоров Петар, со седиште во Тетово, 
ул. „Белградска" бр. 5. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќз ја потпишува сопственикот Аце-
ски Тодоров Петар. (110) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
11408/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 294, рег. 
бр. 294, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар 
Димитриевски Коцев Благоја, со седиште во Те-
тово, ул. „Мирче Ацев" бр. 6. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ди-
митровски Коце!в Благоја. (11) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 
44/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 299, рег. 
фр. 299, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенеке-
џија Михајл овски Петров Коце, со седиште во Те-
тово, ул. „Страшо Пинџур" бр. 69. 
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Предмет на работата на дуќанот е: тенеке-
џиски изработки. 

Фирмата ќе та потпишува сопственикот Михај -
лоски Петров Коце. (112) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр 
194/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 303, рег. 
бр. 303, занаетчискиот дуќан под фирма: Ножар 
Перовски Колев Диме, со седиште во Тетово, ул. 
„Загрепска" бр. 23 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на ножеви. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пе-
ровски Колев Диме. (113) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
159/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 304, рег. 
бр. 304, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија 
Мустафа Реџепов Исмаил, со седиште во Тетово, 
ул. „Загребска" бр. 12. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муста-
фа Реџепов Исмаил. • (114) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2107/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 175, рег. бр. 175, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ќурчија Илија Сера-
фимов Станишковски, со седиште во Куманово, 
ул. „Иво Рибар-Лола" бр. 42. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Серафимов Станишковски. (123) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2177/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 190, рег. бр. 190, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кожар-табак Владимир 
Доцев Ивановски, со седиште во Куманово, ул. 
„Иво Рибар-Лола" бр. 82. 

Предмет на работата на дуќанот е: обработка 
на кожи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
димир Доцев Ивановски. (124) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2141/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 193, рег. бр. 193, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Ценко 
Филипов Арсовски, со седиште во Куманово, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 72. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски услуги. ^ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ценко 
Филипов Арсовски. (125) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2197/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 200, рег. бр. 200, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Владимир Јова-
нов Стефановски, со седиште во Куманово, ул. 
„Д. Божиновски" бр. 36. 

Цредмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
димир Јованов Стефановски. (126) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2188/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 

работилници на страна 204, рег. бр. 204, занает-
чискиот дуќан под фирма: Рогожар С Т О Ј К О Ива-
нов Михајловски, со седиште во Куманово, ул. 
„Ег. Македонија" бр. 19. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојко 
Иванов Михај ловски. (127) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2223/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 234, рег. бр. 234, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Киро Горгев 
Митровски, со седиште во Куманово, ул. „Перо 
Тошев" бр. 1 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кцро 
ѓорѓев Митровски. (128) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово" бр. 2342/51 година е 
'запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 242, рег .бр. 242, занает-
чискиот дуќан под фирма: Јажар Беџет Таиров 
Селимовски, со седиште во Куманово, ул. „Иван 
Гошњак" бр. 94. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеп 
Таиров Селимовски. (129) 

На основа дозволата од Поверенстзото за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2348/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 254, рег. бр. 254, занает-
чискиот дуќан под фирма: Јажар Шабан Сакипов 
Шабановски, -со седиште во Куманово, ул. „Иван 
Гошњак" бр. 104. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан 
Сакипов Шабановски. (130) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2377/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 267, рег .бр. 267, занает-
чискиот дуќан под фирма: Терзија Јордан Димов 
Цветковски, со седиште во Куманово, ул. „Кирил 
и Методи" бр. 5. 

Цредмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Димов Цветковски. (131) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2380/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 275, рег. бр. 275, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Љубомир Цвет-
ков Стојановски, со седиште во Куманово, ул. 
„11 октомври" бр. 7. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љу-
бомир Цветков Стојановски. (132) 

На основа дозволата од Позеренството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2379/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
(работилници на страна 276, рег. бр. 276, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Владимир Илиев 
Крстевски, со седиште во Куманово, ул. „Иво Ри-
бар-Лола" бр. 112. 
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Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
димир Илиев Крстевски. (133) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2392/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 296, рег. бр. 296, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Стоиле Тодосов 
Тодоровски, со седиште во Куманово, ул. „Ленин" 
бр. 16. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стоиле 
Тодосов Тодоровски. (131) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2408/51 година е 
'запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна ЗОО, рег. бр. ЗОО, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Киро Тодоров 
Трајковски, со седиште во Куманово, ул. „А. Ран-
ковиќ" 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Тодоров Трајковски. (135) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2437/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 301, рег .бр .301, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Драган 
Димчев Арсовски, со седиште во Куманово, ул. 
„Јул. Краина" бр. 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
!џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган 
Димчев Арсовски. (136) 

На основа дозволата од Поверенството за фи, 
нансии на ГНО — Куманово бр. 2419/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 309, рег. бр. 309, занает-
чискиот дуќан под фирма: Налбат Фуат Кадриев 
Шерифовски, со седиште во Куманово, ул. „Ген. 
Темпо" бр. 48. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фуат 
Кадриев Шерифовски. (137) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО —Куманово бр. 2441/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 316, рег. бр. '316, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Стојче Младе-
нов Митревски, со седиште во Куманово, ул. „11 
октомври" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојче 
Младенов Митревски. (138) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2779/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 344, рег. бр. 344, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Ефто Кузманов 
Шумановски, со седиште во Куманово, ул. „Борко 
Талески" бр. 9. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефто 
Кузманов Шумановски. (139) 

На основа дозволата од Повгренстзото за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2909/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските /дуќани и 
работилници на страна 352, рег. бр. 352, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Димитар 
Радев Ѓорѓевски, со седиште во Куманово, ул. „11 
октомври" бр. 45. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ди-
митар Радев ѓорѓевски. (140) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2893/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 353, рег. бр. 353, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Спасен Јоси-
фов Спасовски, со седиште во Куманово, ул. „Д. 
Божинов" бр. 22а. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасен 
Јосифов Спасовски. Ѓ141) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2948/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 373, рег. бр. 373, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Трифун Трај-
ков Темеловски, со седиште во Куманово, ул. 
„Д. Божинов" бр. 29 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Три-
фун Трајков Темеловски. (142) 

На основа дозволата од Поверенетвото за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2982/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 383, рег. бр. 383 занаетчи-
скиот дуќан под фирма; Бербер-фризер Драгутин 
Апостолов Крстевски, со седиште! во Куманово, ул. 
„Д. Божинов" бр. 24. 

Предмет на пастата на дуќанот е: берберо-
фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гутин Апостолов Крстевски. (143) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2994/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 387, рег. бр. 387, занает-
чискиот дуќан под фирма: Капар Душан Поп 
Ж И В К О В С К И , со седиште1 во Куманово, ул. „Пл. 
Маршал Тито" бр. 30. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на капи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Поп Живковски. (144) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 3036/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 396, рег. бр. 396, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Теодос Апо-
столов Младеновски, со седиште во Куманово, ул. 
„М. Ѓилас" бр. 31. 

Гхоедмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Теодос 
Апостолов Младеновски. (145) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 3062/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 398, рег. бр. 398, занает-

ч 
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нискиот дуќан под фирма: Наланџија Алија Аф-
»зов Алиевски со седиште во Куманово, ул. Ју-
гославија" бр. 12. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот А Л И Ј а 
Афзов Алиевски. (14о) 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 
22636/50 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 307, 
рег. бр. 307, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
вач Халили Идризов Ибраим, со седиште во Те-
тово, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 134. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ха-
лили Идризов Ибраим. (115) 

На основа дозволата од По)веренството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 1574/51 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 44, рег. бр. 44, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Александар Кимев 
Димчевски, со седиште во Куманово, ул. „А. Ран-
ковиќ" бр. 18. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Кимев Димчевски. (116) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 1634/51 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 61, рег. бр. 61, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Тенекеџија Никола Јор-
данов Томевски, со седиште во Куманово, ул. 
„Ленин" бр. 16. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Јорданов Томевски. (117) 

На основа дозволата од Поверенетвото за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 1813/51 година е 
'запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 88, рег. бр. 88, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ќурчија Митре Цве-
танов Младеновски, со седиште во Куманово, ул. 
„Франц ЛескошеЈк" ,бр. 48. 

Цредмет на работата на дуќанот е: кур ниски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре 
Цветанов Младеновски. (118) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 1839/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 93, рег. бр. 93, занает-
чискиот дуќан под фирма: Рогожар Славко Стој-
ков Петровски, со седиште во Куманово, ул. „29 
ноември" бр. 5-а. 

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

Фирмата ќе! ја потпишува сопственикот Слав-
ко Стојков Петровски. (119) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2074/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 157, рег. бр. 157, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бравар-строител Бла-
гој Спасов Манаеиевски, со седиште во Куманово, 
ул. „Н. Југославија" бр. 42. 

Предмет на работата на дуќанот е: браваро-
строителски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Спасов Манасиевски. (120) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2076/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 159, рег. бр. 159, заанет-
чискиот дуќан под фирма: Папучар Стојан Арсов 
Стефановски, со седиште во Куманово, ул. „11 
октомври" бр. 18. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Арсов Стефановски. (121) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр .3149/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 407, рег. бр. 407, занает-
чискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Милан Стој-
манов Цветковски, со седиште во Куманово, ул. 
,,Доне Божинов". 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мила,-1 
Стој манов Цветковски. (14г7) 

На основа дозволата од Позеренството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 3231/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
(работилници на страна 411, рег .бр. 411, занает-
чискиот дуќан под фирма: Абаџија Драгољуб Ве-
селинов Стаевски, со седиште во Куманово, ул 
„Даме) Божинов" бр. 1. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гољуб Веселинов Стаевски. (148) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 3894/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 424, рег. бр. 424, занает-
чискиот дуќан под фирма: Автомеханичар Душан 
Крстев Петповски, со седиште во Куманово, ул. 
„Трст" бр. 23. 

Предмет на работата на дуќанот е: автомеха-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ду-
шан Крстев Петровски. (149) 

На основа дозволата од Поверенетвото за фи-
нинсии на ГНО — Куманово бр. 4204/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 427, рег. бр 427, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кон ду раци ја Ангел 
Божинов Младеновски, со седиште во Куманово, 
ул. „Ген. Апостолски" бр. 26. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Божинов Младеновски. (150) 

На основа дозволата од Пов^ренството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 4329/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
{работилници на страна 430, рег. бр. 430, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Тасе Костадинов 
Божиновски, со седиште во Куманово, ул. „А. 
Ранковиќ" бр. 18. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопстве!никот Тасе 
Костадинов Божиновски. (151) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 4339/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
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(работилници на страна 432, рег. бр. 432, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Амет Бекиров 
Муслиовски, со седиште во Куманово, ул. „Иво 
Рибар-Лола". 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе за потпишува сопственикот Амет 
Бекиров Муслиовски. (152) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 4513/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 435, рег. бр. 435, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Рамадан Муслиев 
Исмаиловски, со седиште во Куманово, ул. „Иво 
Рибар-Лола" бр. 50. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рама-
дан Муслиев Исмаиловски. (153) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово' бр. 4601/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 438, рег. бр. 438, занает-
чискиот дуќан под фирма: Јажар Славко Лазаров 
Манојловски, со седиште во Куманово, ул. „Ег. 
Македонија" бр. 15. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на јажина. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко 
Лазаров Манојловог. (154) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 4818/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
(работилници на страна 440, рег. бр. 440, занает-
чискиот дуќан под фирма: Корач Јуско Русте-
мов Дурмишовски, со седиште во Куманово, ул. 
„Иво Рибар-Лола" бр. 100. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јуско 
Рустемов Дурмишовски. (155) 

На основа дозволата од Позеренството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 4860/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 443, рег. бр. 443, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Мечо Демиров 
Јумеровски, со седиште во Куманово, ул. „Јор. 
Николов" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мечо 
Демиров Јумеровски. (156) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 5053/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 445, рег. бр. 445, занает-
чискиот дуќан под фирма: Опинчар Доне Данилов 
Божиновски, СО седиште во Куманово, ул. „Боро 
Прцан" бр. <1. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне 
Данаилов Божиновски. (157) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 5272/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 447, рег. бр. 447, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Благој Трај-
ков Миладиновски, со седиште во Куманово, ул. 
„Иво Рибар-Лола" бр. 31. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Трајков Миладиновски. (158) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 8171/51година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
И работилници на страна 561, рег. бр. 561, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кујунџија Сабастијан 
Луков Филиповски, со седиште во Куманово, ул. 
„Техеранска" фр. 1. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саба-
стијан Луков Филиповски (172) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2082/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 162, рег. бр. 162, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Јосиф Трајков 
Марковски, со седиште во Куманово, ул. „Техеран-
/ска" бр. 1. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф 
Трајков Марковски. (173) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2355/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 240, рег. бр. 240, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Владо Дими-
т р о в Михајл овски, со седиште во Куманово, ул. 
„Трст" бр. 16-а. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо 
Димитриев Михај ловски. (174) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 6333/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 490, рег. бр. 490, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Станое ѓорѓиев 
Н И К О Л О В С К И , СО седиште во Куманово, ул. ,,„Л. Ко-
лишев ски" бр. 18. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ста-
ное ѓорѓиев Николовски. (175) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2510/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 321, рег. бр. 321, занает-* 
нискиот дуќан под фгфма: Кројач Димитар Доцев 
Бабановски, со седиште во Куманово, ул. „Маршал 
Тито" бр. 11. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ди-
митар Доцев Бабановски. (176) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2334/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 252, рег. бр. 252, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Пано Игњатов 
Георгиевски, со седиште во Куманово, ул. „Л. 
Колишевски" бр. 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пано 
Игњатов Георгиевски. (177) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична катра рег. бр. 4745, серија бр. 40057456, 
издадена од СВР — Берово на Станка Методи (Ба-
ка диевска) Наџинека — Скопје. (1399) 

Лична карта рег. бр. 1295, серија бр. 0532125, 
издадена од СВР на ОНО — Куманово на Марица 
Јован (Миленкова) Лимановска, — Скопје. (1418) 

Лична карта рег. бр. 2197, серија бр. 0082407, 
издадена од ПВР во Шибеник на Зора Марко Пол-
кос Сеј фула, ул. „158" бр. 39 — Скопје. (1152)' 

Лична карта рег. бр. 82, серија бр. 077975, из-
дадена од СВР — Ресен на Тронда Крсте Каза-
кова — Скопје. (1153) 

Лична карта рег. бр. 1094, серија бр 087889, 
издадена од СВР — Скопје на Глики Леонид Ма-
лкова Димитрова, ул. „53" бр. 12 — Скопје. (1154) 

Лична карта рег. бр. 759, серија бр. 0612655, 
издадена од СВР на ОНО Скопје на Акиф Ајет 
Мамут, Рудник Радуша — Скопско (1173) 

Лична карта рег. бр. 8655, серија бр. 0549165, 
издадена од СВР во Урошевац на Борка Мирко 
Станоевиќ, ул. „338" бр. 16 — Скопје. (1222) 

Лична карта ре!г. бр. 50136, серија бр. 0035774, 
издадена од СВР — Скопје на Шукри Ајруш Се-
лим, ул. „105" бр. 55 — Скопје. (1155) 

Лична карта рег. бр. 12985, серија бр. 0674122, 
издадена од СВР—Тетово на Абедин Садик Таири, 
е. Копачин Дол — Тетовско. (1127) 

Лична карта рег. бр. 6613, серија бр. 0029356, 
издадена од СВР Ресен на Јонче Р. Фатевски, 
е. Љубојно — Пречанско. (1128) 

Лична карта рег. бр 11159, бр. 0557414, изда-
дена од СВР — Куманово на Кадри Ариф Нуиев-
ски, ул. „Босанска" бр. 1 — Куманово. (1129) 

Лична карта рег. бр. 7998, серија бр. 0527839, 
издадена од СВР — Куманово на Бајрам Сулеј-
мана Шабани, ул. „Ј. Сандански' бр. 57. (ИЗО) 

Лична карта рег. бр. 8226, серија бр. 0547935, 
издадена од СВР — Куманово на Руфат Шазиров 
Мисими, 'е. Горно Којнаре — Кумановско. (1131) 

Лична карта рег. бр, 5124, серија бр. 0545584, 
издадена од СВР — Куманово на Ќазим Д. Арифи, 
е. Слупчане — Кумановско. (1132) 

Лична карта рег. бр. 5439, серија бр. 0070152, 
издадена од СВР — Гевгелија на Петар Васи лов 
Маринов, е. Грчиште — Гевгелиско. (1133) 

Лична карта рег. бр. 9810, серија бр. 0670603, 
издадена од СВР — Тетово на Шабан Селмен Ис-
мани, е. Ораше — Тетовско. (1134) 

Лична карта рег бр. 10127, серија бр. 0754650, 
издадена од СВР — Кичево на Таир Есатов Иби-
шоски, е. Стрелци — Кичевско'. (1136) 

Лична карта рег. бр. 17821, серија бр. 0558167, 
издадена од СВР — Куманово на Љубе Т. Гиразов, 
е. Строиманци — Кумановско (1137) 

Лична карта рег. бр. 2091, серија бр. 0542172, 
издадена од СВР — Куманово на Трајко С. Ди-
миќ, е. Табановце — Кумановско. (1138) 

Лична карта рег. бр. 5950, серија бр. 0532395, 
издадена од СВР — Куманово на Лепосава Вла-
димира Спасиќ, ул. „ЈНА" бр. 23—Куманово. (1139) 

Лична карта рег. бр. 7629, серија бр. 0072463, 
издадена од СВР — Гевгелија на Латив Адемов 
Латифов, е. Курдамзали — Гевгелиско. (1140) 

Лична карта рег. бр. 3964, серија бр. 042416, 
издадена од СВР — Гевгелија на Бекир Таип Џе-
ладинов, е. Казандол — Гевгелиско. 1 (1141) 

Лична карта рег. бр. 9172, серија бр. 0213786, 
издадена од СВР — Охрид на Иван Илов Плев-
наровски, е. Рамне — Охридско. (1142) 

Лична карта рег. бр. 7934, серија бр. 0704444, 
издадена од СВР — Гостивар на Владо Јована Ми-
џовски, е. Сретково — Гостиварско. (1143) 

Лична карта рег. бр. 11822, серија бр. 0708332, 
издадена од СВР — Гостивар на Мемет Рушита 
Шабани, е. Градец — Гостиварско. (1144) 

Лична карта рег. бр. 4315, серија бр. 0667252, 
издадена од СВР — Тетово на Абуш Асан Мус-
тафа, е. Лисец — Тетовско. (1145) 

Лична карта рег. бр. 5526, серија бр. 0787503, 
'издадена од СВР — Тетово на Бари Мустафа Аса-
ни, ул. „Браќа Миладинови" бр. 145 — Тетово. 

(1146) 
Лична карта рег. бр. 3682, серија бр. 0456191, 

издадена од СВР — Струмица на Ленка Георги 
Оџакова, ул. „Стиф Наумов" бр. 33 — Струмица. 

(1147) 
Лична карта рег. бр. 1344, издадена од ПВР на 

ОНО — Крушево на Тома Зико Мандилоски, ул. 
„Манчу Матак" бр. ЗОа — Крушево. (1148) 

Лична карта рег. бр 2135, издадена од ПВР на 
ОНО — Кратово на Живко Арсен Зафиров, е. Шоп. 
Рудари — Кумановско. (1150) 

Лична карта рег. бр. 3741, серија бр. 0648251, 
издадена од ПВР на ОНО—Кратово на Лазо Трај-
чев Давитков, е. Сакулица — Кумановско. (1151) 

Лична карта рег. бр. 1830, серија бр. 0306067, 
издадена од СВР — Штип на Богатин Стојанов 
Стоименов, е. Таринци — Овчеполско. (1153) 

Лична карта рег. бр. 1553, серија бр. 0634063, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Ванчо Дејанов Спасовски, е. Отошница — Криво-
га ланечко. (1156) 

Лична карта рег. бр. 2583, себија бр. 0055294, 
издадена од СВР — Берово на Рамис Ибраимов 
Ошафов, е. Црник — Малешевеко. (1159) 

Лична карта рег. бр. 4093, серија бр. 0007123, 
на Ристо Стојче Ристевски, е. Полог — Битолско'. 

(1160) 
Лична карта рег. бр. 7781, серија бр. 0548561, 

издадена од СВР — Куманово на Љатиф А М З Ј В 
,'Љатифи, е. Сопот — Кумановско. (1161) 

Лична карта рег. бр. 5247, серија бр. 0637757, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Васил Мит-
ков Атанасовски, е. Петралица — Кривопаланечко. 

(1162) 
Лична карта рег. бр. 7771, серија бр. 0704281, 

издадена од СВР — Гостивар на Стојка Драгутина 
Димиќ, Гаража бр. 1 X. Ц. „Маврово" — Гостивар. 

Лична карта ре(г. бр. 807, серија бр. 0053518, 
издадена одУВР— Берово на Тренчо Наков Трен-
чевски, е. Двориште — Малешевско. (1164) 

Лична карта рег. бр. 2779, издадена од ПВР 
Крушево на Феим Селим Адемов, е. Норово — 
Прилепско. (1018) 

Лична карта рег. бр. 7359, серија бр. 0789443, 
издадена од СВР — Тетово на Регаип Шаќир Ра-
мадани, ул. „Беличица" бр. 42 — Тетово. (1019) 

Лична карта рег. бр. 6648, серија бр. 0667537, 
издадена од СВР — Тетово на Златан Никола Ива-
новски, е. Глоѓи — Тетовско. (1020) 

Лична карта рег. бр. 652, серија бр. 0697062, 
издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Јусуф 
Халила Исмаи ли, е. Топлица — Гостиварско. (1021) 

Лична карта рег. бр. 2391, серија бр. 0327001, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Ми-
лан Аксентија Солев, ул. „Беласица" — Титов Ве-
лес. (1022) 

Лична карта рег. бр. 25120, серија бр. 0262925, 
издадена од ПВР — Демир Хисар на Коце Спиров 
Каревски, е. Слепче — Битолско. (1023) 

Лична карта рег. бр. 1662, серија бр. 0430172, 
издадена од СВР — Гевгелија на Риска Костадин 
(Спасо) Кочева, е. Габрово — Гевгелиско. (1052) 

Лична карта рег. бр. 4060, серија бр. 0068770, 
издадена од СВР — Гевгелија на Ристо Димитров 
Белчев, ул. „Ј. Јосифовски" бр. 9 — Гевгелија. 

(1053> 
Лична карта рег. бр. 4982, издадена од ПВР 

на ОНО — Прилеп на Спасе Боцев Јовески, е. 
Долгаец — Прилепско. (1054) 

Лична карта рег. бр. 16720, серија бр. 0198407, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп! на Алексо 
Трајанов Ристески, е. Бонче — Прилепско. (1053) 
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Лична карта серија бр. 0150391, издадена од 
ПВР на ГНО — Прилеп на Амиде Јајова Феј-
зоска, ул. „Едвард Кардељ" бр. 193 — Прилеп. 

(1059) 
Лична карта рег. бр. 1335, издадена од ПВР 

на ОНО — Прилеп на Нијази Усеинов ^ с т а н -
чески, е. Канатларци — Прилепско. (1060) 

Лична карта рег. бр. 21079, серија бр. 0717689, 
издадена од СВР — Гостивар на Гани.!а Есатов 
Азири, е. Чајле — Гостиварско. (1061) 

Лична карта рег. бр. 7710, серија бр. 0548670, 
издадена од СВР — Куманово на Амзи Садри И-
дризи, е. Никуштак — Кумановско. (1062) 

Лична карта рег. бр. 3776, серија бр. 0279955, 
издадена од СВР — Ресен на Изет М. Тофиловски, 
е. Сопотско — Пречанско. (1065) 

Лична карта рег. бр. 2458, серија бр. 0531139, 
издадена од СВР •— Куманово на Трајко ѓорѓев 
Пешевски, ул. „Ј. Сандански" бр. 17 — Куманово. 

(1066) 
Лична карта рег. бр. 14730, серија бр. 0677500, 

издадена од СВР — Тетово на Неџби Фејзула, Ну-
хи, е. Шемшево — Тетовско (1067) 

Лична карта рег. бр. 10585, серија бр. 0350995, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Ра-
мадан Исеинов Мусовски, е. Г. Врановци — Ти-
товвелешко. (1068) 

Лична карта рег. бр. 2247, серија бр. 0124444, 
издадена од ОВР — Делчево на ѓорѓи Стој миров 
Трајанов, е. Бигла — Малешевско. (1069) 

Лична карта рег. бр. 3855, сери!а бр. 0056566, 
издадена од ОВР — Берово на Борис Јованов 
Едровски, е. Владимирово — Малешевско. (1070) 

Лична карта рег. бр. 1112, серија бр. 0053823, 
издадена од ОВР — Берово на Димитар Ј. Готев-
ски, Берово. (1071) 

Лична карта рег. бр. 5074, серија бр. 0030871, 
издадена од СВР — Ресен на Левка Ламбева Шу-
тиновска, е. Перово — Пречанско. (1074) 

Лична карта рег. бр. 12777, серија бр. 0460550, 
издадена од СВР — Струмица на Невенка Дими-
трова Сребреникова — Радовиш. (1076) 

Лична карта рег. бр 5459, серија бр. 0211213, 
издадена од СВР — Охрид на Абдула Осман Ре-
џеп, ул. „Ѓ. Ѓуранче" бр 106 — Охрид. (1077) 

Лична карта рег. бр. 10728, серија бр. 0043439, 
издадена од ПВР — Струга на Шукри Амита Ша-
бани, е. Г. Татеши — Охридско. (1078) 

Лична карта рег. бр. 15657, серија бр. 0196823, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Мефаил 
Веселов Сулеманоски, ул. „102" бр. 207 — Прилеп. 

(1079) 
Лична карта рег. бр. 9930, серија бр. 0114690, 

издадена од СВР — Дебар на Муамет Амзов Са-
диевски, е. Моторче — Дебарско. (1080) 

Лична карта рег. бр. 5998, серија бр. 0294943, 
издадена од СВР — Штип на Миле Б. Јованов, ул. 
„Љубен Ивков" бр. 32 — Штип. (1082> 

Лична карта рег. бр. 26608, серија бр. 0684552, 
издадена од СВР — Тетово на Јакуп Нафи Елези, 
е. Глоѓи — Тетовско. (1083) 

Лична карта рег. бр. 6596, серија бр. 0547108, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Мите 
Јованов Миленовски, е. Бистрица — Титовве-
лешко. (1085) 

Лична карта рег. бр. 6620, серија бр. 0459132, 
издадена од СВР — Струмица на Борис Стојан 
Бучков, е. Радово — Струмичко. (1086) 

Лична карта рег. бр. 2752, серија бр. 0209568, 
издадена од ОВР — Охрид на Авни Ај редина 
Бахтијар, ул. „Д. Груев" бр. 104 — Охрид. (1087) 

Лична карта рег. бр. 13917, сериЈа бр. 0046628, 
издадена од СВР — Струга на Зини Абдураман 
Хоџа, е. Мислодежда — Охридско. (1088) 

Лична карта рег. бр. 7578, серија бр. 0040284, 
издадена од ПВР — Струга на Џевит Алимов Аса-
новски, е. Ново Село — Охридско. (1089) 

Лична карта рег. бр. 7692, серија бр. 0040403, 
издадена од СВР — Струга на Иван Дуко Вел ја-
носки, е. Глабочица — Охридско. (1089) 

Лична карта рег. бр. 8688, серија бр. 0073033, 
издадена од СВР — Гевгелија на Ангел Томов Де-
лев, ул. „П. Мусев" бр. 45 — Гевгелија. (1200) 

Лична карта рег. бр. 3787, серија бр. 0432356, 
издадена од СВР — Гевгелија на Ристо Митов 
Бундов, е. Смоквица — Гевгелиско. (1201) 

Лична карта рег. бр. 3376, серија бр. 0068086, 
издадена од СВР — Гевгелија на Султана Танче 
(Докурчева) Коста динова, е. Мрзенци — Гевгели-
ско. (1202) 

Лична карта рег. бр. 10349, серија бр. 0550845, 
(издадена од СВР — Куманово на Теодос Илија Ан-
доновски, е. Страцин — Кумановско. (1203) 

Лична карта рег. бр. 8323, серија бр. 0548038, 
издадена од СВР — Куманово на Добре Андона 
Димитриевски, е. Жегљане — Кумановско. (1204) 

Лична карта рег. бр. 8323, серија бр. 0154485, 
издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Зекман Ос-
ман Дервишоски, ул. „Дабнички завој" бр. 90 При-
леп. (120~ч 

Лична карта рег. бр. 5796, серија бр. 0281328, 
издадена од ОВР — Ресен на Џемаљ Јонуз Јону-
зовски, ул. „11 октомври" бр. 16 — Ресен. (1206) 

Лична карта рег. бр. 8453, серија бр. 0332063, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Цане 
Славков Давчев, е. Ново Село — Титоввелешко. 

(1207) 
Лична карта рег. бр. 18960, серија бр. 0679833, 

издадена од СВР — Тетово на Неби Сали Мустафа 
1С. Глоѓи — Тетовско. (1210) 

Лична карта рег. бр. 1185, серија бр. 0788342, 
издадена од СВР — Тетово на Грозда Душана Ра-
девска, ул. „Солунска" бр. 21 — Тетово. (1211) 

Лична карта рег. бр. 83567, серија бр. 58680, 
издадена од СВР — Скопје на Етел Фрања Леба-
нов ул. „Славеј Планина" бр. 2 — Скопје. (1212) 

Лична карта рег. бр. 10751, серија бр. 0536007, 
издадена од СВР — Куманово на Азбија Бељул 
Таир Шакири ул. „Шар Планина" бр. 22 — Кума-
ново. (1213) 

Лична карта рег. бр. 17042, серија бр. 0197739, 
издадена од СВР — Прилеп на Цвета Арсенова 
(Карапеева) Капетаноа, ул. „М. Тито" бр. 251 — 
Прилеп. (1214) 

Лична карта рег. бр. 7568, Серија бр. 0704078, 
издадена од СВР — Гостивар на Васил Дрецков 
Исаковски, е. Куново — Гостиварско. (1215) 

Лична карта рег. бр. 16018, серија бр. 0712556, 
издадена од СВР — Гостивар на Исметов Басри 
Нуре дини, е. Форино — Гостиварско. (1216) 

Лична карта рег. бр. 1036, серија бр. 0305497, 
издадена од СВР — Штип на Коле Иванов Да-
видов, е. Аргулица — Овчеполско, (1217) 

Лична карта рег. бр. 1748, серија бр. 0306153, 
издадена од СВР — Штип на Димко Марков Си-
монов, е. Аргулица — ОвчегВолско. (1218) 

Лична карта рег. бр. 8110, серија бр. 0384720, 
издадена од СВР — Кочани на Илија Миленков 
Стојков, е. Виница — Кочанско. (1220) 

Легитимација рег. бр. 15450/50, издадена од 
МВР — Команда на Народната милиција на Ан-
геле ИлиЈа Цветаноски, е. Манастирец — Дебар-
ско. (1219) 

Лична карта рег. бр. 9315, серија бр. 0114025, 
издадена од СВР — Дебар на Мурат Ремзиов Шу-
шлаповски, е. Велебрдо — Дебарско. (1221) 

Лична карта рег бр. 4388, серија бр. 0667278, 
издадена од СВР — Тетово на Даут М. Мемиши, 
е. Палчиште — Тетовско. (1223) 

Лична карта рег. бр. ИЗО, серија бр. 0111319. 
издадена во Битола на Милан Груевски, е. Трат 
— Битолско. (1224) 

Лична карта рег. бр. 7731, сери]а бр. 0548891, 
издадена од СВР — Куманово на Ќазим Али Фа-
злии, е. Никуштак — Кумановско. (1225) 

Лична карта рег. бр. 3193, серија бр. 0544114, 
издадена од СВР — Куманово на Спасо Стевко 
Сибиновић е. Табановце — Кумановско. (1226) 
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Лична карта рег. бр. 6308, серија бр. 0099018, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
С Т О Ј К О Стојанов Цеков, е. Станци — Кривопала-
нечко. 4 (1274) 

Лична карта рег. бр. 964, серија бр. 0745476, из-
дадена од СВР — Кичево на Бекир Химетов Али-
јоски, ул. „Охридска" бр. 24 — Кичево. (1275) 

Лична карта рег. бр. 28395, серија бр. 0686244, 
издадена од СВР — Тетово на Ајрула Сенан Си-
нани, е. Г. Седларце — Тетовско. (1276) 

Лична карта рег. бр. 1119, серија бр. 0073297, 
издадена во Битола на Фаница Веланова, ул. „Ц. 
Василев" бр. 27 — Битола. 1277) 

Лична карта рег. бр. 2383, серија бр. 326993, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Тасе 
Лазо Петрушев, ул. „Богдан Каракостов" бр. 37 
— Титов Велес. (1278) 

Лична карта рег. бр. 7905, серија бр. 0348415, 
[издадена од СВР на ОНО — Ти|тов Велес на 
Мирко Тодоров Петрушев, е. Кумарино — Тито в -
велешко. (1281) 

Лична карта рег. бр. 13209, серија бр. 0553717, 
издадена од СВР — Куманово на Трајан Благо-
јев Стефановски, е. Четирце — Кумановско. (1282) 

Лична карта рег. бр. 367, серија бр. 0696877, 
издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Камбер 
Амета Исмаи ли, е. Градец — Гостиварско. (1285) 

Лична карта рег. бр. 7187, серија бр. 0039893, 
издадена од СВР — Охрид на Крста Профил (Пе-
треска) Мартиноска, е. Драслај ца .— Охридско. 

(1286) 
Лична карта рег. бр. 12903, серија бр. 0045614, 

издадена од СВР — Струга на Гавро Митре Рем-
боски, е. Мислешево — Охридско. (1287) 

Лична карта рег. бр. 10379, серија бр. 0233584, 
издадена од СВР — Охрид на Круме Каќо Наумов-
ски, е. Белчиште — Охридско. (1288) 

Лична карта рег. бр. 1674, серија бр. 0326184, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на За-
горка Стефанова Комова, ул. „Ген. Апостолски", 
бр. 14 — Титов Велес. (1289) 

Лична карта рег. бр. 5693, серија бр. 0110938 на 
Ламбо Горевски, ул. „Драгорска" бр. 7 — Битола. 

(1290) 
Лична карта рег. бр. 8985, серија бр. 0349495, 

издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Бат-
лиман Емазов Абазовски, е. Иванковци — Титов-
велешко. (1291) 

Лична карта рег. бр. 4301, серија бр. 0282120, 
издадена од СВР — Ресен на Мите Г. Ристевски, 
е. Лева Река — Пречанско. (1292) 

Лична карта рег. бр. 25481, серија бр. 0722291, 
издадена од СВР — Гостивар на Димитрија Ванев 
Ванески, е. Вруток — Гостиварско. (1293) 

Лична карта рег. бр. 816, серија бр. 0105526, 
издадена од СВР — Дебар на Аслан Бајрама Фран-
гу, е. Селоќуќи — Дебарско. (1294) 

Лична карта рег. бр. 4234, серија бр. 0748752, 
издадена од СВР — Кичево на Емро Каљашов 
Емини, е. Колари — Кичевско. (1295) 

Лична карта рег. бр. 3956, серија бр. 0700466, 
издадена од СВР .— Гостивар на Јусуф Рустемов 
Адили, е. Речане — Гостиварско. (1296) 

Лична карта рег. бр. 20585, серија бр. 0717195, 
издадена од СВР — Гостивар на Јахја Мустафов 
Јахјаи, ул. „ЈНА" бр. 162 — Гостивар. (1297) 

Лична карта рег. бр. 7775, серија бр. 0348285, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Имер) 
Сафиов Бекташоски, е. Г. Врановци — Титовве-
лешко. (1298) 

Лична карта рег. бр. 8040, серија бр. 0534445. 
издадена од СВР — Куманово на Васка Лазо Ми-
л е н о в а Велиновска, ул. „П. Ничо" бр. 58 — Ку-
маново. (1227) 

Лична карта рег. бр. 1846, серија бр. 0525815, 
издадена од СВР — Куманово на Цветан Димитри-
ја Вељановски, ул. „П. Ничо" бр. 58 — Куманово 

Лична карта рег. бр. 12784, серија бр. 0353294, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Реџеп 
Џеладинов Батлимановски, е. Оризари — Титовве-
лешко. (1299) 

Лична карта рег. бр. 897, серија бр. 0660632, 
издадена од СВР — Тетово на Сатки Кадри Баф-
тиари, е. Желино — Тетовско. (1300) 

Лична карта рег. бр. 16114, серија бр. 0760041, 
издадена од СВР — Кичево на Ваит Рамазана Да-
липоски, е. Горно Страгомиште — Кичевско. (1301) 

Лична карта рег. бр. 1173, серија бр. 0121138, 
издадена од ПВР — Делчево на Драго Атанасов 
Георгиевски, Делчево — Малешевска. (1303) 

Лична карта рег. бр. 5999, серија бр. 0126765, 
на Рамадан Амитов Пешов, Делчево — Малешева«). 

1304) 
Лична карта рег. бр. 9361, серија бр. 0060320, 

издадена од СВР — Брод на Љубомир Пантов По-
повски, е. Русиново — Малешевско. (1305) 

Лична карта рег. бр. 2105, серија бр. 0123766, 
издадена од ОВР — Пехчево на Шукро Мустафов 
Матечки, е. Звегор •— Малешевско. (1306) 

Лична карта рег. бр. 7514, серија бр. 0040225, 
издадена од СВР — Струга на Алексо Тофил Тор-
бичоски, е. Подгорци — Охридско. (1317) 

Лична карта рег. бр. 12968, серија бр. 0353478, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Насе 
Јованов Михајлов, е. Рудник — Титоввелешко. 

(1313) 
Лична карта рег. бр. 1873, серија бр. 0051592, 

издадена од СВР — Кочани на Алексо Митков 
Наунов, е. Пресека — Кочанско. (1319) 

Лична карта рег. бр. 5777, серија бр. 0098487, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Милан 
Станој ков Јаначковски, е. Добровница — Криво-
га ланечко. 1321) 

Лична карта рег. бр. 732, серија бр. 0745244, 
издадена од СВР на ОНО — Кичево на Зудиј а 
Сефе динов Топал оски, ул. „М. Стаиќ оски", бр. 2 — 
Кичево. (1322) 

Лична карта рег. бр. 18294, серија бр. 0651107, 
издадена од СВР — Куманово на Реџеп Јашара 
Шакири, е. Горно Којнаре — Кумановско. (1347) 

Лична карта рег. бр. 11201, серија бр. 0551700, 
издадена од СВР — Куманово на Ферат Камбера 
Имери, е. Горно Кој наре — Кумановско. (1348) 

Лична карта рег. бр. 1240, серија бр. 0645748, 
издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Алексан-
дар Спиров Игњатов, е. Приковци — Кумановско. 

(1349) 
Лична карта рег. бр. 900, серија бр. 0644910, 

издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Митре 
Андо Каранфилов, е. Шлегово •— Кумановско. 

(1350) 
Лична карта рег. бр. 5009, серија бр. 0149364, 

издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Киро Рам-
пов Меркоски, ул. „Мирче Ацев" бр. 116 — При-
леп. (1197) 

Лична карта рег бр. 14022, серија бр. 0158515, 
издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Џафер Са-
лиов Сул еј мановски, ул. „Мице Козар" бр. 31 — 
Прилеп. (И99) 

Лична карта рег. бр. 9331, серија бр. 0551322, 
издадена од СВР — Куманово на Али Мустафа 
Рецепи, е. Глажња — Кумановско. (1229) 
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