
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ 
Четврток, 30 септември 1954 

Број 30 Година X 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој1 број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

^ 135 
На основа член 16 од Законот за ловот и 

член 19 точка 4 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон, Извршниот совет на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА УНИ-

ШТУВАЊЕ НА ВОЛЦИ 

1. За уништување волци на територијата 
на Народна Република Македонија се одре-
дуваат награди во следните износи: 

а) за мало волче во легло по 6.000.— ди-
нари, и 

б) за одраснат волк по 9.000.— динари. 
2. Право на награда по оваа одлука има 

секој што со пушка, »стапица,, отров или на 
друг начин уништи волк. 

3. Наградите за уништени волци ги ис-
платува околискиот народен одбор преку 
шумските стопанства. 

4. Со влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Решението за одреду-
вање на награди за уништување на волци 
бр. 2467 од 31.1. 1950 година („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 11/50). 

5. Поблиски упатства за спроведување 
на оваа, одлука ќе донесува Управата за шу-
марство на НРМ. 

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

ИС бр. 269 
28 септември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

136 
На основа член 75 став 1 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршниот 
совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА МЕНУВАЊЕ НАЗИВОТ НА ДРЖАВ-
НАТА ФИЛХАРМОНИЈА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I. 

Називот на Државната филхармонија на 
Народна Република Македонија основана со 
Уредбата за оснивање на Државна филхар-
монија на, Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 11/50), се ме-
нува и во иднина ќе гласи: 

Скопска филхармонија. 
II. 

Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 270 
28 септември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

>437 
На, основа член 75 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршниот 
совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОТВОРАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИ ПАРА-
ЛЕЛКИ ОД V И VI КЛАС ПРИ ВИШАТА 

ГИМНАЗИЈА „ЦВЕТАН ДИМОВ" 
ВО СКОПЈЕ 

I. 
При Вишата гимназија „Цветан Димов" 

во Скопје се отвораат специјални паралелки 
од V и VI клас гимназија. 

И. 
Во специјалните паралелки од V и VI 

клас гимназија се примаат лица од службе-
ниците на Државниот секретаријат за вна-
трешни работи на НРМ што завршиле полу-
матура, а поради учество во Народноослобо-
дителната борба и големата ангажираност со 
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работа во управните служби по ослободува-
њето, немале можност на време и редовно 
да завршат V и VI клас гимназија. 

III. 
Учењето во V и VI клас гимназија во спе-

цијалните паралелки ќе трае по пет месеци. 
На крајот на учењето на секој клас уче-

ниците од специјалните паралелки полагаат 
испит од сите предмети што ги учат. 

IV. 
Наставата во специјалните паралелки од 

V и VI клас гимназија ќе се изведува според 
наставниот план и програм што ќе го про-
пише, во рамките на наставниот план и про-
грам за вишите гимназии, Советот за про-
света на НРМ. 

V. 
На учениците од специјалните паралелки 

на V и VI клас гимназија, кои на крајот на 
учењето ќе го положат испитот, за завршни-
от клас ќе им се издаде исто свидетелство 
како и на редовните ученици. 

VI. 
Работата и испитите во специјалните па-

ралелки од V и VI клас при Вишата гимна-
зија „Цветан Димов" има да завршат до 31 
декември 1957 година,. 

VII. 
Поблиски, прописи за изведување на на-

ставата, одржувањето на испитите и оцену-
вањето во специјалните паралелки, како и 
за, извршувањето на оваа одлука ќе донесе 
Советот за просвета на НРМ. 

VIII. 
Средства за финансирање на специјални-

те паралелки од V и IV клас гимназија ќе се 
обезбедат во претсметката на приходите и 
расходите на Советот за просвета на НРМ. 

IX. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

нејзиното објавување во „ Службени вес-
ник на, Народна Република Македонија". 

ИС бр. 268 
15 септември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМЕ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 11136 од 17 јули 1954 го-
дина ја одобри промената на личното име на Ри-
стовски Ристо, од град Битола, роден на ден 5 де-
кември 1926 година во село Драгош, Битолска 
околија, од родители: татко Ристовски Глигор и 

мајка Ристовска родена Илиевска Ленка, така да 
во иднина личното име ќе му гласи Радевски Ицо. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (141) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Јован Колев Чунов, од град Скопје подаде 
тужба за развод на бракот против Младенова Фа-
нија, од село Стрништа — Водената. Бидејќи ту-
жената Фанија Младенова е во неизвесност и со 
непознато местожителство, се повикува во срок од 
30 дена ед денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да Се јави или одреди 
свој застапник. Во противен случај судот по служ-
бена должност преку старателскиот орган при На-
родниот одбор на град Скопје ќе и го одреди за 
старател Киро Пеев, адвокат од Скопје, кој ќе ја 
застапува на Денот на расправата. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 354/54. (144) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на пок. Алексо Петков, бивш од град 
Крива Паланка, кој е умрен на 12 јуни 1941 година 
и после својата смрт покрај другите наследници 
го оставил и синот си Георги Алексов Петков, од 
град Крива Паланка, кој живее на непозната адре-
са во НР Бугарија. 

Се поканува наследникот Георги да се јави на 
овој суд лично, или преку полномошник во срок 
од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", за да даде наследничка 
изјава. Во противен случај оставината ќе се рас-
прави во негово отсуство со старател што ќе го 
определи судот. 

Од Околискиот суд во Крива Паланка, О. бр. 
513/51. (133) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ) 
Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 

регистарот на стопанските организации на 13 април 
1954 година под реден број 296, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан „Шарена 
Џамија", со седиште во Тетово1. Предмет на побелу-
вањето на дуќанот е: производство и изработка 
на прехранбени артикли со леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 42/54. 
(478) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5 август 
1954 година на страна 93, под реден бр. 2, е запи-
шан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски ду-
ќан бр. 7, во состав на Мешовитата трговско прет-
пријатие „8 септември", со седиште во Дебар. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со следните трговски струки: 1. кожа, сед-
ларски и! ременарски стоки и прибор; 2. производи 
ед гума, каучук и пластични маси; 3. железарски 
и метални стоки, бицикли, машини за шиеше и 
прибор; 4. селско стопански машини и алати, ве-
штачки ѓубрива и средства за заштита на расте-
нијата; 5. нафтени деривати, мазива-уља и масти; 
б. електрот!ехнички материјали; 7. бои, лакови, хе-
микалии и прибор; 8. огревно дрво и јаглен; 9. на-
мештај; 10. технички стоки за снабдување на про-
изводите лните претпријатија и занаетчиството; 11. 
јажарски стоки, ка делип и јутени производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 406/54. 
(670) 
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Окружниот суд во Скопје објавува дека Др-
жавното земјоделско произ водите л но стопанство 
„Клечевце", е. Клечовци, досега водено во реги-
старот на стопанските организации при Народниот 
одбор на Кумановска околија, на страна 38, под 
рег. бр. 38, е префрлено од поменатиот регистар и 
запишано во регистарот на стопанските организа-
ции при овој суд на 21 мај 1954 година под реден 
број 17, под фирма: Државно земјоделско произ-
водител но стопанство „Клечовце", со седиште во 
селе Клечевце — Кумановско. Предмет на пооду-
вањето на стопанството е: производство на жита-
рици и други земјоделски производи, како и нивна 
продажба. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 36/54. 
(674) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 15 јули 
1954 година на страна 99, под реден број 1, е запи-
шан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски ду-
ќан со колонијал и текстил „29 ноември", со се-
диште во Кичево. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: Трговска куло продажба на стоки во вна-
1 решен промет на мало по следните трговски стру-
ки: 1 текстил, куси и плетени стоки и конфекција; 
2. галантериски, базарски стоки и играчки; 3. обув-
ки; и 4. животни прехрани и предмети за куќни 
потреби. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 438/54. 
(691) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 147/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски пре-
хранбени стоки „Дојран", со седиште во Струмица. 
Предмет на побелувањето на дуќанот е: трговија со 
мешовити индустриски стоки, прехранбени арти-
кли, предмети за куќни потреби, тутунски прера-
ботки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Штип), Р. бр. 147/54. 
(753) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 149/1954 година, е запишан дуќанот под фир. 
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски пре-
хранбени стоки „Чифлик", со седиште во Струмица. 
Предмет на пакувањето на дуќанот е: трговија со 
мешовит индустриски стоки, прехранбени арти-
кли, предмети за куќни потреби, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 149/54. 
(755) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 150/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски прз-
хранбени стоки „Шар Планина", со седиште во 
Струмица. Предмет на побелувањево на дуќанот е: 
трговија со мешовити индустриски стоки, пре-
хранбени артикли, предмети за куќни потреби, ту-
тунски1 преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 150/54. 
(256) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 152/1954 година, е запишан! дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски јажар-
ски стоки „Лен", со- седиште во Струмица. Предмет 
на послувањето на дуќанот е: трговија со јажарок^ 
стоки, каделни и југ ени производи, како и со про-
изводи од гума. 

Од Окружниот судј во Штип, Р. бр. 152/54. 
(758) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 154/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски пре-
хранбени стоки „Солун", со седиште во Струмица. 
Предмет на работата на дуќанов е: трговија со пре-
хранбени артикли, предмети за куќни потреби; 
алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски пре-
работки, кибрит и прибор; бои, хемикалии ,како и 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 154/54. 
(760) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 156/1954 година е, запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со земјоделски пре-
хранбени стоки „Цвет", со седиште во Струмица. 
Предмет на работата на дуќанот е: трговија со зар-
зават, овоштие, млечни производи и преработка на 
[истите. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 156/54. 
(762) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 157/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски же-
лезарски стоки „Бор", со седиште во Струмица. 
Предмет на работата на дуќанот е: трговија со 
железарски и метални стоки, бицикли, машини за 
шиење и прибор; оружје, ловачки прибор и муни-
ција, експлозиви и пиротехнички материјали; елек-
трични материјали; бои, лакови, хемикалии, стак-
ло, порцулан, како' и трговија со радиопарати. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 157/54. 
(763) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 158/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски же-
лезарски стоки „Динамо", со седиште во Струмица. 
Предмет на работава на дуќанот е: трговија со же-
лезарски и метални стоки, бицикли, машини за 
шиење и прибор; оружје, ловачки прибор, муни-
ција, експлозиви и пиротехнички ма. ери ја ли; елек-
трични материјали; бои, лакови, хемикалии, стак-
ло, порцулан, како и трговија со радиопарати. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. 158/54. (764) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-УИ-
1954 година на страна 106, под реден број 1 е за-
пишан стопанскиот дуќан под фирма: Продавница 
на градежен материјал на Градежното претприја-
тие „Љуботен", со се дините во Тетово. Предмет на 
побелувањето на продавницата е: трговија со гра-
дежен материјал на мало. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 458/54. 
(769) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-УП-
1954 година на страна 93 под реден број 3, е за-
пишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан бр. 8, 
во состав на Мешовитото трговско претпријатие „8 
септември", со седиште во Дебар. Предмет на шк-
олувањето на дуќанот е: трговија на мало со след-
ните трговски струки: текстил, куси и плетени 
стоки: и конфекција; галантерија, базарски стоки 
и играчкиГ крзнени стоки; обувки; музички ин-
струменти, радио-апарати и прибор; парфимериски 
и козметички стоки и намештај. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 407/54, 
(771) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 134/1954 година, 'е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски стоки 
„Лукс", со седиште во Струмица. Предмет на ис-
елувањето на дуќанот! е: трговија со текстил, куси 
и плетени стоки и конфекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 134/1954 го-
дина. (740) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 135/1954 година, 'е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало „Струмичко поле", со 
седиште во Струмица. Предмет на иселувањето на 
дуќанот е: трговија со индустриски стоки, пре-
хранбени артикли, и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит, бои и хемикалии, мешовити ин-
дустриски стоки и емалирано посуѓе. 

Од Окружниот суд во Штип), Р. бр. 135/54. 
(741) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 140/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало „Лиљана", со седиште 
во Струмица. Предмет на побелувањето на дуќанот 
е: трговија со куси плетени стоки, конфекција, га-
лантерија, базарска стока, парфимерија и козме-
тички стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 140/54. 
(746) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 144/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски пре-
хранбени стоки „11 октомври", со седиште во Стру-
мица. Предмет на иселувањето на дуќанот е: трго-
вија со прехранбени артикли, предмети за куќни 
потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; ту-
тунски преработки, кибрит и прибор, бои и хеми-
калии како и мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 141/54. 
(747) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 142/1954 година, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан на мало „Бабјак", со 
седиште во Струмица. Предмет на послувањето на 
дуќанот е: трговија со мешовита индустриска 
стока, прехранбени артикли, предмети за куќни 
потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 142/54. 
(748) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 143/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски и пре-
хранбени стоки „Ловец", со седиште во Струмица. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: трговија со 
прехранбени артикли, предмети за куќни потреби; 
алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски пре-
работки, кибрит и прибор, бои и хемикали како и 
мешовити индустриски стоки (емалирано п(осуѓе). 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 143/54. 
(749) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 144/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски пре-
хранбени стоки „Маџир", со седиште во Струмица, 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: трговија со 
прехранбени артикли, куќни потреби; алкохолни и 

безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, ки-
брит и прибор; бои и хемикалии; како и мешовити 
индустриски стоки (емалирано посуте). 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 144/54. 
(750) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 145/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски пре-
хранбени стоки „Струмица", со седиште во Стру-
мица. Предмет на послувањето на дуќанот е: тр-
говија со прехранбени артикли, предмети за куќни 
потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; ту-
тунски преработки, кибрит и прибор; бои, хеми-
калии, како и мешовити индустриски стоки (ема-
лирано посуте). 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 145/54. 
(751) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 146/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со земјоделски пре-
хранбени стоки „Јабука", со Седиште во Струмица. 
Предмет на побелувањето на дуќанот е: трговија со 
зарзават, овоштие како и преработка на истите, 
трговија со млечни цроизводи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 146/54. 
(752) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 148/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан на мало со индустриски пре-
хранбени стоки „Маврово", со седиште во Стру-
мица. Предмет на иселувањето на дуќанот е: трго-
вија со прехранбени артикли, предмети за куќни 
потреби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; ту-
тунски преработки, кибрит и прибор; бои, хеми-
калии, како и мешовити индустриски стоки (ема-
лирано посуте). 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 148/54. 
(754) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-ЛШ1-
1954 година на страна 93 под реден број 4, е запи-
шан стопанскиот дуќан под фирма: Трговски ду-
ќан бр. 9, во состав на Мешовитог© трговско прет-
пријатие „8 септември", со седиште во Дебар. Пред-
мет на иселувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со следните трговски струки: јажарски стоки, ка-
де лни и јутени производи; нафтени деривати, ма-
зива-уља и масти; сатови и изработки од драгоцени 
метали; бои, лакови, хемикалии и прибор; парфи-
мериски и козметички стоки; стакло, порцелан и 
керамички стоки; намештај; преработки од месо; 
прехранбени артикли и предмети за куќни по-
треби; деликатесни производи; производи врз база 
на шеќер и какао; млечни производи и печиво и 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 408/54. 
(772) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-У1П-
1954 година под реден број 5, е запишан стопан-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан број 10, во 
состав на Мешови тото трговско претпријатие „8 
септември", со седиште во Дебар. Предмет на шк-
олувањето на дуќанот е: трговија на мало со след-
ните трговски струки: јануарски стоки, каделни и 
јутени производи; нафтени деривати, мазива-уља 
и масти; сатови и изработки од драгоцени метали; 
бои, лакови, хемикалии и прибор; парфимериски 
и козметички стоки; стакло, порцелан и керамички 
стоки; намештај; преработки од месо; прехранбени 
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артикли и предмети за куќни потреби; деликатес-
ни производи; производи врз база на шеќер и ка-
као; млечни производи и печиво и алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 409/54. 
(773) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-УШ-
1954 година, под реден број 7, е запишан стопан-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 12, во 
состав на Мешовитог© трговско претпријатие „8 
септември", со седиште во Дебар. Предмет на по-
сл увањето на дуќанот е: трговија на мало со след-
ните трговски струки: деликатес ни производи; про-
изводи врз база на шеќер и какао; млечни прера-
ботки и печиво; алкохолни и безалкохолни пија-
лоци и преработки од месо. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 410/54. 
(774) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
' регистарот на стопанските организации на 15-УН-

1954 година под реден број 1, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан „Исхра-
на", со седиште во Дебар. Предмет на поодувањето 
на дуќанот е: изработка на Леб е печиво. 

Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 430/54. 
(92) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации ца 15-УН-
1954 година под реден број 1, е запишан дуќанот 
под фирма: Занаетчиски самостоен дуќан „Сточар", 
со седиште во Дебар. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: продажба на месо и месни производи. 

Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 429/54. 
(693) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Тргов-
скиот дуќан „Нов Век" — Куманово досега воден 
во регистарот на стопанските претпријатија на Со-
ветот за стопанство на НО на Градската општина 
Куманово под реден број 30, е префрлен од по-
менатиот регистар и запишан во регистарот на 
стопанските организации Шри овој суд на 26-УП-
1954 година, под реден број 182, под фирма: Тргов-
ски дуќан „Нов век", со седиште во Куманово. 
Предмет на побелувањето на дуќанот е: трговија со 
прехранбени артикли и предмети за куќни по-
треби, стакло, порцулан и керамички стоки, туту-
нови производи и кибрит на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 246/54. 
(698) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 112/54 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан „Јордан", со седиште во Струмица. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: трговија 
со алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски 
пјреработки, кибрит и прибор, бои, хемикалии, како 
и мешовити: индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 112/54. 
(718) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 119/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан со индустриски прехранбени 
стоки „Единство", со седиште во Струмица. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: трговија со пре-
хранбени артикли, предмети за куќни потреби; 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит, бои хемикалии, како и мешовити 
индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 119/54. 
(725) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека прет-
пријатието за снабдување на земјоделието „Агро-
свабдител" — Скопје, досега водено во регистарот 
на стопанските претпријатија на Советот за сто-
панство на ГНО — Скопје, е префрлено од помена-
тиот регистар и запишано во регистарот на стопан-
ските организации при овој суд на страна 252, под 
реден број 252, под фирма: Претпријатие за снабду-
вање на земјоделието „Агроенабдител", со седиште 
во Скопје. Предмет на побелувањето на претприја-
тието е: трговија на големо со јажарска стока, ка-
де лни и јутени производи, производи од гума, кау-
чук и пластична маса; моторни возила, резервни 
делови и друго; земјоделски машини и алати, веш-
тачки ѓубрива и средства за заштита на растени-
јата, рибарски материјали и прибор, пчеларски ма-
теријали и прибор; семенска стока; машини, уреѓај 
и техничка, железарска и материјална стока. Оваа 
дејност ќе е спроведува лично и преку своите по-
гонски единици: Семенска продавница и технички 
магазин во Скопје. Трговија на мало со: селско сто-
пански машини, алати, вештачки ѓубрива и сред-
ства за заштита на растенијата, трговија со желе-
зарија и метална стока и трговија со производи од 
гума, каучук и пластични маси. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 427/54. 
(800) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 26 јуни 
1954 година под реден број 180, е запишан дуќанот 
под фирма: Бурекџиски дуќан „Јагода", со седиште 
во Скопје. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
изработка и продажба на бурек. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 245/54. 
(802) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 168/1954 година, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан со железарија и ста-
кло „Земеделец", со седиште во Кочани. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: трговија со железа-
рија, равно и шупло стакло; гневни машини и при-
бор; нафта, нафтени деривати и мазива-ул>а; ра-
дио-апарати, електрични материјали; саати и пред-
мети од племенити метали; бои, лакови, хемикалии 
и куќен намештај. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 168/54. 
(812) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Про-
давницата „Пеко" — Скопје досега водена во ре-
гистарот на продавниците и трговските претприја-
тија при Советот за стопанство на ГНО — Скопје, 
на страна 21 под фирма: Продавница „Триглав" — 
Скопје, е префрлена од поменатиот регистарот во 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд на 22 јули 1954 година под реден број 237, под 
фирма: Продавница на фабриката за чевли „Пеко", 
Тржиќ, НР Словенија, со седиште во Скопје. Пред-
мет на побелувањето на продавницата е: продажба 
на кондури и прибор од сите врсти како и продаж-
ба и поправка на чорапи на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 219/54. , 
(801) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
165/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Занаетчиски дуќан-касапница „Слога", со седиште 
во Кочани. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
продажба на месо и месни производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 165/54. 
(809) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 169/1954 година, е запишан трговскиот дуќан 
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под фирма: Трговски дуќан на мало со текстил 
„Хали", со седиште во Кочани. Предмет на иселу-
вањето на дуќанот е: трговија со текстил и тек-
стилна галантерија, кратка и плетена стока, крз-
нена стока, обувки, кожна галантерија, парфиме-
риски и козметички стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 169/54. 
(813) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 171/1954 година, е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Угостителско претпријатие 
„Винова Лоза", со седиште во Кочани. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: трговија со алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 171/54. 
(815) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 187/54 година, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан со железарија „20 ок-
томври", со седиште во Кочани. Предмет на по-
слувањтео на дуќанот е: трговија со гневни машини 
и прибор, нафта и нафтени деривати, мазива-уља, 
радио-апарати и прибор, електрични материјали,, 
саати и предмети од племенити метали, бои, лакови 
и хемикалии и куќни намештај. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 187/54. 
(831) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
ггстарот на стопанските организации под реден 
број 192/1954 година, е запишан трговскиот дуќан; 
под фирма: Трговски дуќан на мало со текстил 
„Малинов цвет", со седиште во Кочани. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: трговија со текстил 
и текстилна галантерија, кратки и плетени стоки, 
крзнена стока, обувки и кожна галантерија, пар-
фимериски и козметички стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 192/54. 
(836) 

Окружниот суд во Скопје објавува Издавач-
кото претпријатие „Детска радост" — Скопје, до-
сега водено во регистарот на стопанските прет-
пријатија при Советот за стопанство на ГНО — 
Скопје, е префрлено ед поменатиот регистар и за-
пишано во регистарот на стопанските организации 
при овој суд на 29-јуни 1954 година под реден број 
184, под фирма: Издавачко претпријатие „Детска 
радост", со седиште во Скопје. Предмет на побелу-
вањето на претпријатието е: издавање на целокуп-
ната домашна и светска детска, научна и педагош-
ка литература, издавање на пионерски весници, 
повремени списанија, списанија, сликовници и 
друго и продажба на истите. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 208/54. 
(924) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 30 август 
1954 година под реден број 305, е запишано стопан-
ството претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие на големо' „Колонијал", со седиште во Скопје, 
Предмет на иселувањето на претпријатието е: ку-
пување и продажба на прехранбени артикли и 
предмети за куќни потреби, жита и мелнички пре-
работки, млечни производи од шеќер и какао; зар-
зават, овоштие и преработки; кибрит и прибор; стак-
ло, порцулан и керамички стоки; бои, лакови, хе-
микалии и прибор; технички горива и мазива; 
канцелариски материјали, хартија, школски при-
бор за пишување; деликатеси производи, риба 
месо и преработка; парфимериски и козметички 
стоки и воопште колонијални стоки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 458/54. 
(927) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 22 јуни 
1954 година на страна 91, под реден број 1, е запи-
шано стопанското претпријатие под фирма: Прет-
пријатие за оркуп, обработка и продажба на тутун 
„Треска", со седиште во Брод •— Кичевско. Пред-
мет на поодувањето на претпријатието е: откуп, 
обработка и продажба на тутун. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 309/54. 
(694) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Бирото 
за книговодство „Универзал" — Куманово, досега 
водено во регистарот на стопанските претпријатија 
при Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Куманово, на страва 83, под ред, бр. 83, 
е префрлено од поменатиот регистар и запишано во 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд на 2-јули 1954 година под реден број 192, под 
фирма: Биро за книговодство „Универзал", со се-
диште во Куманово. Предмет на поодувањето на 
бирото е: вршење на книговодствени услуги. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 259/54. 
(707) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 151/1954 година, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан на мало со индустри-
ски и прехранбени стоки „Порој", со седиште во 
Струмица. Предмет на побелувањето на дуќанот е: 
трговија со мешовита индустриска стока, животни 
прехрани и предмети за куќни потреби, тутунски 
преработки, како и кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 151/54. 
(757) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанскиге организации на 5 август 
1954 година на страна 92, под реден број 3, е за-
пишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски ду-
ќан број 1, во состав на Мешовитото трговско 
претпријатие „Напредок", со седиште во Дебар. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со следните трговски струки: 1. текстил, куси 
и плетени стоки и конфекција; 2. галантерија, ба-
варски стоки и играчки; 3. обувки; 4. музички ин-
струменти, радио-апарати и прибор; 5. крзнени 
стоки; 6. парфимериски и козметички стоки и 7. 
намештај. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 412/54. 
(776) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 28 јули 
1954 година на страна 104, под реден број 1, е за-
пишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски 
дуќан-фурпа „Песјак", со седиште во Брод. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: печење и про-
дажба на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, 457/54. 
(799) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 173/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Партизан", со седиште во 
Кочани. Предмет на поодувањето на дуќанот' е: пе-
чење и продавање на леб, печиво, како и други 
производи од брашно. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 173/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 182/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Угостителски дуќан „Станица", со седиште во 
Кочани. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
угостителски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 185/54. 
(826) 

г 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 175/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Мала Река", со седиште во 
Кочани. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
колење на стоки, продажба на месо и месни про-
изводи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 175/54. 
(819) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 178/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан со мешовита индустриска и 
прехранбена стока „Звезда", со седиште во Ко-
чани. Предмет на иселувањето на дуќанот е: трго-
вија со млечни производи, преработки од месо, 
мелнички производи, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, мешовито индустриска и прехранбена 
стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 178/54. 
(822) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 185/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Угостителски дуќан „Ловец", со седиште во 
Кочани. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
угостителски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 185/54. 
(829) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 183/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Угостителски дуќан „Вардар", со* седиште во 
Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: угости-
телски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 183/54. 
(827) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 19 август 
1954 година под реден број 282, е задишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Завод за урбанизам, 
архитектура и комунална техника, со седиште во 
Скопје. Предмет на поодувањето на Заводот е: из-
работување на проекти елаборати и тоа: а) архи-
тектури^: проекти; б) проекти за водовод и кана-
лизација (внатрешни и надворешни; в) проекти за 
електрична инсталација; г) проекти за хортикул-
тура и уредување на паркови; д) проекти за цен-
трално греење; е) проекти за ниско градби (патиш-
та и мостови; и ж) проекти за урбанистичко ре-
шение. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 472/54. 
(930) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Проек-
танското биро „Проектант" — Гевгелија, досега во-
дено во регистарот на стопанските организации при 
Советот за стопанство на НО на Гевгелиска око-
лија, на страва 42 под ред. бр. 42, е префрлено од 
поменатиот регистар и запишано во регистарот 
на стопанските организации при овој суд на 23 јуни 
1954 година под реден: број 173, под фирма: Проек-
тантско биро „Проектант", со седиште во Гевгелија. 
Предмет на иселувањето на бирото е: изработка на 
проекти за потребите на Одборот и населението од 
Гевгелиска околија. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 197/54. 
(931) 

Окружниот1 суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието за уредување и пошумување на порои 
„Водно" — Скопје, досега водено во регистарот на 
стопанските претпријатија при НО на Скопска 

околија на страна 22, престанува да постои и се 
припојува кон Претпријатието за проектирање и 
уредување на порои „Поројпроект", кое е досега 
водено во регистарот на стопанските претцријатија 
шри НО на Скопска околија под рег. бр. 33, а е 
префрлено од овој регистар во регистарот на сто-
панските организации при овој суд на 27 јули 1954 
година под реден број 276, под фирма: Претпри-
јатие за проектирање и уредување на порои „По-
рој проект", со седиште во Скопје. Предмет на ис-
елувањето на претпријати1ео е: 1. изработување на 
проекти за уредување и пошумување на порои, 
мелиорации и разни други работи во врска со уре-
дување на пороите и мелиорациите, како' и сите 
нужни геодетски снимања; 2. изработување на ин-
вестициони програми за градба од областа на по-
роите, буичарски основи и други разни научни 
работи и експартизи во врска со уредувањето на 
пороите и мелиорациите; 3. изведување на сите 
градежни и шумско' културни работи околу уреду-
вањето на пороите и Јлелиорациите на земјиштето. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 386/54. 
(932) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Изда-, 
вачкото претпријатие „Култура" — Скопје, досега 
водено во регистарот на стопанските претпријатија 
при Советот за стопанство на Народниот одбор на 
град Скопје, е префрлено од потиснатиот регистар 
и запишано во регистарот на стопанските органи-
зации при овој суд на 25 август 1954 година, под 
реден број 296, под фирма: Издавачко претпријатие 
„Култура", со Седиште во Скопје. Предмет на ис-
елувањето на претпријатието е: а!) издавање и про-
дажба на марксистичка, научна, уметничка и друга 
литература; б) продажба на маркеистичка, научна 
и уметничка литература, издание на други изда-
вачки претпријатија во ФНРЈ; в) продажба на кан-
целариски материјал и прибор, школски прибор, 
прибор за цртање, учила, школски помагала, му-
зички инструменти и нивни прибор. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 435/54. 
(933) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 280/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Самостоен железарски дуќан „Техника", со 
седиште во Делчево. Предмет на побелувањето на 
дуќанот е: купо-продажба на железарски и метал-
ни стоки, бицикли, машини за шиење и прибор. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 280/54. 
(806) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
борј 170/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан за градежен материјал „Бор", 
со седиште во Кочани. Предмет на иселувањето на 
дуќанот е: трговија со градежен материјал. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 170/54. 
(814) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 176/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски месарски дуќан „Китка", со се-
диште во Кочани. Цредмет на иселувањето на ду-
ќанот е: продажба на месо и месни производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 176/54. 
(820) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 177/1954 год., е занишан занаетчискиот дуќан 
под фирма: Занаетчиски дуќан „Доклевац", со се-
диште во Кочани. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: производство и продажба на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 177/54. 
(821) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од ГНО — Битола бр. 18 
од 6-Ш-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 700, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганџија Иван 
Сотиров Наумов, со седиште во Виго ла, ул. „Тр-
говска" бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: 
изработка на јоргани и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Сотиров Наумов. (541) 

На основа дозволата од ГНО — Битола бр. 1293 
од 9-11-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 702, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Георги 
Томов Георгиевски, со седиште во Битола, ул. „Д. 
Влахов" бр. 134. Предмет на работата на дуќанот е: 
потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Томов Георгиевски. (543) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 10099 од 21-У1-1952 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на 'Страна 699, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Леблебиџлја Никола Тодоров Талев, со 
седиште во Битола, ул. „Јордан Џинот" бр. 18. 
Предмет на работата на дуќанот е: печење и про-
давање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Тодоров Талев. (540) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 32364 од 30-ХН-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 701, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кондураџија Кирил Павлов Николов, 
со седиште во Битола ул. „Далматинка" бр. 1. 
Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Павлов Николов. (542) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола, бр. 32201 од 301-ХН-1953 година е 
Запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 703, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер Јонче Глигоров Христовски, со 
седиште во Битола, ул. „Далматинка" бр. 32. Пред-
мет на работата на дуќанов е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонче 
Георгиев Христовски. (544) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 8837 од 11-111-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 705, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Јажар Георги Јошев Димитровски, со 
седиште во Битола, ул. „Далматинка" бр. 27. Пред-
мет на работата на дуќанот е: изработка на ја-
жиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Јошев Димитровски. (546) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 32481 од 30-Х11-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 706, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Плетач Веселин Наумов Христовски, 
со седиште во Битола, „Александар Турунџев" бр. 
16. Предмет на работата на дуќанот е: плетење на 
мрежи. 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Весе-
лин Наумов Христовски. (547) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 32607 од 30-ХН-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 707, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Вангел Митов Лазаревски, 
со седиште во Битола, ул. „Цветан Димов" бр. 177. 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Митов Лазаревски. (548) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 31440 од 30-ХП-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 708, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Леблебиџија Васко Тодоров Талев, со 
седиште во Битола, ул. „Скопје" бр. 15. Предмет на 
работата на дуќанот е: печење и продавање на леб-
лебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васко 
Тодоров Талев. (549) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 7016 од 5-Ш-1953 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 709, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Гајдаџија Алексо Борисов Атанасов-
ски, со седиште во Битола ул. „Село Радња" бр. 7. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработување на 
гајди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексо 
Борисов Атанасовски. (550) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 32605 од 30-ХН-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 710, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Сотир Огненов Стојановски, 
ул. „Прилепска" бр. 28. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир 
Огненов Стојановски. (551) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 32488 од 30-ХП-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 711, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фурнаџија Иван Стојанов Мотичев, со 
седиште во Битола, ул. „Борис Кидрич" бр. 269. 
Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Стојанов Мотичев. (552) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 27676 од 7-ХН-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 712, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Граѓевино-столар Марко Димов Три-
фуновски, со седиште во Битола, ул. „Мј. Т а л е в -
ски" бр. 4. Предмет на работата на дуќанот е: гра-
ѓевино-столарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марко 
Димов Трифуновски. (553) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 17310 од 26-У.-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 713, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Граѓевино-столар Петар Велев Петров-
ски, со седиште во Битола, ул. „Трговска" бр. 40. 
Предмет на работата на дуќанот е: граѓевинско 
столарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Велев Петровски. (554) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кичевска околија бр. 12695/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 190, рег. бр. 190, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Еле ктро-инста л ате рск а 
работилница на Електричното дистрибутивно прет-
пријатие, со седиште во Кичево, ул. „Маршал Тито" 
бр. 73. Предмет на работата на дуќанот е: електро-
инсталаторски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишуваат Глигур Митевски 
и Владо Силјановски. (555) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2515 од 13-У1И-1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 699, рег. бр. 699, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Трајко 
Георгиевски, со седиште во Скопје, ул. „Партизан-
ска" бр. 1. Предмет на работата на дуќанот е: ши-
ење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Георгиевски. (556) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2208 
од 4-1VI-1951 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 826, 
рег. бр. 826, занаетчискиот дуќан под фирма: Сан-
да лџи ја Коце Николов Георгиев СКИ, со седиште во 
Скопје, ул. „146" бр. 156. Предмет на работата на 
дуќанот е: изработка на сандали. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствеников Коце 
Николов Георгиевски. (557) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град — Скопје бр., 2583 од 15-У1-1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 765, рег. бр. 765, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Златар Зеф Шин 
Јаки, со седиште во Скопје, ул. „106а" бр. 50. Пред-
мет на работава на дуќанот е: златарски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зеф 
Шин Јаки. (558) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на град Скопје бр. 2564 од 5-V-1953 година е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 676, рег. бр. 676, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер Борко Д. Милошев-
ски, со седиште во Скопје, ул. „Никола Вапцаров" 
бр. 59. Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борко 
Д. Милошевски. (553) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2488/52 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 727, рег. бр. 727, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Опинчар Насо Лазов Мусманов, со 
седиште во Скопје, ул. „11 октомври" бр. ИЗ. Пред-
мет на работата на дуќанот е: опинчарски изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насо 
Лазов Мусманов. (560) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2337/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 251, рег. бр. 251, занает-
чискиот дуќан под фирма: Стаклорезач Благој Јо-
ванов Андоновски, со седиште во Куманово, ул. 
„Иво Рибар—Лола" бр. 7. 

Предмет на работата на дуќанот е: стаклоре,-
зачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Јованов Андоновски. (408) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2041/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 147, рег. бр. 147, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кондураџија Муртез Ра-
маданов, со седиште во Куманово, ул. „Нова Ју-
гославија" бр. 24. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мур-
тез Рамаданов Лиманов. , (409) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 1905/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на утрана 120, рег. бр. 120, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Опинчар Димитар Велич-
ков Божиновски, со седиште во Куманово^ ул. „Трг 
Маршал Тито" бр. 47. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Величков Божиновски. (410) 

На основа дозволата од Поверенетвото за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2042/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 148, рег. бр. 148, занает-
чискиот дуќан под фирма: Налбат Фета Јусеинов 
Далиповски, со седиште во Куманово, ул. „Техе-
ранска" бр. 25. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фета 
Јусеинов Далиповски. (411) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 3112/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 401, рег. бр. 401, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кондураџија Горѓи Денков 
Лазаревски, со седиште во Куманово, ул. „Јул. 
Краина". 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Денков Лазаревски. (412) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 6339/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 497, рег. бр. 497, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Демир Алиов Исма-
иловски, со седиште во Куманово', ул. „Иван Го-
шњак" бр. 51. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демир 
Алиов Исмаиловски. (413) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2407/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна ЗИ, рег. бр. ЗИ, занает-
чискиот дуќан под фирма: Налбат Предраг Петров 
Лазаровски, со седиште во Куманово, ул. „Томе 
Георгиевски" бр. 15. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пре-
драг Петров Лазаревски. (414) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 3333/51 година е 
запишан) во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 414, рег. бр. 414, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Демо Аметов Али-
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евски, со седиште во Куманово, ул. „Фетка Нас-
кова" бр. 1, 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демо 
Аметов Алиовски. (415) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 3332/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 415, рег. бр. 415, занаетчи-
скиот дуќан; под фирма: Ковач Алија Демов Мема-
иловски, со седиште во Куманово, ул. „Ленин" 
бр. 15. Предмет на работата на дуќанот1 е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алија 
Демов Исмаиловски. (416) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
8668/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 267, рег. 
бр. 267, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар! 
Харалампи Спиров Ивановски, со седиште во Кра-
тово. 

Предмет на работата на дуќанот е: качареки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хара-
лампи Спиров Ивановски. (369) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
13042/47 година е запишан во регистарот на зана-
етчискиве дуќани и работилници на страна 268, рег. 
бр. 268, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат 
Харалампи Тонев, со седиште во Кратово. 

Предмет1 на работата на дуќанот е: потковување 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хара-
лампи И. Тонев. (370) 

^ На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
17791/50 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 269, 
рег. бр. 269, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Цветко Иванов Доневски, со седиште во е. 
Шлегово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко 
Иванов Доневски. (371) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
3904/48 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 270, 
рег. бр. 270, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Садик Незир Исаки, со седиште во е. 
Слупчане. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садик 
Незир Исаки. (372) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
10169/45 година е запишан во регистарот на зана« 
етчиските дуќани и работилници на страна 271, 
рег. бр. 271, занаетчискиот дуќан под фирма: Ле-
бл ебиџи ја Стеван Арсов Чепишевски, со седиште 
во Кратово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
ван Арсов Чепишевски. (373) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
136/51 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 272, рег. 
бр. 272, занаетчискиот дуќан под фирма Столар 
Славе Донев Илиев, со седиште во е. Шлегово. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
Донев Илиев. (374) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
10163/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 273, 
рег. бр. 273, занаетчискиот дуќан под фирма: Нал-
бат Страхил А. Павлов, со седиште во е. Шлегово. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стра-
хил А. Павлов. (375) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
3005/50. година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 274, рег. 
бр 274, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Стојан С. Ивановски, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
С. Ивановски. (376) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
7362/51 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 275, рег. 
бр. 275, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблеби-
ција Страхил Н. Јанев, со седиште во Кратово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стра-
хил Н. Јанев. (377) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
8843/46 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 276, рег. 
бр. 276, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат 
Стојчо М. Јосифове™, со седиште во е. Шлегово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојчо 
М. Јосифовски. (378) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
17888/50 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 278, 
рег. бр. 277, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Славко Е. Младенов, со седиште во е. Нежи-
лово. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот С л а в ~ 
ко Е. Младенов. (379) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
4747/51 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 278, 
рег. бр. 278, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Серафим Г. Тодоровски, со седиште во 
е. Железница. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сера-
фим Г. Тодоровски. (380) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на град Скопје бр. 2595 од 15-УП-1953 г. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани-
и работилници на страна 693, рег. бр. 693, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Митко Стефа-
нов Поповски, со седиште во Скопје, ул. „Орце Ни-
колов" бр. 29. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење 
на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Митко Ст. Поповски. (520) 
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На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
1429/1946 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
732, рег. бр. 732, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Кирил А. Илиевски, со седиште во Скопје, 
ул. „11 октомври" бр. 32. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Кирил А. Илиевски. 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
1951 од 25-УШ-1950 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
675, рег. бр. 675„ занаетчискиот дуќан под фирма: 
Содаџија Лена Јованова Панчева, со седиште во 
Скопје, ул. „78" бр. 75. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење 
на сода-вода. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Лена Јованова Манчева. (522) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
692 од 1-Х-1945 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
848, рег. бр. 848, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија ѓорѓи Т. Паунов, со седиште во Скоп-
је, ул. „85" бр. 30. 

Предмет на работата на дуќанот е: конду ра-
доски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Горѓи Т. Паунов. (523) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
949 од 1-Х1-1945 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
779, рег. бр. 779, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија ѓорѓи Лазаров Трајков, со седиште 
во Скопје, ул. „30" бр. 29. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Горѓи Лазаров Трајков. (524) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
687 од 1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
774, рег. бр. 774, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Работилница за изработка на мидери на Илона 
Иванова, со седиште во Скопје, ул. „4" бр. 5. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање и поправка на мидери. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот: Илона 
Иванова. (525) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
2289 од 5-УП-1951 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
853, рег. бр. 853, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар Методија Томов Серафимовски, со седиште 
во Скопје, ул. „Мирче Ацев" бр. 46. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Методија Томов Серафимовски. (526) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
1834 од 19-111-1951 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
823, рег. бр. 823, занаетчискиот .дуќан под фирма: 
Лимар Ганчо Христов Трпчев, со седиште во Скоп-
је, ул. „192" бр. 23. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Ганчо Христов Трпчев. (527) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
2232 од 15-У-1951 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
861, рег. бр. 861, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Крум Јованов Коневски, со седиште 
во Скопје, ул. „106-а" бр. 36. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Крум Јованов Коневски. (528) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
1751 од 8-УИ-1949 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
680, рег. бр. 680, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Сарач Усеин Амет Умеров, со седиште во Скопје, 
ул. „114" бр. 14. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Усеин Амет Умеров. (529) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
203 од 7-УШ-1954 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
679, рег. бр. 679, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Сарач Ибраим Умер Амед, со седиште во СкопЈе, 
ул. „117" бр. 2. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Ибраим Умер Амед. (530) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
2125 од 16-1-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
686, рег. бр. 686, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Самарџија Иван Иванов Крстевски, со седиште во 
Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: самарџи-
ј и изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Иван Иванов Крстевски. (531) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
2547 од 10-11-1952 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и раоотилници на страна 
68о, рег. бр. 685, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ножаро-острач Хајдар Исмаил Сулејман, со седи-
ште во Скопје, ул. „111" бр. 83. 

Предмет на работата на дуќанот е: ножаро 
острачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Хајдар Исмаил Сулејман. (532) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на град Скопје бр. 6177 од 5-У-1953 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 852, рег. бр. 852, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Александар 
Стоилков Стефанов, со седиште во Скопје, ул. 
„537" бр. 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Александар Стоилков Стефанов. (533) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
2114 од 10-1-1951 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
859, рег. бр. 859, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар Јосиф К. Несторовски, со седиште во Скоп-
је, ул. „Петар Чаулев" бр. 60. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јосиф К. Несторове^. (534) 
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На основа дозволата • од Советот за стопан-
ство на град Скопје бр. 2634 од 10-Х1-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 794, рег. бр. 794, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Исмаил 
Беќир Раиф, со седиште во Скопје, ул. „464" бр. 56. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски* изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Исмаил Беќир Раиф. (535) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на Гостиварска околија бр. 11306/53 г. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 346, рег. бр. 346, занает-
чискиот дуќан под фирма: Опинчар Невзат Рама-
данов Врескола, со седиште во Гостивар, ул. „Пан-
че Попоски" бр. 2. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Невзат Рамаданов Врескола. (536) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 28207 од 7-ХП-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 696, рег. бр. 696, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Цветан Христов 
Грозданов, со седиште во Битола, ул. „Генерал 
Темпо" бр. 53. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Цветан Христов Грозданов. (537) 

На, основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 8594 од 6-Ш-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 697, рег. бр. 697, занает-
чискиот дуќан под фирма: Абаџија Киро Ванге-
лов Јошевски, со седиште во Битола, ул. „Трговска" 
бр. 110. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
селски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Киро Вангелов Јошевски. (538) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина —• Битола бр. 13893 од 20-У-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 698, рег. бр. 698, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Зоре Васи-
лев Трифуновски, со седиште во Битола, ул. „Ацо 
Шопов" бр. 5. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Зоре Василев Трифуновски. (539) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 6571, серија бр. 0151932, 

издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Александар 
Киров Здравески, ул. „М. Ацев" бр. 27 — Прилеп. 

(2650) 
Лична карта рег. бр. 1685, серија бр. 0034396, 

издадена од СВР — Струга на Инает Муса Елма-
зовски, е. Калишта — Охридско. (2651) 

Лична карта рег. бр. 597, серија бр. 0429129, 
издадена од СВР — Гевгелија на Јонис Михаилов 
Камчев, ул. „Илинден" бр. 3 Валандово — Гевге-
лиска (2652) 

Лична карта рег. бр. 37, серија бр. 020013, из-
дадена од СВР — Титов Велес на Костадин Ата-
насов Пулев, е. Владиловци — Титоввелешко. 

(2653) 
Лична карта рег. бр. 9791, серија бр. 0754312, 

издадена од СВР — Кичево на Томе Костов То-
мески, ул. „29-ти ноември" бр. 32 — Кичево. (2656) 

Лична карта рег. бр. 6116, серија бр. 0382825, 
издадена од СВР — Кочани на Томислав Огнанов 
Тодоров, е. Виница — Кочанско. (2657) 

Лична карта рег. бр. 13339, серија бр. 0503576, 
издадена од СВР — Кавадарци на Марко Петров 
Атанасов, е. Долни Дисан — Тиквешка. (2658) 

Лична карта рег. бр. 10461, сејдија бр. 0673158, 
издадена од СВР — Тетово на Абдулбаит Муса 
Османи, е. Пршовце — Тетовско. (2659) 

Лична карта рег. бр, 10871, серија бр. 0043582, 
издадена од СВР — Струга на Муса Адем Шеји, 
е. Велешта — Охридско. (2660) 

Лична карта рег. бр. 9874, серија бр. 0671058, 
издадена од СВР — Тетово на Јован Цветан Беков-
ски, е. Раотинци — Тетовско. (2681) 

Лична карта рег. бр. 778, издадена од ПВР — 
Брод на Блаже Богатинов Блажески, е. Црешњево 
— Кичевско. (2682) 

Лична карта рег. бр. 6272, издадена од ПВР — 
Брод на Костадин Блажев Блажевски, е. Црешне-
во — Кичевско. (2683) 

Лична карта рег. бр. 34610, издадена од ПВР 
— Скопје на Марија Глигур (Крстеска) Магдеска,' 
ул. „Илија Игески" бр. 74 — Прилеп. (2684) 

Лична карта рег. бр. 10165, серија бр. 0060877, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Јашко Ма-
џов Јакимовски, е. Градец — Кривопаланечко. 

(2685) 
Лична карта рег. бр. 10055, издадена од ПВР — 

Прилеп на Коста Николов Богојески, е. Волково 
— Прилепско. (2686) 

Лична карта рег. бр. 4375, серија бр. 0057086, 
издадена од СВР — Берово на Глигор Јованов По-
повски, е. Митрашинци — МалешЈевско. (2687) 

Лична карта рег. бр. 2588, серија бр. 0055299, 
издадена од СВР — Берово на Синан Демиров Зу-
ламов, е. Црниќ — Малешевско. (2688) 

Лична карта рег. бр. 16624, серија бр. 0355042, 
издадена од СВР — Титов Велес на Стојан Драги-
нов Станчевски, ул. „Киро Рогужаров" бр. 5а — 
Титов Велес. (2689) 

Лична карта рег. бр. 2397, издадена од ПВР — 
Брод на Рушан Јусуфов Усеиноски, е. Преглово 
— Кичевско. (2690) 

Лична карта рег. бр. 1872, серија бр. 0306385, 
издадена од СВР -— Штип на Нијази Салиов Аса-
нов, е. Радање — Овчеполско. (2514) 

Лична карта рег. бр. 2630, серија бр. 0490253, 
издадена од СВР — Кавадарци на Радо Ефремов 
Минов, ул. „Димче Мирчев" бр. 13 — Кавадарци. 

(2515) 
Лична карта рег. бр. 2750, серија бр. 0489660, 

издадена од СВР — Кавадарци на Мара Ефрем 
(Темелкова) Минова, ул. „Димче Мирчев" бр. 13 
— Кавадарци. (2516) 

Лична карта рег. бр. 8938, серија бр. 0113648, 
издадена од СВР — Дебар на Селам Малиќ Феј-
зулаи, е. Болетин — Дебарско. (2517) 

Лична карта рег. бр. 13115, серија бр. 0553832, 
издадена од СВР — Куманово на Мустафа Бекира 
Јајовски, е. Лопате — Кумановско. (2528) 

Лична карта рег. бр. 4295, серија бр. 0530548, 
издадена од СВР — Куманово на Фаик Заира Се-
лимов, ул. „Бајрам Шабани" бр. 7 — Куманово. 

(2529) 
Лична карта рег. бр. 16815, серија бр. 0536360, 

издадена од СВР — Куманово на Живко Трајана 
Цветковски, е. Жегјане — Кумановско. (2530) 

Лична карта рег. бр. 19216, серија бр. 0559032, 
издадена од СВР — Куманово на Војо Димитриев-
ски, ул. „Борис Кидрич" бр. 67 — Куманово. (2531) 

Лична карта рег. бр. 20340, серија бр. 0560158, 
издадена од СВР — Куманово на Ариф Јашара 
Арифи, е. Белановце — Кумановско. (2533) 
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Лична карта рег. бр. 6064, серија бр. 0080542, 
издадена од СВР — Битола на Василка Спасевска, 
ул. „Леринска" бр. 23 — Битола. (2582) 

Лична кар<та рег. бр. 6212, серија бр. 0114851, 
издадена од СБР — Битола на Селман Демир Ај-
даровски, е. Мусинци — Битолско. (2583) 

Лична карта рег. бр. 717, серија бр. 0111055, 
издадена од СВР — Битола на Кадри Рушидовски, 
е. Долненци — Битолско. (2584) 

Лична карта рег. бр. 5695, серија бр. 0666472, 
издадена од СВР — Телово на Атанас Душан Ми-
хајлов, е. Доброште — Тетовско. (2585) 

Лична карта рег. бр. 1121, серија бр. 0226131, 
издадена од СВР — Охрид на Спасе Јанчев Крчо-
ски, е. Мешеишта — Охридско. (2586) 

Лична карта рег. бр. 1142, серија бр. 0022052, 
издадена од ПВР — Охрид на Ќиро Секу лов Ри-
стевски, е. Конско — Охридско. (2587) 

Лична карта рег. бр. 4492, серија бр. 0786282, 
издадена од СВР — Тетово на Хусеин Абдула Ма-
мути, ул. „Јане Санд анаки" бр. 62 — Тетово . (2590) 

Лична карта рег. бр. 14225, серија бр. 675255, 
издадена од СВР — Тетово на Миљаим Фејзула 
Нухи, е. Шемшово — Тетовско. (2591) 

Лична карта рег. бр. 26754, серија бр. 0684709, 
издадена од СВР — Тетово на Илми Демир Адеми, 
е. Желино — Тетовско. (2592) 

Лична карта рег. бр. 4688, серија бр. 0230512, 
издадена од ПВР — Охрид на Иван Стеванов Бла-
жески, е. Свиниште — Охридско. (2594) 

Лична карта рег. бр. 8882, серија бр. 0332492. 
издадена од СВР — Титов Велес на Мукадес Шеф-
ки (Керимова) Пеливанова, ул. „Коле Цветков" бр. 
45 — Титов Велес. (2595) 

Лична карта рег. бр. 14641, серија бр. 0014710, 
издадена од СВР — Скопје на Иван Тодоров Ва-
си лев, ул. „Илинденска" бр. 20 — Кочани. (2596) 

Лична карта рег. бр. 3388, серија бр. 0635898, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Мите Кирев 
Миленовски, е. Мождившак — Кривошланечко. 

(2597) 
Лична карта рег. бр. 602, серија бр. 0397012, 

издадена од ПВР — Св. Николе на Пандора Коце 
(Прошева) Стаменкова, ул. „Цветан Димов" бр. 21 
— Св. Николе. (2598) 

Лична карта рег. бр. 560, издадена од ПВР — 
Крушево на Реџеп Акифов Шаќировски, е. Жито-
ше — Прилепско. (2600) 

Лична карта рег. бр. 6258, серија бр. 418549, 
издадена од ПВР — Радовиш на Дана Манева (Ми-
цова) Илиева, е. Д. Липовиќ — Струмичко. (2490) 

Лична карта рег. бр. 11579, издадена од СВР — 
Струмица на Сали Ибраимов Гавазов, ул. „Борко 
Талевски" бр. 5, — Радовиш. (2491) 

Лична карта рег. бр. 5502, издадена од ПВР — 
Радовиш на Али Омеров Дурмишов, е. Аликоч — 
Струмичко. (2492) 

Лична карта рег. бр. 12196, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Стеван Петков Паскоски, е. 
Волани — Прилепско. (2493) 

Лична карта рег. бр. 6017, издадена од ПВР на 
ОНО •— Прилеп на Зеќир Алиев Синаноски, е. Пе-
шталево — Прилепско. (2494) 

Лична карта рег. бр. 10272, серија бр. 0014011, 
издадена од СВР — Скопје на Веселинка Милано-
ва Николоска, ул. „Б. Талески" бр. 80 — Прилеп. 

(2495) 
Лична карта рег. бр. 3952, серија бр. 0109588, 

издадена од СВР — Битола на Борис Тасев Масал-
ковски, е. Кукуречани — Битолско. (2496) 

Лична карта рег. бр. 6808, серија бр. 0547390, 
издадена од СВР — Куманово на Нејази Ејуп Сел-
ман^ е. Ваксинце — Кумановско. (2497) 

Лична карта рег. бр. 20710, серија бр. 0264536, 
издадена во Битола на Васа Митро (Шемовска) 
Масалковска, е. Кукуречани — Битолско. (2498) 

Лична карта рег. бр. 8008, на Феим Селим Си-
нан, ул. „Бихач" бр. 11 — Битола. *249%9) 

Лична карта рег. бр. 18316, серија бр. 0091161, 
издадена од СВР — Битола на Ацо Талев Димов-
ски, ул. „Ордан Лажело* бр. 20 — Витола. (2100) 

Лична карта рег. бр. 21169, серија бр. 0119286, 
издадена во Битола на Авни Шабановски, ул. 
„Охрид" бр. 317 — Битола. (2501) 

Лична карта рег. бр. 11999, серија бр. 0672776, 
издадена од СВР — Тетово на Абдулбаки Мустафа 
Ибиши, е. Ново Село I — Тетовско. (2502) 

Лична карта рег. бр. 5446, серија бр. 0664619, из-
дадена од СВР — Тетово на Даут Идриз Асани, е. 
Пршовци — Тетовско. (2503) 

Лична карта рег. бр. 793, серија бр. 0661764, 
издадена од СВР — Тетово на Алил Вејсел Алили, 
е. Нераште — Тетовско. (2504) 

Лична карта рег. бр. 21475, серија бр. 0682242, 
издадена од СВР — Тетово на Шевки Демир Фа-
ризи, е. Нераште — Тетовско. (2505) 

Лична карта рег. бр. 452, серија бр. 0333411, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Ме-
мед Исмаилов Алиов, ул. „Бл. Кирков" бр. 6 — 
Титов Велес. (2506) 

Лична карта рег. бр. 16138, серија бр. 0354556, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Асан 
Алила Плостевски, е. Г. Врановци — Титовве-
лешко. (2507) 

Лична карта рег. бр. 4824, серија бр. 0329334, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Лит-
ии ја А. (Шаќирова) Ибраимова, ул. „Васил Левски" 
бр. 8 — Титов Велес. (2508) 

Лична карта рег. бр. 6814, серија бр. 0383324, 
издадена од СВР — Кочани на Амди Етемов Ибра-
имов, е. Трсино — Кочанско. (2509) 

Лична карта рег. бр. 15779, серија бр. 0329429, 
издадена од СВР — Кочани на Драган Ампов Ја-
невски, е. Гризиловце — Кочанско. (2510) 

Лична карта рег. бр. 14285, серија бр. 0390995, 
издадена од СВР — Кочани на Милисав Радојков 
Златков, е. Видовиште — Кочанско. (2511) 

Лична карта рег. бр. 1761, серија бр. 0746273, 
издадена од СВР — Кичево на Суграфка Колева 
(Колеска) Наумоска, е. Кнежино — Кичевско. 

(2512) 
Лична карта рег. бр. 12044, серија бр. 0756584, 

издадена од СВР — Кичево на Бекир Селманов 
Коруноски, ул. „Стојан Сандески" бр. 51 — Ки-
чево. (2513) 

Лична карта рег. бр. 5206, серија бр. 01211487, 
издадена од СВР — Охрид на Таир Сали! СеРЗан, 
ул. „Емин Абас" бр. 8 — Охрид. (1888) 

Лична карта рег. бр. 19419, серија бр. 0559236, 
издадена од СВР на ОНО — Куманово на Тодор 
Мите Манев, е. Кајково — Кумановско. (1891) 

Лична карта рег. бр. 21164 серија бр. 0537484, 
издадена од СВР на ОНО Куманово на Душан 
Стојче Јакимовски, е. Шлегово — Кумановско. 

(1892) 
Лична карта р!ег. бр. 11994, серија бр. 0552506, 

издадена од СВР — Куманово на Мурат Камер Ме-
мети, е. Белановце •— Кумановско. (1893) 

Лична карта рег. бр. 9579, серија бр. 0550506, на 
Ваит Шукри Рецепи, е. Горно Кој наре <— Куманов-
ско. (1894) 

Лична карта рег. бр. 7316, серија бр. 07906655, 
издадена од СВР Тетово на Абдула Ј. Сулејмани, 
ул. „Цетинска" бр. 8 — Тетово.1 (1896) 

Лична карта рег. бр. 8829, серија бр. 0332439, 
издадена од СВР — Титов Велес на Грозда Петро-
ва Игнова, ул. „Вера Циривири" бр. 4 — Титов Ве-
лес. (1900) 

Лична карта рег. бр. 7532, сарија бр. 0331142, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Борис 
Петров Стојановски, ул. „Б. Каракостов" бр. 44 — 
Титов Велес. (1901) 

Лична карта рег. бр. 7160, серија бр. 0039811, 
издадена од СВР — Струга на Каплан Ризван Ба-
ки. е. Делогожда —> Охридско. (1902) 

Лична карта рег. бр. 4791, серија бр. 0457299, 
издадена од СВР — Струмица на Ибраим Јусуф 
Љатифов, ул. „Охридска" бр. 55 — Струмица. (1903) 

Лична карта рег. бр. 5198, серија бр. 0308821, 
издадена од СВР — Штип на Александар Димка 
Наков, е. Радање — Овчеполско. (1904) 
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Лична карта рег. бр. 3992, серија бр. 0529070, 
издадена од СВР — Куманово на Милан Максима 
Павловски, ул. „Хр. Карпуш" бр. 34 — Куманово. 

(2532) 
Лична карта рег. бр. 5211, серија бр. 0037922, 

издадена од ПВР — Струга на Ведат1 Асимов Таи-
ровски, е. Подгорци — Охридско. (2534) 

Лична карта рег. бр. 11385, серија бр. 0234339, 
издадена од СВР — Охрид на Екрем Исмаил Кела, 
ул. „Боро Дуни" бр. 5 — Струга. (2535) 

Лична карта рег. бр. 969, серија бр. 0225379, 
издадена од ПВР — Охрид на Љубе Темелков Ко-
стески, е. Слатино — Охридско. (2536) 

Лична карта рег. бр. 16868, серија бр, 0049579, 
издадена од СВР — Охрид на Благоја Пантов Да-
цевски е. Велестово — Охридско. (2537) 

Лична карта рег. бр. 3106, серија бр. 0035817, 
издадена од СВР — Струга на Беуш Алил (Инани) 
Цука, ул. „Славеј" бр. 9 — Струга. (2538) 

Лична карта рег. бр. 11226, серија бр. 0043937, 
из дадена од СВР — Струга на Сејдин Маликов 
Насуфи, е. Велешта — Охридско. (2539) 

Лична карта рег. бр. 329911, серија бр. 319730; 
издадена од СВР — Белград на Стаменка Драго-
мира Тодоровска, ул. „Климент Охридски" бр. 4 — 
Охрид. (2540) 

Лична карта рег. бр. 4534, серија бр. 0210719, 
издадена од ПВР — Охрид на Решад Јакуп Аб-
дула, ул. „Али Риза" бр. 32 — Охрид. (2541) 

Лична карта рег. бр. 10440, серија бр. 0233645, 
издадена од ПВР •— Охрид на1 Сулејман Селимов 
Мустафа, ул. „Солунска" бр. 168 —« Охрид. (2542) 

Лична карта рег. бр. 3624, серија бр. 0108334, 
издадена од СВР — Дебар на Борис Аврама Ата-
насовски, е. Горенци — Дебарско. (2543) 

Лична карта р'ег. бр. 13537, серија бр. 0118247, 
издадена од СВР — Дебар на Азир Садика Мурати, 
е. Жеровница — Дебарско. (2544) 

Лична карта рег. бр. 13848, серија бр. 0418558, 
издадена од СВР — Дебар на Шабан Зеќира Ејупи, 
е. Видуша — Дебарско. (2545) 

Лична карта рег. бр. 15229, серија бр. 0119939, 
издадена од СВР — Дебар на Илија Стефанов 
Далиловски е. Лазарополе — Дебарско. (2546) 

Лична карта рег. бр. 15115, серија бр. 0675485, 
издадена од СВР — Тетово* на Илми Елмаз Абду-
рамани, е. Дебарце — Тетовско. (2547) 

Лична карта рег. бр, 3807, серија бр. 0664303, 
издадена од СВР — Тетово га Ќерим Зу л беар 
Вејсел, е. Д. Палчиште — Тетовско. (2548) 

Лична карта рег. бр. 4255, серија бр. 0786122, 
издадена од С В Р — Тетово на Сулејман Ејуп Су-
лејмани, ул. „Јане Сандански" бр. 94 — Тетово. 

(2549) 
Лична карта рег. бр. 6474, серија бр. 0668973, 

издадена од СВР — Тетово на Рушит Ферата 
Идризи, е. Камењане — Тетовско. (2550) 

Лична карта рег. бр. 12361, серија бр. 0673186, 
издадена од СВР — Тетово на Арун Исен Фејзула, 
е. Челопек — Тетовско. (2551) 

Лична карта рег. бр, 16300, серија бр. 0354718, 
издадена од СВР — Титов Велес на Шакир Усел-
ио в Усенковски, е. Кишино — Титоввелешко. 

(2552) 
Лична карта рег. бр. 391, серија бр. 077091, 

издадена од СВР — Титов Велес на Марија Ата-
нас (Минова) Ристова, е. Убога — Титоввелешко. 

(2553) 
Лична карта рег. бр. 4699, серија бр. 0345209, 

издадена од СВР —• Титов Велес на Реиз Демиров 
Асановски, е. Водоврасти — Титоввелешко. (2554) 

Лична карта рег. бр. 5122, серија бр. 0329632, 
издадена од СВР — Титов Велес на Шакир Била-
лов Асанов, ул. „Чернишевска" бр, 19 — Титов 
Велес. (2555) 

Лична карта рег. бр. 9701, серија бр. 0350211, 
издадена од СВР — Титов Велес на Исеин Мѕхме-
дов Шопески, е. Г. Врановци — Титоввелешко. 

(2556) 

Лична карта рег. бр. 6211, рег. бр. 0750729, из-
дадена од СВР — Кичево на Стојмир Цветанов 
Бубулески, е. Козица — Кичевско. (2557) 

Лична карта рег. бр. 3673, серија бр. 0630183, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Кана Стој-
чева Ристова, е. Милутинци — Кривопаланачко. 

(2558) 
Лична карта рег. бр. 2758, издадена од ПВР на 

ОНО — Кратово на Андон Јосимов Трајков, е. 
Опила •— Кривопаланечко. , (2559) 

Лична карта рег. бр. 3293, серија бр. 0291623, 
издадена од СВР — Штип на Павлина Доне (Це-
кова) Хаџијанева, ул. „Кррте Мисирков" бр. 36 
— Штип. (2560Ј) 

Лична карта рег. бр. 339, серија бр. 0105049, 
издадена од СВР — Дебар на Абди Осман Мурати, 
е. Селокуќи — Дебарско. (2561) 

Лична кар га рег. бр. 4996, серија бр. 0532095, 
издадена од СВР — Куманово на Барија Љ. Али-
ева, ул. „Илинден" бр. 5 — Куманово. (2562) 

Лична карта рег. бр. 1371, серија бр. 0209637, 
издадена од ПВР — Охрид на Коста Горѓи Пуро-
ски, ул. „Андон Дуков" бр. 37 — Охрид. (2563) 

Лична карта рег. бр. 13445, серија бр. 0758410, 
издадена од СВР — Кичево на Исеин Медниов 
Махмуди, е. Колибари — Кичевско. (2564) 

Лична карта рег. бр. 1023, серија бр. 0745535, 
издадена од СВР — Кичево на Демир Алила Саи-
тоски, ул. „Мандикева" бр. 34 — Кичево. (2565) 

Лична карта рег. бр. 5010, серија бр. 0749528, 
издадена од СВР — Кичево на Осман Зулков Ра-
моски, е. Бориково — Кичевско. (2566) 

Лична карта рег. бр. 10588, серија бр, 0387198, 
издадена од СВР — Кочани на Благој Методиев 
Сандов, ул. „Илинденска" бр. 37 — Кочани. (2567) 

Лична карта рег. бр. 11191, серија бр. 0670534, 
издадена од СВР — Тетово на Атије Зија Емини, 
е. Д. Палчиште — Тетовско. (2568) 

Лична карта рег. бр, 1218, серија бр. 0662319, 
издадена од СВР •— Тетово на Шукри Алил Алили, 
е. Теарце — Тетовско. (2569) 

Лична карта рег. бр. 2663, серија бр. 0026987, 
издадена од СВР — Ресен на Цветко Коневски, 
е. Љубојно — Преспанско. (2570) 

Лична карта рег. бр. 19432, Серија бр. 0559249, 
издадена од СВР — Куманово на Драги Дончо 
Цветанов, е. Трновец — Кумановско. (2571) 

Лична карта рег. бр, 460, серија бр. 0524877, 
издадена од СВР — Куманово на Мејдин Јашара 
Амедовски, ул. „Коле Неделковски" бр. 7 — Кума-
ново. (2572) 

Лична карта рег. бр. 5817, серија бр. 0546227, 
издадена од СВР — Куманово на Александар Т. 
Спасовски, е. Мургаш — Кумановско. (2573) 

Лична карта рег. бр. 9325, серија бр. 0063035, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Слободан 
Никола Величевски, ул. „Партизанска" бр. 45 — 
Крива Паланка. (2574) 

Лична карта рег. бр. 1015, серија бр. 026195, 
издадена од ПВР — Демир Хисар на Далип Неџип 
Исмаил овски, е. Суводол — Битолско. (2577 > 

Лична карта рег. бр. 7520, серија бр. 0003880, 
на Стојан Секулов Апостоловски, е. Рибарци — Би-
толско. (2576) 

Лична карта рег. бр. 3712, серија бр. 0266528, 
издадена од СВР — Битола на Сафет Демиров 
Исмаиловеки, е. Суводол — Битолско. (2577) 

Лична карта р'ег. бр. 10581, серија бр. 0082242, 
на Амиде Јусуфовска, ул. „Охридска" бр. 243 — 
Битола. (2578) 

Лична карта рег. бр. 14476, серија бр. 0085535, 
издадена од СВР — Битола на Кенан Ризман Џа-
феровски, ул. „Цар Самоил" бр. 230 — Битола. 

(2579) 
Лична карта рег. бр. 3367, серија бр. 0266565, 

издадена од ПВР во Демир Хисар на Вангел С. 
Сивески, е. Слоштица — Битолско. (2580) 

Лична карта рег. бр. 6448, серија бр. 0078155, 
издадена од СВР <— Битола на Риза Наим Рифа-
товски, ул. „Гостивар" бр. 2 — Битола. (2581) 
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Лична карта рег. бр. 1447, серија бр. 0289900, 
издадена од СВР — Штип на Анка (Коцева) Коза-
рева Трајчева, ул. „Стиф Наумов" бр. 12 — Штип. 

(1905) 
Лична карта рег. бр. 14797, серија бр. 0555930, 

издадена од СВР — Куманово на Урош Аритон Та-
севски, е. Клечевце — Кумановско. (1915) 

Лична карта рег. бр. 15684, серија бр. 0554761, 
издадена од СВР — Куманово на Блажо Димко 
Трајковић е. Ст. Напричане — Кумановско. (1916) 

Лична карта рег. бр. 10788, серија бр. 0043499, 
издадена од СВР — Струмица на Трпо Гчигор Ку-
коски, е. Вевчани •— Охридско. (1917) 

Лична карта рег. бр. 17010, серија бр. 0022229, 
издадена од СВР — Струмица на Идриз Асанов 
Алиоски, е. Беровец — ОхРиДспо-

лична карта рег. бр. 1596, Серија бр. 0022597, 
издадена од ПВР — Охрид на Ангеле Зафиров 
Ѓаршевски, е. Велестово — Охридско. (1919; 

Лична карта рег. бр. 4895, издадена од ПВР — 
Брод на Србин Секулов Атанасови, е. Белица — 
Кичевско. (1920) 

Лична карта рег. бр. 6916, серија бр. 0458861, 
издадена од СВР — Струмица на Панче Иван Г а -
ламанов, ул. „Маршал Тито" бр. 9 — Струмица. 

(1921) 
Лична карта рег. бр. 8012, серија бр. 0112722, 

издадена од СВР — Дебар на Алим С. Салију, е. 
Требениште — Дебарско. (1924) 

Лична карта рег. бр. 6915, серија бр. 0383525, 
издадена од СВР — Кочани на Нада Исај ова Ни-
кова, ул. „,Р. Михајлов" бр. 9 — Кочани. (1925) 

Лична карта рег. бр. 3902, серија бр. 0748420, 
издадена од СВР — Кичево на Тефик Мустафов 
Максутоски, ул. „Скопска" бр. 2 — Кичево. (1925) 

Лична карта рег. бр. 2078, сарија бр. 0726298, 
издадена од СВР — Брод на Русанда Алексова 
Тримческа, е. Инче — Кичевско. (1927) 

Лична карта рег. бр. 12472, серија бр. 0117182, 
издадена од СВР — Дебар на Рафе Иванов Стру-
шоски, е. Лазарополе — Дебарско. (1968) 

Лична карта рег. бр. 11956, серија бр. 0116666, 
издадена од СВР — Дебар на Кадри Шемов Ар-
шлани, е. Новак — Дебарско. (1969) 

Лична карта рег. бр. 733, серија бр. 0745245, 
издадена од СВР — Кичево на Евица Георгија (Јо-
сифовом) Настоска, е. Брждани — Кичевско. 

(1970) 
Лична карта рег. бр. 7991, издадена од СВР — 

Струмица на Сали Демирали Елмазов, е. Сушево 
— Струмичко. (1971) 

Лична карта рег. бр. 15896, серија бр. 0090252, 
на Николина Стојчева, ул. „Рузвелт" бр. 3 — Би-
тола. " (1972) 

Лична карта рег. бр. 15936, серија бр. 0090041, 
на Томе Н. Стојчев, ул. „Рузвелт" бр. 3 — Битола 

(1973) 
Лична карта рег .бр. 8269, сарија бр. 0117196, на 

Саздан Ангеле Груевски, е. Ношпал — Битолско. 
(1974) 

Лична карта рег. бр. 2523, серија бр. 0116361, на 
Бесим Мазлам Ибраимоски, е. Олегово — Битолско, 

(1975) 
Лична карта рег. бр. 5588, на Душанка Сотиро-

виќ, ул. „Кичево" бр. 17 — Битола. (1976) 
Лична карта рег. бр. 22979, серија бр. 0121216, 

на Александар Талевски, е. Добрушево — Битолско 
(1977) 

Лична карта рег. бр. 10523, серија бр. 0083390, 
на Шефик Муса Бајрамовски, ул. „Карадова" бр. 
35 — Битола. (1978) 

Лична карта рег .бр. 8346, серија бр. 0704856, 
издадена од СВР — Гостивар на Јеремија Јофев 
Петрески, е. Маврово — Гостиварско. (1979) 

Лична карта рег. бр. 2859, селија бр. 0699469, 
издадена од СВР — Гостивар на Нада Тоде Трим-
ческа. ул. „Сл. Пеноски" бр 30 — Гостивар. (1980) 

Лична карта рег. бр. 12040, серија бр. 0708550 
издадена од СВР — Гостивар на Џемил И. РХљази, 
е. Добри дол — Гостиварско. (1981) 

1 Лична карта рег. бр. 3949, издадена од ПВР — 
Радовиш на Мергузел Мустафова (Ибраимова) 
Алимова, е. Ораовица — Струмичко. (1983) 

Лична карта рег. бр. 3950, издадена од ПВР — 
Радовиш на Исмаил Јашаров Алиов, е. Ораовица 
— Струмичко. (1984) 

Лична карта рег. бр. 2704, серија бр. 0528799, 
издадена од СВР — Куманово на Реџеп Таира Аме-
довски, ул. „Фридрих Енгелс" бр. 1 — Куманово. 

(1987) 
Лична карта рег. бр. 21066, серија бр. 0717676, 

издадена од СВР — Гостивар на Ќамил Куртиша 
Оркуши, ул. „М. Груевски" бр. 17 — Гостивар. 

(1992) 
Лична карта рег. бр. 8315, серија бр. 0704825, 

издадена од СВР — Гостивар на Зоге Софрев Сто-
јановски, Маврово I— Гостиварско. (1993) 

Лична карта рег. бр. 12496, сарија бр. 0709006, 
издадена ед СВР — Гостивар ка Исен Амета Дер-
виши, е. Форино — Гостиварско (1994) 

Лична карта рег. бр. 3429, серија бр. 0343930, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Асан 
Лазимов Р'еџеп)ов, е. Виничани — Титоввелешко. 

(2613) 
Лична карта рег. бр. 21468, серија бр. 0536788, 

издадена од СВР — Куманово на Рада Т. Лаза-
ровом, е. Агиносело — Кумановско. (2617) 

Лична карта рег. бр. 6139, серија бр. 332649, 
издадена од СВР — Титов Велес на Рамадан Бе-
киров Таиров, е. Мелница — Ти ов ве лешко. (2619) 

Лична карта рег. бр. 2796, серија бр. 0662067, 
издадена од СВР — Тетово на Славе М. Богоевски, 
е. Беловиште — Тетовско. (2620) 

Лична карта рег. бр. 5016, серија бр. 0785801, 
издадена од СВР — Тетово на Дуда Али Мерсели, 
ул. „Тануписка" бр. 15 — Тетово. (2621) 

Лична канта рег. бр. 2433, издадена од ПВР — 
Радовиш т-а Стојан Тушев Петров е. Јаргулица — 
Струмичко. (2622) 

Лична карта рег. бр. 9144, сарија бр. 0333687, 
издадена од СВР — Титгв Велес на Десанка Нан-
ко (Васиќ) Драгиќ, ул. „Кузман Јооифовски" бр. 11 
Штип. ч (2623) 

Лична карта рег. бр. 7875, серија бр. 0083268, 
издадена од СВР — Струмица на Мемед Асан Али-
ев, е. Сушица — Струмичко. (26261 

Лична карта рег. бр. 3426, серија бр. 0431752, 
издадена од СВР — Гевгелија на Марија Тодор 
Николова, е. Г. Балдовци — Струмичко. (2627) 

Лична карта рег. бр. 22133, издадена од СВР — 
Винковни на Рг с^о Тодор Митовски, е. Босилово — 
Струмичко. (2628) 

Лична карта рег. бр. 2022, серија бр. 064624, 
издадена сд СВР — Кратово на Даница Шишер-
ник. е Прсбиштип — Кочанско. (2629) 

Лична кар-а рег. бр. 1039, серија бр. 0145549, 
издадена ед ПВР на ГНО — Прилеп на Борис Кр-
стев Ивановски, ул. „Егејска" бр. 62 — Прилеп. 

(2630) 
Лична каота рег. бр. 6128, серија бр. 0151660, 

издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Вета Ми-
ланова (Бошковска) Ристеска, ул. „Јоска Јорда-
н с к и " бр. 123 — Прилеп. (2631) 

Лична карта рег. бр. 1053, серија бр. 0145608, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Ајдин Ел-
мазов Мемедовски, ул. „Круме Волнаровски" бр. 
90 — Прилеп. (2632) 

Лична карта рег. бр. 3110, издадена од ПВР 
— Брод на Назмија Амедов Абдулоски, е. Јакое-
ново — Прилепско. (2633) 

Лична карта рег. бр. 5285, серија бр. 0149560, 
издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Рецеп Јаша-
ров Фаикоски, ул. „Крунеска" бр. 35 — Прилеп. 

(2634) 
Лична карта рег. бр. 15183, серија бр. 0196399, 

издадена од СВР на ОНО Прилеп на Ацо Стани-
миров Дабиќ, е. Кутлешево — Прилепско. (2635) 

Лична карта рег. бр. 16106, издадена од ПВР 
— Прилеп) на Јован Марка Загорац, е. Милошево 
— Прилепско. (2636) 
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Лична карта рег. бр. 15022, серија бр. 0187014, 
издадена од ПВР — Прилеп на Петар Илиев Ар-
соски, ул. „М. Ацев" бр. 16 — Прилеп. (2637) 

Лична карта рег. бр. 996, серија бр. 0181506, 
издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Трајан Ан-
гелов Мустрески, е. М. Рувци — Прилепско. (2638) 

Лична карта рег. бр. 1331, серија бр. 0145880, 
издадена од ПВР — на ГНО Прилеп на Абдула 
Асанов Муртезоски, ул. „Крум Волнаровски" бр. 
99 Прилеп. (2639) 

Лична карта рег. бр. 2551, серија бр. 0146526, 
издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Милан Или-

Кусески, ул. „Киро Пајмакоски" бр. 13 — При-
леп. (2640) 

Лична карта рег. бр. 14868, серија бр. 0088920, 
издадена од ПВР -— Битола на Нада Димкова Кал-
пакоска, ул. „Блаже Цанески Челото" бр. 21 — 
Прилеп. (2641) 

Лична карта рег. бр. 1254, издадена од ПВР — 
Прилеп на Горѓи Крстев Дамчески, е. Загорани — 
Прилепско. (2642) 

Лична карта рег. бр. 14443, серија бр. 0158736, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Никола 
Благоев Благоевски, ул. „Браќа Шемкови" бр. 36 
— Прилеп. (2643) 

Лична карта рег. бр. 4545, издадена од ПВР — 
на ОНО — Прилеп) на Алексо Трајков Петрески, 
е. Зрзе — Црилепско. (2644) 

Лична карта рег. бр. 3706, серија бр. 0308429, 
издадена од СВР — Штип на Блажо Стојан Куз-
манов, ул. „Иван Рибар" бр. 61 — Штип (2645) 

Лична карта рег. бр. 26814, сарија бр. 0684999, 
издадена од СВР — Тетово на Петре Трпе Срби-
новски, е. Непроштено — Тетовско. (2646) 

Лична карта рег. бр. 980, серија бр. 0633488, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на ѓорѓи Петров-
ски, е. Псача — Кривопаланечко. (2647) 

Лична карта рег. бр. 9326, серија бр. 0753847, 
издадена од СВР — Кичево на Илми ја Амдиов 
Ајчовски, е. Лисичани — Кичевско. (2648) 

Лична карта рег. бр. 4277, серија бр. 0648869, 
издадена од СВР — Кратово на Славко Андонов 
Апостолски, е. Опила — Кривеналанечко. (2649) 

Лична карта рег. бр. 51659, серија бр. 0045296, 
издадена од СВР — Скопје на Митра Глигор (Стој-
мирова) Маркова, ул. „43" бр. 44 — Скопје. (2696) 

Лична карта рег. бр. 78952, серија бр. 0055419, 
издадена од СВР — Скопје на Бислим Зекир Адем, 
ул. „157" бр. 5 — Скопје. (2697) 

Лична карта реѓ. бр. 79851, серија бр. 0057724, 
издадена од СВР — Скопје на Сеј фула Мемед Сеј-
фула, ул. „151 бис" бр. 1 — Скопје. (2698) 

Лична карта рег. бр. 54701, серија бр. 0043523, 
издадена од СВР — Скопје на Амит Агуш Али, ул. 
„376" бр. 118 — Скопје. (2699) 

Лична карта рег. бр. 9331, серија бр. 0004056, 
издадена од СВР — Скопје на Драгица Величко 
(Хаџи Трајкова) Николова, ул. „274" бр. 5 — Скопје. 

(2700) 
Лична карта рег. бр. 67261, серија бр. 0658366, 

издадена од СВР — Скопје на Шефкет Фаик Осман; 
Фабрика „Порлетер" — Скопје. (2701) 

Лична карта рег. бр. 64112, серија бр. 0069878, 
издадена од СВР — Скопје на Џеват Џеладин 
Шлаку, ул, „135" бр. 19 — Скопје. (2702) 

• Лична карта рег. бр. 65256, серија бр. 0072195, 
издадена од СВР — Скопје на Александар Стефко 
Митревски, ул. „Цветан Димов" бр. 36 >— Скопје. 

(2704) 
Лична карта рег. бр. 39795, серија бр. 0654962, 

издадена од СВР — Скопје на Пандора Цветан 
Атанасова, ул. „23" бр. 20 — Скопје. (2705) 

Лична карта рег. бр. 76901, серија бр. 0054635, 
издадена од СВР — Скопје на Андреја Д. Божи-
новски, ул. „172" бр. 145 — Скопје. (2706) 

I Лична карта рег. бр. 4236, серија бр. 0529249, 
, издадена од СВР — Куманово на Максут Шериф 

Алиевски, ул. „Илинден" бр. 5а — Куманово'. 
Лична карта рег. бр. 9149, серија бр. 0333703, 

издадена од СВР — Титов Велес на Александар 
Славков Тодоровски, ул. „Ордан Џинот" бр. 66а — 
Титов Велес. (2708) 

Лична карта рег. бр. 6874, серија бр. 0638384, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Богдан 
Спасе Милко воки, е. Метежево — Кривопаланечко. 

Лична карта рег. бр. 5292, серија бр. 0458300, 
издадена од СВР — Струмица на Илија Динов Ива-
нов, ул. „45" бр. 14 — Струмица. (2710) 

Лична карта рег. бр. 4352, серија бр. 0030443, 
издадена од СВР — Ресен на Славе Е. ѓорѓиевски, 
е. Отешево — Пречанско. (2711) 

Лична карта рег. бр. 5247, серија бр. 0280815, 
издадена од СВР — Ресен на Никола Петковски, е. 
Д. В. Црква — Преспанско. (2712) 

Лична карта рег. бр. 4677, серија бр. 0215444, 
издадена од ПВР — Охрид на Љубе Костов Вла-
чески, ул. „Д. Груев" бр. 163 — Охрид. (2723) 

Лична карта рег. бр. 8041, серија бр. 0704551, 
издадена од СВР — Гостивар на Параскева Аврама 
Атанасовска, е. Беличица .— Гостиварско. (2715) 

Лична карта рег. бр. 23, серија бр. 0744533, 
издадена од СВР — Кичево на Миладин Томев 
Наумовски, е. Јагол Доленци — Кичевско. (2716) 

Лична карта рег. бр. 11836, серија бр. 0671565, 
подадена од СВР — Тетово на Стојко Атанас Кр-
стевски, е. Теарце — Тетовско. (2717) 

Лична карта рег. бр. 1214, серија бр. 0633724, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Максим 
Атанасов Станковски, е. Псача — Кривопаланечко. 

Лична карта рег. бр. 7727, серија бр. 0665628, 
издадена од СВР — Тетово на Несим Лиман Јакупи, 
е. Слатино — Тетовско. (2719) 

Лична карта рег. бр. 8161, серија бр. 0732976, 
издадена од СВР — Кичево на Исмаил Џемилов 
Рамадани, е. Грешница — Кичевско. (2720) 

Лична карта рег. бр. 2605, серија бр. 0635115, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Мите Јо-
симов Денковски, е. Баратлија — Кривопаланечко. 

(2721) 
Лична карта рег. бр. 8932, серија бр. 0041643, 

издадена од ПВР — Струга на Зулфи Ќазим Шеј, 
е. Велешта — Охридско. (2722) 

Лична карта рег. бр. 26209, серија бр. 0723119, 
издадена од СВР — Гостивар на Белул Бајрами, 
ул. „С. Симоновски" бр. 43 — Гостивар. (2723) 

Лична карта рег. бр. 12772, серија бр. 0553415, 
издадена од СВР — Куманово на Мирослав Д. Пе-
тровиќ, е. Никуљане — Кумановско. (2724) 

Лична карта рег. бр. 13986, серија бр. 0016869, 
издадена од СВР — Скопје на Драгомир К. Тасев-
ски, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ", бр. 30 — Скопје. 

СОДРЖИНА 
Страна 

135. Одлука за одредување награди за униш-
тување на волци 409 

136. Одлука за менување називот на Држав-
ната филхармонија на Народна Репуб-
лика Македонија 409 

137. Одлука за отворање специјални паралел-
ки од V и VI клас при Вишата гимназија 
„Цветан Димов" во Скопје 40) 

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

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


