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105. 

На основа член 3 и 20 од Уредбата за 
надокнада за експроприрани недвижности 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 19/55), по 
предлог на народните одбори на околиите и 
во согласност со Сојузниот1 извршен совет, 
Извршниот совет донесува 

Т А Р И Ф А 
ЗА НАДОКНАДИТЕ ЗА ЕКСПРОПРИРАНИ 
ЗЕМЈИШТА ВО 1955 ГОДИНА НА ТЕРИ^ 

ТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА 

I. 
Надокнадите1 за земјишта експроприрани 

во 1955 година по прописите од Основниот 
закон за експропријација се определуваат за 
еден хектар најмногу до: 

По исклучок, надокнадата може да се 
зголеми до 50% од максималниот1 износ опре-
делен со оваа Тарифа само за ниви и ливади 
што се во близина на градски и индустриски 
места и во реоните со малу обработува земја, 
доколку просечната цена на експроприраната 
нива или ливада во слободен промет е зна-
чително повисока од максималниот износ 
определен во точка I од оваа Тарифа. 

IV. 
За градежни парцели и за делови на дво-

рови преку 500 м2 експроприрани по про-
писите на Основниот закон за, експроприја-
ција надокнадите се определуваат најмногу 
до 200 динари за еден квадратен1 метар. 

Како градежни парцели во смисла па 
претходниот став се подразбираат земјишта-
та внатре во градежниот реон, кои, спрема 
регулациониот односно урбанистичкиот плач 
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II. 
За земјиштата од останатите култу ои 

предвидени со Уредбата за катастар на зем-
јиштата („Службен лист на ФНРЈ'' бр. 
43/53), надокнадите се определуваат на осно-
ва оваа Тарифа и член 4—8 од Уредбата за 
надокнадите за експроприраните земјишта. 

Доколку културата и класата на земји-
штето во моментот на донесувањето на актот 
за експропријација не се во согласност со 
културата и класата на тоа земјиште во 
катастарот, средната цена, како надокнада 
за експропријација, се определува спрема 
фактичката положба на земјиштето, што ја 
утврдува катастарскиот уред. 

III. 
Надокнадите за експроприраните земји-

шта се определуваат спрема средната про-
метна вредност на истите што е постигната 
во прометот во соответното место, а најмногу 
до износите определени во точка I од оваа 
Тарифа, 

или во случај на недостиг на такви планови, 
спрема други прописи од надлежниот наро-
ден одбор на општината, се определени за 
градење згради, комунални и други објекти. 

V 
За неплодни земјишта надокнадата ќе се 

дава најмногу до 15.000 динари за еден 
хектар. 

Ако' се за ползување на вакви земјишта 
вложени инвестиции, на износот одреден го 
претходниот став ќе се додаде и вредноста 
на вложените инвестиции по одбиток на 
амортизаци ј ата. 

VI. 
Надокнадите по оваа Тарифа се опреде-

луваат за земјишта за кои актот за експро-
притацша е донесен по влегувањето во сила 
на Уредбата за надокнадите на експропри-
рани недвижности, т.е. после 4 мај 195о го-
дина. 1 
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VII. 
Надокнадите по оваа Тарифа ќе се опре-

делуваат и за земјишта и градежни парцели 
и, дворови преку 500 м2 кои ќе бидат експро-
прирани во 1956 година по одредбите на Ос-
новниот закон за експропријација. 

VIII. 
Оваа Тарифа влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 34 
8 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Ајрсов, е. р. 

106. 
На основа точка 6 од Општото напатствие за, 

здобивање стручна спрема на работниците со прак-
тична работа во цретпријатието („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 54/52) во врска со члан 12 точка 3 од 
Законот за спроведување на Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ЈВШМИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА КВА-
ЛИФИКУВАНИ И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ 
РАБОТНИЦИ КОИ СЕ ЗДОБИЛЕ СО СТРУЧНА 

СПРЕМА ПО ПАТ НА ПРИУЧУВАЊЕ 

Во Правилникот за полагање испит за квали-
фикувани и виоококвалификувани работници, кои 
се здобиле со стручна спрема по пат на проучува-
ње („Службен весник на НРМ" бр. 34/53 год., 27/54 
и 18/55), се вршат [изменувања и дополнувања, та-
ка што пречистениот текст гласи 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА КВАЛИФИКУВАНИ 
И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ КОИ 
СЕ ЗДОБИЛЕ СО СТРУЧНА СПРЕМА ПО ПАТ ПА 

ПРИУЧУВАЊЕ 

I. Право на полагање испит 

Член 1 
Испит за квалификуван работник по одредбите 

на овој Правилник можат да полагаат работници-
те, кои како полуквалифжувани работници прове-
ле најмалку две години, работејќи на сите работи 
во своето занимање. 

Член 2 
Испит за високо« в а лификува н работник по од-

редбите на овој Правилник можат да полагаат ра-
ботници кои провеле најмалку седум години како 
квалификувани работници, работејќи на сите ос-
новни работи од своето занимање, а за кое се бара 
висока точност за изработката и висок квалитет 

на работата, со тоа што* таа работа да не е автомат-
ски обезбедена, или каде што се бара самостојно 
решавање на проблеми при изработка односно при-
мена на теоретско повисоко знаење од знаењето 
што се бара од квалификуван работник. 

Член 3 
Одредбите од овој Правилник ге однесуваат и 

на лица кои работат вон претпријатие, доколку не 
работат на занаетчиски работи. 

Одредбите од овој Правилник не се однесуваат 
на лица запослени во занаетчиски дуќани, рабо-
тилници и задруги. 

П. Испитна комисија 

Член 4 
Испитните комисии за квалификувани работни-

ци се образуваат при народните одбори на општи-
ните, а за висококвалификуваните работници при 
народните одбори на околиите. 

Народните одбори на општините кои не форми-
раат комисии за квалификувани работници, како и 
народните одбори на околиите кои не формираат 
комисии за висококвалификувани работници, кан-
дидатите од својата територија ќе ги испраќаат на 
полагање испити за квалификувани односно висо-
коквалификувани работници до соответните испит-
ни комисии црн територијално најблискиот им на-
роден одбор на општината односно околната. 

Комисиите ги образуваат советите за стопанство 
на соответните народни одбори. 

Државниот секретаријат за работи на стопан-
ството, по укажана потреба, може за поедини зани-
мања да определи да се образуваат испитни коми-
сии за квалификувани и висококвалификувани ра-
ботници само при него. 

Член 5 
Испитната комисија за квалификувани работ-

ници се состои од претседател, два члена и: нивш-
заменици. 

Комисијата има и записничар, кого го именува 
органот кој ја образувал комисијата. 

Претседателот на испитната комисија и него-
виот заменик мораат да имаат завршено најмалку 
средна школа која дава општо образование. Чле-
новите и нивните заменици се одредуваат ст, редот 
на висококвалификуваните работници на »-ххугвет-
ното занимање во кое кандидатот полага ис1шт. Ако 
во местото нема достатачно такви работници, вто-
риот член од комисијата може да биде и (квалифи-
куван работник од истото^ занимање, но со најмал-
ку четиригодишен работен стаж. 

Член 6 
Испитната комисија за висококвалификувдни 

работници се состои од претседател, два члена и 
нивни заменици. 

Комисијата има и записничар, кого го именува 
органот кој ја образувал комисијата. 

Претседателот на испитната комисија и него-
виот заменик мораат да имаат факултетска спрема 
првенствено' од општ смер (правни, економски или 
сличен факултет). Членовите и нивните заменици 

се одредуваат: еден од редот на инжинерите или 
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техничарите од соответната струка и еден од редот 
на висококвалификуваните работници од занима-
њето од кое кандидатот полага испит. 

За струки во кои нема вакви стручњаци првиот 
член на комисијата треба да има виша или средна 
школска спрема. 

Член 7 
Член на испитната комисија не може да уче-

ствува во работата на комисијата во следните слу-
чаеви: 

а) ако кандидатот го учел занимањето ка ј 
него; 

б) ако кандидатот му е брачен другар или род-
нина по крв во угорна или удобна права линија, 
а во побочна линија до втора степен, или ако му е 
усвоеник и 

в) ако поради лични односи може да се сом-
нева во неговата објективност (поради:, пријател-
ство, кавга, парничење и ел.). 

Приговор во врска со ова може да направи и 
членот на комисијата и кандидатот. По овој при-
говор решава органот при кого е формирана испит-
ната комисија. 

Против решението од претходниот став може 
да се изјави жалба во рок од три дена до непо-
средно повисокиот орган. 

Ш. Поднесување пријава 

Член 8 
Пријавата за полагање на испит се поднесува 

до секретаријатот за стопанство (одделението одно-
сно отсекот за стопанство) на народниот одбор на 
општината, на чие подрачје кандидатот е на ра-
бота. 

Во пријавата кандидатот ќе ги наведе своите 
лични податоци: презиме, име и татково име, место 
и датк на раѓањето, место на постојано живеење, 
•за кое звање сака да полага испит — за квалифи-
куван односно виоококвалификуван работник и 
накусо ќе опише во која стопанска организација, 
од ишта до кога, во какво својство и не какви ра-
боти работел. Во пријавата за испит кандидатот 
за квалификуван работник е должен да приложи 
потврда дека провел најмалку две години како по-
лукЕалификуван работник работејќи на сите ра-
боти од своето з анимање, а канд идатот за и т и т 
за виоококвалификуван работник дека провел нај-
малку седум години како' квалификуван работник, 
работејќи на сите основни работи од своето зани-
мање, а за кое се бара висока точност на изра-
ботката и висок квалитет на работата, со тоа што 
таа работа да не е автоматски обезбедена, или каде 
што се бара самостојно решавање на проблеми при 
изработка, односно примена на теоретско повисоко 
знаење од знаењето што се бара за квалификуван 
работник. 

Потврдата ја издава стопанската организација 
во која кандидатот работи. 

Член 9 
Кога секретаријатот за стопанство (одделението 

односно отсекот за стопанство) на народниот одбор 
на општината утврди дека кандидатот ги исполнува 
условите од член 1 односно член 2 од овој Пра-

вилник донесува решение со кое се одобрува пола-
гањето на испит. 

Решението мора да биде донесено во рок од 
осум дена од поднесувањето на пријава. 

Ако надлежниот орган утврди дека кон прија-
вата за полагање на испит не се приложени сите 
нужни документи, ќе го повика кандидатот да ги 
приложи истите, определувајќи му -рок за тоа. До 
колку истиот тоа не го стори во определениот му 
рок, со решение ќе се одбие од полагањето на ис-
питот. 

Против решението со кое кандидатот се одбива 
од полагањето на испит, истиот може да изјави 
жалба, преку органот што го донел решението, до 
повисокиот орган во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението. 

Член 10 
Решението со кое се одобрува полагањето на 

испитот, се доставува на кандидатот и на претсе-
дателот на (испитната комисија. Кон решението што 
се доставува на претседателот на испитната коми-
сија се приложува и пријавата како и останатите 
списи кои се однесуваат на неа. 

Претседателот на испитната комисија, по прие-
мот на решението со кое се одобрува испитот, ја 
повикува испитната комисија и кандидатот со по-
кана, во која треба да е означено времето и место-
то на одржувањето на испитот. При ова треба да 
се води сметка, дека испитот треба да се заврши 
во рок од 30 дена од приемот на решението за по-
лагање на испитот. 

IV. Полагање на испитот 

Член! 11 
Испитот се состои од практичен и теориски дел. 
Кандидатот прво го полага практичниот дел, 

а потоа теорискиот дел на истиот. 

Член 12 
Испитот е јавен. 

Член 13 
На определениот ден за полагање на испитот 

комисијата најнапред го утврдува идентитетот на 
кандидатот преку личната карта и работната кни-
шка, а по тоа му дава практичен задаток одреду-
вајќи каде и во кој рок кандидатот треба да го 
изработи. 

Член 14 
Кандидатот кој не се јави на означеното место 

и време за одржување на испит, се смета дека оду-
станал од полагањето на испитот. 

Кандидатот кој самоволно го напушти испитот 
се смета дека е паднал на испитот. 

Ако канидатот докаже дека бил спречен пора-
ди болест или други оправдани причини да го до-
врши поставениот му задаток, испитната комисија 
ќе му го продолжи рокот на изработка на зада-
токот. 

Член 15 
Практичниот дел на испитот опфаќа изработка 

на практичен задаток и давање на нужни пој асле-
ни ја во врска со задатокот. 
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Практичниот задатак се состои од изработка на 
еден или повеќе предмети1 односно, каде со оглед 
на природата на соответното занимање не е можна 
изработка на предмет, од извршување на некоја 
работа од соответното занимање. 

При давање на задаток испитната комисија 
треба да води сметка, да след неговото изработу-
вање односно извршување, може да се оцени: дали 
кандидатот за квалификуван работник е способен, 
самостојно да ги врши односно' раководи1 работите 
од своето занимање, а кандидатот за висококвали-
свикуван работник дали е способен самостојно да 
ги води работите од; своето занимање. 

Задатокот од практичниот дел на испитот ќе 
се дава спрема пропишаната програма од државниот 
секретар за работи на стопанството за соодветната 
струка за занимањето за кое кандидатот полага 
(т гс пит. 

Со давањето' задатокот од практичниот1 дел на 
испитот испитната комисија истовремено' ќе опре-
дели и рок во кој треба да се изработи овој за -
даток. 

Член 16 
Практичниот задаток се работи во претпријатие 

кое ќе го определи комисијата. 
Кандидатот го работи практичниот задаток под 

контрола на еден член од испитната комисија, кого 
ќе го определи претседателот на комисијата. Овој 
член е одговорен за самостојното изработување на 
практичниот задаток од »страна На кандидатот. 

Член 17 
Практичниот задаток кандидатот е должен да 

го заврши и покаже пред испитната комисија на 
определениот ден. Со задатокот, по барање на *оми-

јата, кандидатот прилага и соответен цртеж. 

Член 18 

По завршениот практичен дел од Испитот, ис 
питнпта комисија се повлекува И решава дали кан-
дидатот на основа изработениот практичен задаток, 
го положил или не практичниот дел од испитот. 
Ова веднаш усмено му се соопштува на кандида-
тот. 

Решението од претходниот став се донесува со 
мнозинство од гласовите на членовите на комисија- • 
та. Членот на комисијата кој не е согласен со од-
луката на мнозинството,' може Да го издвои своето 
мнение во записникот. 

Оценката на практичниот дел на испитот е: 
„положил" или „не положил". 

Претседателот на комисијата е должен на кан-
д и д а т о т . што не го положил практичниот дел од 
и с п и т о т , да му ги соопшти раз лозите поради кои 
не го положил испитот. 

Кандидатот кој не го положил практичниот дел 
•од испитот, не се пушта на полагање на теорискиот 
/тел од испитот и се одбива од полагањето на ис-
питот. Истиот има право повторно да се јави на 
испит во рок к а ј ќе му го определи испитната ко-
мисија. Овој рок не може да биде покус од три 
месеци ни подолг од шест месеци. 

Член 19 
На теорискиот дел од, испитот се пушта канди-

датот кој го положил практичниот дел од испитот. 
На теоретскиот дел од испитот кандидатот за 

квалификуван односно висококвалификуван работ-
ник треба да покаже дека ја совладал пропиша-
ната програма за општо-образовате лимот теориски 
дел за сите струки, а за стручно-теорискиот дел, 
материјата од посебно пропишаната програма за 
соответката струка во која е вклучено занима-
њето на кандидатот. 

Испитувањето од теорискиот дел на испитот за 
квалификувани работници не може да трае помал-
ку од; 30 минути, а за висок ок,Бали фик ув ан помал-
ку од 60 минуш. 

Член 20 
По завршувањето на теорискиот дел од испитот 

испитната комисија ќе реши, дали кандидатот на 
основа покажаниот резултат го положил или не 
го положил теорискиот дел од испитот. Ова вед-
наш усно му го соопштува на кандидатот. 

Решението! од претходниот став се донесува со 
мнозинство од гласовите на членовите на испитна-
та комисија. Членот на комисијата кој не е согла-
сен со одлуката на мнозинството, може да го из-
двои своето' мнение во записникот. 

Оценката од теорискиот дел на испитот е „по-
ложил" или „не положил". Кандидатот кој не го 
положи практичниот1 дел на испитот се одбива од 
теорискиот дел на испитот и истиот има права пов-
торно да го« полага теорискиот дел во рок кој ќе му 
го определи испитната комисија. Овој рок не може 
да биде покус од три ни подолг од шест месеци. 

' Член 21 
Испитот за квалификуван односно' висококва-

лификуван работник може да се полага најмногу 
т,ри пати. 

Член 22 
Ако кандидатот го положил практичниот и тео-

рискиот дел на испитот, комисијата за тоа го изве-
стува секретаријатот за стопанство (одделението! од-
носно отсекот за стопанство) на народниот одбор на 
општината кој го донел решението со кое е одобре-
но- полагањето на испитот. Извештајот го> потпишу-
ваат претседателот и членовите на комисијата. На 
основа на овој извештај секретаријатот за стопанство 
(одделението односно' отсекот за стопанство) му из-
дава на кандидатот документ дека стекнал соодвет-
на стручна спрема и ' тоа : на квалификуваните ра-
ботници — свидетелство, а на висококвалификува-
ните работници — диплома. За издавањето на овој 
документ след, како го внел во списокот на изда-
дените свидетелства и дипломи, споменатиот секре-
таријат (одделение односно отсекот з а стопанство) 
го обавестува претпријатието во кое работникот ра-
боти, поради внесување на потребни податоци во 
неговата работна книшка и воведување во евиден-
цијата за работниците во пр етири ј ати ето, спрема 
Општото напатствие за здобивање на стручна спре-
ма на работниците со практична работа во прет-
пријатието. 
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У. Администрација на испитната комисија 

Член 23 
За текот на испитот се води записник по обра-

зец пропишан од Државниот секретаријат за ра-
боти на стопанството. 

Записникот1 го води записничарот. 
За секој кандидат се води одделен записник. 
Во записникот се внесуваат сите поважни мо>-

менти од испитот, а нарочно следното: 
а) назив на испитната комисија, орган при кого, 

е формирана и датум кога е записникот составен; 
б) кога испитот започнал и кога завршил; 
в) презиме и име на претседателот1 и членовите 

на комисијата, записничарот1 и нивните занимава; 
г) презиме, татково^ име и име, дата и место на 

раѓањето на кандидатот, како и местото и прет-
пријатието во кое е запослен; 

д) кој пат1 кандидатот полага испит; 
ѓ) задатокот од практичниот дел на испитот, ро-

кот за неговата изработка и каде и под чија кон-
трола кандидатот го изработил, како и изјава на 
одредениот член од испитната комисија дали кан-
дидатот задатокот го изработил лично и само-
стојно; 

е) прашањата од теорискиот дел на испитот кои 
биле поставувани на кандидатот, со напомена на кои 
одговорил задоволително, а на кои не одговорил; 

ж) решение на испитната комисија за успехот 
на кандидатот и евентуално издвоено мнение, а ако. 
кандидатот не го положил испитот и рокот во кој 
може да го повтори. 

Записникот го потпишуваат1 претседателот, чле-
новите на испитната комисија и записничарот. За -
писникот се оверува со печат на органот при кого 
е образувана комисијата, а се заведува во архи-
вата на истиот орган. 

Член 24 
Препиените по предметите по кои комисијата ја 

свршила работата претседателот ги предава во ар-
хивата на органот при кого е комисијата форми-
рана, а во однос на останатите предмети, а особено 
оние во кои; е одреден повторен испит, води грижа 
да сите работи бидат на време и правилно' свршени. 

Член 25 
Хонорарот на претседателот, на членовите и на 

записничарот на испитната комисија, како и надо-
кнадите за евентуално заангажираните членови на 
комисијата од други места, паѓаат на терет на прет-
пријатието во кое кандидатите се запослени. Оста-
натите трошоци паѓаат на товар на народниот од-
бор при кого е образувана комисија. 

Хонорарот по претходниот став при повторно и 
трето полагање на испитот паѓуа на товар на самиот 
кандидат. 

VI Преодни и завршни одредби 

Член 26 
Кандидатите за испитот за квалификуван ра -

ботник, кои до стапувањето' во сила на овој Пра-
вилник провеле преку десет години на рабати 
предвидени за квалификуван работник за занима-
њето за кое сакаат Да полагаат испит и кои до тој 

ден навршиле 40 години старост, го полагаат само 
практичниот дел од испитот. 

Кандидатите за испитот за висок ок в а ли ф и к о -
ван работник, кои до стапувањето во сила на овој 
Правилник провеле преку десет години на работи 
предвидени за висококвалификувани работници за 
занимањето за кое сакаат да полагаат испит и кои 
до тој ден навршиле 45 години старост, го полагаат 
само практичниот дел од испитот. 

Член 27 
Испит за виоожоквалификуван работник може 

да полагаат и работниците кои при преведувањето 
по Уредбата за стручното оспособување и звањата 
на работниците и прописите што се донесени на 
основа на таа Уредба добиле звање специјалист и 
биле предложени за повисоко' звање (виши специ-
јалист, мајстор и повеќестручек мајстор), но, ПО-
БИ сок ото звање до' донесувањето на овој Правил-
ник не го добиле. Овие работници го полагаат само 
практичниот дел на стручниот испит на со ота ет -
ната струка. 

! Член 28 
Овој Правилник влегува во> сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 1241 > 
21 февруари 1956 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството^ 
А. Симитчиев, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утвредно дека во текстот од Правилникот за ди-
пломски испит во средните стручни школи („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 6/56) е допуштена долуна-
ведената грешка поради што се дава следнава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИПЛОМСКИ ИСПИТ ВО 

СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ ШКОЛИ 

Во член 3 последните пет зборови треба да гла-
сат: „двапати редовно а еднаш приватно." 

Во член 22 став 1 во точката г) да се брише „2, 
туѓ јазик" а редниот број 3 станува 2. 

Во член 33, став 1 во точките г), д), ѓ), е) и ж) 
да се брише „2. туѓ јазик", а редните броеви 3.? 4., 
5. и 6. да се намалат за по еден. 

Од Секретаријатот на Советот за просвета на 
НРМ, 7-1У-1956 година. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМЕ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 6220 од 3 мај 1956 ГОЈ. ја 
одобри промената на роденото име на малолетното 
дете Доковски Марко, родено на ден 15-11-1951 год. 
во село Сиричино, Тетовска околија, од родители: 
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татко Доковски Вангел и мајка Мара, така да хх> 
иднина роденото име ќе му гласи Славко. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (34) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

При овој суд е) покрената постапка за прогласу-
вање неважни барираните чекови за потрошачки 
кредит и тоа: бр. 165088, 165089 и 165090 секој по 
5.000 дин. издадени од Народната банка на ФНРЈ 
— Филијала 802 — Скопје, а кои гласат на лицето 
Нури Асипов Имероески, од Скопје, ул. „155" бр. 72. 

Се поканува секој што ги притежава горе на-
ведените чекови или нешто знае за истите № ги 
претстави или јави на судот во с р ж од 60 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". Во противно чековите 
ќе бидат оглашени за неважни. 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 2444/56. 
(45) 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување неважен барираниот чек 159780 на 5.000 
дин., издаден од Народната банка на ФНРЈ — Фи-
лијала 802 — Скопје а гласи на лицето Петко Ар-
сов Најденов, од Скопје, ул. „463" бр. 49. 

Се поканува секој што го притежава горе опи-
шаниот чек или нешто знае за истиот да го прет-
стави или јави на судот во срок од 60 дена по 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ". Во противно чекот ќе биде огласен за 
неважен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Скопје, Р. бр. 2317/56. 
(43) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Отсекот за стопанство 

и комунални работи на НО на Општината Св. Ни-
коле бр. 1217 од З-П-1956 год. е занишана во ре-
гистарот на установите со самостојно финансирање 
на страна 1, под рег. бр. 1 установата под назив: 
Удрава за комунални работи при НО на) Општина-
та — Св. Николе, со седиште во Св. Николе. Пред-
мет на работата на установата е: уредување на па-
заришната, наплатување на пазаришни такси, одр-
жување на градската чистоќа и друго. 

Установата е основана со решението на НО на 
Општината — Св. Николе, бр. 4681 од ЗО-ХП-1955 г. 

Со установата управува управителот Боро За-
фирое. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е НО на Општината — Св. Николе. 

Бр. 1217/56 од Отсекот да стопанство и кому-
нални работи на НО на Општината — Св. Николе. 

(453) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Општината „Идадија" — Скопје, бр. 9882 од 14-1У-

1956 год. во регистарот на установите со самостој-
но финансирање се направени следните измени: 
се менува називот на Детската градина „Лазар Ко-
ленцевски" и ќе го носи називот Детска градина „13 
ноември". 

Место досегашниот потписник Сузана Ценова 
установата ќе ја потпишува Трајанка Камилова* 
сметано од 1-1У-1956 год. 

Бр. 9882/56 од Народниот одбор на Општината 
»Ид адија" — Скопје. (451) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Општината „ Кисела Вода" — Скопје, бр. 4029/56 
год. е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 1, под рег. бр. 
2 установата под назив: Ветеринарен институт, со 
седиште во Скопје. Предмет на работата на уста-
новата е: проучување проблематиката од областа 
на ветеринарната медицина на НРМ. 

^ Установата е основана согласно решението на 
Народниот одбор на Општината „Кисела Вода" — 
Скопје, бр. 4029 од 21-11-1956 год. 

Установата ќе ја потпишува управителот Д-р 
Трајко Шаљински, а во случај на неговата спре-
ченост Горѓи Граматикоски. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Државниот секретајријат за- работи 
на стопанството на НРМ. 

Бр. 4029/56 од Народниот одбор на Општината 
„Кисела Вода" — Скопје. (459) 

; ЛИКВИДАЦИЈА 

На основа решението на Народниот одбор на 
Општината — Пехчево, бр. 592 од 21-11-1956 год. 
Мешовитото трговско претпријатие на големо и 
мало „Разноцромет", со седиште во Пехчево, од 
1-Ш-1956 год. е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги пријават своите долгови, од-
носно побарувања во срок од еден месец од денот 
на објавувањето на огласот. Во противно по исте-
кот на горниот срок Ликвидационата комисија не-
ма да признава никакви побарувања, а за исправ-
на ќе ја смета (книговодствената состојба на прет-
пријатието. 

Од Ликвидационата комисија. (460) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под рег. бр. 34/55 е запишана задругата под назив: 
Земјоделска задруга „Желиница", со седиште во 
е. Облешево — Кочајни. Предмет на побелувањето 
на задругата е: се занимава со земјоделие, тргови-
ја, купопродажба на стоки од внатрешен промет, 
угостителство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр* 
34/55. (287/55) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-ХП--1955 год. под рег. бр. 240, на страна 665 е 
запишано следното: Трговското претпријатие „15 
мај", Нови Дојран, е конституисано согласно одо-
брението на НО на Општината — Дојран, бр. 428 
од 26-Х-1955. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр. 1370/55. (1) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-Х1-1955 год. под рег. бр. 431, на страна 1174 е 
запишана под фирма: Претпријатие за внатрешна 
декорација и намештај „Нови дом" — Експорт — 
Белград — Продавница во Скопје. Предмет на поб-
елувањето на продавницата е*к трговија со наме-
штај, антиквитети и уметнички дела, декоративна 
тканина, дрвена галантерија и плетарска стока, 
ќерамичка стока и лустери. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за внатрешна декорација и 
намештај „Нови дом" Експорт — Белград, со за-
клучок од 5-П-1955 год., а одобрено од НО на град 
Скопје — Секретаријат за стопанство со решение 
бр. 420 од 25-1-1955 год. и НО на град Белград со 
решение бр. 5097 од 12-У-1955 год. Истата ќе ја 
потпишува раководителот Александар Сидовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1323/55. (7) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-Х-1955 год. под рег. бр. 387, на страна 1045 е за-
пишано следното: Трговското претпријатие на ма-
ло „Рекорд" — Скопје е конституисано согласно 
одобрението на НО на град Скопје — Секретари-
јат за стопанство бр. 5334 од 25-У1-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1280/55. (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-Х-1955 год. под рег. бр. 256, на страна 727 е за-
пишано следното: Претпријатие за прикажување 
на филмови — кино „11 октомври" — Титов Ве-
лес. Предмет на побелувањето на претпријатието е: 
прикажување и прожектирање на филмови. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Градската општина — Титов Велес, бр. 13023 
од 28-1Х-1955 год. Истото ќе го потпишува дирек-
торот Миле Симсаров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1277/55. (17) 

Станицата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието' „Титов врв" — Тетово со запис 
ник од 1-Х1-1955 год., а одобрено од НО на Општи-
ната — Гостивар со решение бр. 3401 од 28-ХП-1955 
год. Истата ќе ја потпишува раководителот Јаки-
мовски Александар.' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1402/56. (20) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-111-1955 год. под рег. бр. 207, на страна 555, е за-
пишано претпријатието под фирма: Трговско^ прет-
пријатие „Победа", со седиште во Титов Велес. 
Предмет на послувањето на претпријатието е: тр-
говија со мешовита стока и колонијал. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Градската општина — Титов Велес бр. 357 
од 11-1-1955 год. Истото ќе го потпишуваат дирек-
торот Јовче Дебрлиев и книговодителот Никола 
Николовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 850/55. №) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-ХТ1-1955 год. под рег. бр. 434, на страна 1184 е 
запишано под фирма: „Интеркомерц" — Генерални 
трговски застапништва — Белград, Претставни-
штво за НРМ — Скопје. Предмет на побелувањето 
на претставништвото е: го претставува претприја-
тието „Интеркомерц", а и уз него се одобрува кон-
сигнација на „руетот Буцурис" Енгланд чии гене-
рални застапник е „Интеркомерц". 

Претставништвото е основано од Работнички-
от совет на „Интеркомерц" — Белград со одлука од 
14-УП-1954 год., а одобрено од НО на Општинава — 
Кисела Вода, со решение бр! 3186 од 13-ХИ-1955 
год. Истото ќе го потпишува раководителот Душко 
Костиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1369/55. (58) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-1-1956 год. под рег. бр. 4, на страна 9 е запишана 
под фирма: Претпријатие за промет со кожи, цре-
ва, волна, животински влакна „Титов врв" — Те-
тово — Откупна станица во Гостивар. Предмет на 
иселувањето на станицата е: откупува волна, ко-
жи, црева и животински влакна. бр. 

Окружниот стопански суд во* Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-ХИ-1955 год. под рег. бр. 438, на страна 1198 е 
запишана под фирма: Трговско претпријатие за 
промет со сирова кожа, волна, животински отпа-
доци и влакна на големо „Коњух" — Белград — 
Откупна станица во Скопје. Предмет на иселува-
њето на станицата е: откуп на сурова кожа вол-
на и крзно, отпадоци од животни и влакна на го-
лемо. 

Откупната станица е основана од Работнички-
от совет на Претпријатието „Коњух" — Белград со 
решение од 4-У1-1955 год., а одобрено од НО на Оп-
штината „Кале" — Скопје со решение бр. 2523 од 
22-Х-1955 год. Истата ќе ја потпишува раководи-
телот Миленковиќ Бранко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
. 1398/55. (59) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1-1956 год. под рег. бр. 439, на страна 1200 е за-
пишано претпријатието под фирма: Занаетчиско 
монтажно инсталатерско претпријатие „Инстала-
тер" , со седиште во Скопје. Предмет на школува-
њето на претпријатието е: електроинсталации од 
висок и низок напон, водоинста лација, лимарски 
и браварски работи на станбени и индустриски 
објекти. 

Претпријатието е основано од Градежното 
претпријатие „Дебарце" Скопје, со решение бр. 
4714 од 29-ХН-1955 год., а одобрено од НО на Оп-
штината „Идадија" — Скопје, со решение бр. 406 
од 10-1-1956 год. Истото ќ|е го потпишуваат в. ди-
ректорот Димче Димитровски и шефот на сметко-
водството Милан Мартиновски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1449/56. (77) 

Окружниот стопански суд ВО' Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1-1956 год. под бр. 440, на страна 1204 е запи-
шана под фирма: Задружна трговска агенција 
„Прогрес", со седрЉте во Скопје. Предмет на ис-
елувањето на агенцијата е: комерцијално оспосо-
бување и осамостојување на земјоделските задруги 
од Скопска околија, посредување меѓу земјодел-
ските задруги и стопанските организации при от-
купот и продажбата на селско стопанските произ-
води и индустриски стоки. 

Агенцијата е основана^ од Околискиот задру-
жен сојуз со решение бр. НО од 23-1-1956 год. Иста 
та ќе ја потпишува директорот Грозданов Ангелов 
Пеце. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1502/56. (82) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-У-1955 год. под рег. бр. 361, на страна 959 е за-
пишано претпријатието под фирма: Уметничко 
филиѕрамско задружно претпријатие „Вардар", со 
седиште во Скопје. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: обавување филиграмско произ-
водство и вршење занаетчиски услуги. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
па град Скопје, бр. 11247 од 7-УП-1948 год. Истото 
ќе го потпишуваат директорот Георге Туна, и ку-
ј у н џ и ј е Мато Петровски и Јоза Луиз. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 685/55. (84) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1-1956 год. под рег. бр. 193, на страна 527 е за-
пишано претпријатието под фирма: Занаетчиско 
претпријатие за леб и печиво „Леб", со седиште 
во Тетово. Предмет на иселувањето на претприја-
тието е: изработка на леб, печиво и бурек и про-
дажба на производите. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Општината — Тетово, бр. 2020 од*17-Х-1955 

год. Истото ќе го потпишуваат директорот Тоде 
Атанасовски и книговодителот Стево Стефановски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1136/56. (86) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2-11-1956 год. под рег. бр. 262, на страна 749 е за-
пишано претпријатието под фирма: Трговско прет-
пријатие на мало за промет со брашно, леб и пе-
чиво „Морејка", со седиште во Кавадарци. Пред-
мет на послувањето на претпријатието е: трговија 
на мало со житарици и мелнички преработки 
(брашно, гриз и ел.). 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Општината — Кавадарци, бр. 1349 од 28-1-
1956 год. Истото ќе го потпишуваат в. директорот 
Берзат Максутов, книговодителот Мара Дамјанова 
и работникот Киро Манастирски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1554/56. (91) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-1-1955 год. под рег. бр. 442, на страна 1210 е за-
пишано под фирма: Трговско комисионе претпри-
јатие „Напредок", Скопје — Продавница бр. 1, со 
седиште во Скопје. Предмет на иселувањето на 
продавницата е: продажба во комисион разни ства-
ри и предмети. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското комисионо претпријатие „На-
предок" — Скопје, а одобрено од НО на град Скоп-
је со решение бр. 225 од 24-Х1-1954 год. 

Раководител на продавницата е Војо Јосифов-
ски. ;] 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 302/55. (101) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-П-1956 год, под рег. бр. 76, на страна 217 е запи-
шано под фирма: Новинско издавачко печатарско 
претпријатие „Нова Македонија" — Скопје — Сто-
вариште во Скопје, на ул. „Булевард ЈНА" бр. 68 
со канцеларија на ул. „Гоце Делчев" бр. 11. Пред-
мет на послувањето на стовариштето е продажба 
на канцелариски, школски материјали, обрасци, 
деловни книги и книговодствени материјали на го-
лемо. 1 ,ј 

Стовариштето е основано од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Нова Македонија "—Скопје 
со записник од 16-ХИ-1955 год,, а одобрено од НО 
на Општината „Идадија" — Скопје со решение бр. 
68 од 26-1-1956 год. Истото ќе го потпишува за ди-
ректорот Стојановиќ Миодраг и раководителот Ду-
шан Јаневски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1553/56. (99) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-1-1955 год. под рег. бр. 442, на страна 121(7 е за-
пишана под фирма: Трговско комисиско претпри-
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јатие „Напредок" — Скопје — Продавница бр. 2, 
со седиште во Скопје. Предмет на иселувањето на 
продавницата е: продажба во комисион, разни 
ствари и предмети. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското комисионо претпријатие „На 
предок" — Скопје, а одобрено од НО на град Скоп-
је со решение бр. 225 од 24-Х1-1954 год. 

Раководител нг; продавницата е Илија Андо-
нов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 304/55. (102) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-1-1955 год. под рег. бр. 442, на страна 1210 е за-
пишано под фирма: Трговско комисионе претпри-
јатие „Напредок" — Скопје — Продавница бр. 3, 
со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на 
продавницата е: продажба во комисион разни ства 
ри и предмети. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското комисион© претпријатие „На-
предок" — Скопје, а одобрено од НО на град — 
Скопје со решение бр. 225 од 24-Х1-1954 год. 

Раководител на продавницата е Климе Кун-
гулов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 303/55. (103) 

1 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
5-1-1955 год. под рег. бр. 442, на страна 1210 е за-
пишана под фирма: Трговско комисионе претпри-
јатие „Напредок" — Скопје — Продавница бр. 5, 
со седиште бо Скопје. Предмет на послувањето на 
продавницата е: продажба во комисион разни 
ствари и предмети. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското комисионо претпријатие „На-
предок" — Скопје, а одобрено од НО на град 
Скопје со решение бр. 225 од 24-Х1-1954 год. 

Раководител на продавницата е Рецеп Џемаил. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 305/55. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ХИ-1955 год. под рег. бр. 152, на страна 397 е за-
нишана под фирма: Трговско претпријатие со ме-
шовити индустриски стоки на големо „Задругар" 
— Гостивар — Продавница во е. Неготино — Те-
товско. Предмет на послувањето на продавницата 
е: трговија на мало со текстил, куси плетени сто-
ки и конфекција, јажарски стоки, ка дел ни и ју-
тени производи, железарски метални стоки и веш-
тачки ѓубрива, нафтени деривати, мазивни уља и 
масти, парфимериски козметички стоки, стакло и 
порцулан, канцелариски материјал, школски при-
бор и прибор за пишување, животни прехрани и 
предмети за куќни потреби, тутунски преработки, 
кибрит и прибор, мешовити индустриски стоки и 
прибор од гума? каучук и пластични маси, жита и 

мелнички преработки и ќе врши откуп на земјо-
делски производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Задругар" — Го-
стивар со записник од 14-VII-1955 год. а одобрено 
од НО на Жеровјанската општина со решение бр. 
282 од 21-Х1-1955 год. 

Раководител на продавницата е Шабан Муа-
реми. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1390/55. (НО) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-ХИ-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 53 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Петрово", со седиште во е. Русиново — 
Берово. Предмет на послувањето на задругата е: 
откуп и преработка на сите видови земјоделски 
производи, развивање на полоделството, овоштар-
ството и сточарството, откуп и продажба на жива 
стока и снабдување на своето членство со коло-
нијални индустриски стоки и препарати за уна-
предување на земјоделието. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Општината — Берово, бр. 1943 од 13-ХЦ-
1955 год. Истата ќ|е ја потпишуваат претседателот 
Коколански Јован и книговодителот Костевски 
Горѓи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 365/55. (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-1-1955 год. под рег. бр. 84, на страна 337 е запи-
шана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Мурговец", со седиште во е. Врапчиште — Тетов-
ско. Предмет на послувањето на задругата е: се 
занимава со земјоделие и лозарство, откупува зем-
јоделски производи. Покрај тоа може да образува 
машино-тракторски парк, да набавува индустри-
ска стока и ја продава истата, да организира за-
наетчиска дејност (фурни, касапници и др.) но от-
како ќе ги исполни условите за обавување на овие 
дејности. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Општината — Врапчиште, бр. 2757 од 30-
XII-1955 год. 

Членови на Управниот одбор се: Илми Асан, 
претседател, Игно Средковски, управител, Павле 
Мирковски, Чедѕ Силјановски, Ислам Адем, Муса 
Азис и Назми I ; лаали, членови. Задругата ќе ја 
потпишуваат и застапуваат управителот Игно 
Сретковски и претседателот Илми Асан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1401/56. (111) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2-Х1-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 47 е запи-
шана задругата под назив: Општа земјоделска за-
друга „Огражден", со седиште во е. Двориште —-
Берово. Предмет на иселувањето на задругата е; 
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откуп, препродажба и преработка на земјоделски 
производи, како и стока и сточни производи. Трго-
вија со текстил куси и* плетени стоки и конфек-
ција, железарија, метални стоки, бицикли, маши-
ни за шиење, жито и мелнички преработки, ту-
тунски преработки, кибрит и прибор, прехранбени 
артикли и предмети за куќни потреби, мешани 
индустриски стоки, зарзават, овоштие и преработ-
ки, огревно дрво и јаглен, млеко и млечни произ-
води, добиток и храна за добиток, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, какао, локум, бонбони и 
друго, сечење на огревно дрво, како и тесана гра-
ѓа и хидроелектрична енергија. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Малешевска околија од 29-У1-1955 год. Ис-
тата, ќе ја потпишуваат претседателот Јован Ру-
менски и книговодителот Слободан Мицевски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 209/55. (167) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 15-ХИ-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 52 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Студена вода", со седиште вто е. Габрово 
— Делчево. Предмет на отселувањето на задругата 
е: откуп, продажба и преработка на земјоделски 
производи, жива стока на мало и големо, откуп на 
лековити билки, снабдување на~ членството со ин-
дустриски стоки, алати, машини препарати за уна-
предување на земјоделието. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Општината — Делчево, бр. 2093 од 26-Х-1955 
год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот Са-
брија Бајрамов^ и продавачот Мустафа Решидов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 364/55. (169) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 15-ХИ-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 54 е 
запишана задругата под назив: Земјоделска за-
друга „Пролетер", со седиште во е. Мородвис — 
Кочани. Предмет на) послувањето на задругата е: 
селско стопанско производство, купопродажба на 
стоки од внатрешен промет, угостителство и за-
наетчиство. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Општината — Кочани, бр. 2952 од 5-ХП-
1955 год. Истата ќе ја потпишува претседателот 
Стојан Ангелов Спасов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 361/55. (175) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 15-ХИ-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 206 е 
задишано претпријатието под фирма: Електрично 
услужно претпријатие „Електрон", со седиште во 
Струмица. Предмет на послувањето на претприја-
тието е: оправка на сите видови електрични уреѓаи 
и изведување на електрични инсталации. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Општината — Струмица, бр. 5424 од 8-ХП-
1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Ра-
фаил Синокапцев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 362/55. (84) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-11-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 209 е запи-
шано претпријатието под фирма: Претпријатие за 
промет на мало за емши и зарзават „Витамин", со 
седиште во Струмица. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: промет со емиш и зарзават. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Општината — Струмица, бр. 635 од 14-1-1956 
год. Истото ќе го потпишува директорот Коста 
Ефинов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 22/56. (188) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 17-1-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 42 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Тромеѓа", со седиште во е. Старо Коња-
рево — Струмица. Предмет на послувањето на за-
другата е: се занимава со земјоделие, откуп на си-
те видови земјоделски производи, продажба на 
артикли од широка потрошувачка, вршење на уго-
стителска дејност — услуги, произведување, и про-
дажба на електрична; енергија и вршење услуги 
на земјоделците за унапредување на земјоделието. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Општината — Ново Село бр. 2073 од 28-ХП-
1955 год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот 
Димитар Стојков и книговодителот Костадин Ари-
зановски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 15/56. (191) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 26-ХП-1955 год. под рег. бр. 2, на страна 197 е 
запишана продавницата со седиште во е. Муртино 
— Погонска единица на Општинското трговско 
претпријатие на мало и големо „Црвено поле" е. 
Босилево — Штипско. Предмет на послувањето на 
продавницата е: продажба на прехранбени артикли 
и предмети за куќни потреби и мешани индустри-
ски стоки. 

Задругата е основана^ согласно одобрението на 
НО на Општината е. Босилово бр. 1102 од 28-Х1-
1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 369/55. (|199) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 12-1-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 24 е за-
пишана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Бел Камен", со седиште во е. Горни Балван — 
Штипско. Предмет на послувањето на задругата е: 
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се занимава со откуп на земјоделски и сточарски 
производи, работи на, унапредувањето на сточар-
ството, занаетчиството, лозарството и на општото 
развивање на земјоделството. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Општината — Штип, бр. 394 од 12-1-1956 год. 
Истата ќе ја потпишуваат претседателот Трајан 
Цебов и членот Делчо Постолов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 367/56. (201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
З-Ш-1955 год. под рег. бр. 273, на страна 791 е за-
пишано претпријатието под фирма: Претпријатие 
за производство на, вар и тули „Градител", со се-
диште во Валандово. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: производство на вар и тули и 
производството на вар и шодер (чакал). 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Гевгелиска околија, бр. 10480 од 28-ХИ-1954 
год. Истото ќе го потпишуваат директорот Љубе 
Зафиров и книговодителот Тодор Трампов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 450/55. (209) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 2-П-1956 год. под рег. бр. 262, на страна 749 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие на ма-
ло за промет со брашно, леб и печиво „Мореј ка" 
— Кавадарци — Продавница бр. 1 во Кавадарци. 
Предмет на иселувањето на продавницата е: трго-
вија на мало со брашно и мелнички производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Морејка" — Ка-
вадарци со заклучок од 30-1-1956 год. а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци, со решение 
бр. 1537 од 31-1-1956 год. 

Раководител? на продавницата е Диме Назров. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1558/56. (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 2-П-1956 год. под рег. бр. 262, на страна 749 е 
запишана под фирма: Трговско претпријатие на 
мало за промет со брашно, леб и печиво „Морејка" 
— Кавадарци — Продавница бр. 2 во Кавадарци. 
Предмет на иселувањето на продавницата е: трго-
вија на мало со брашно и мелнички производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Морејка" — Ка-
вадарци со заклучок од 30-1-1956* год., а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци со решение бр. 
1537 од 31-1-1956 год. 

Раководител на продавницата! е Александар 
Илиев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1557/56. (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1-1956 год. под рег. бр. 270, на страна 781 е за-

пишано претпријатието под фирма: Занаетчиско 
претпријатие на мало „Јадран", со седиште во Не-
готино. Предмет на иселувањето на претпријатието 
е: производство на леб, лебни печива како и слат-
карски производи и преработка на млеко. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Општината — Неготино бр. 105 од 12-1-1958 
год. Истото ќе го потпишуваат директорот Душан 
Јанушев и службеникот Мишев Мишо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1474/56. (228) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 4-И-1956 год. под рег. бр. 444, на страна 1218 е 
запишан под фирма: Тутунов комбинат, со седи-
ште во Скопје. Предмет на послувањето на ком-
бинатот е: купување на тутун од тутунопроизводи-
телите и туту новите претпријатија, обработка на 
тутунот и изработка на цигари, продажба на ту-
тунот и продажба на цигари, самостојно и преку 
претставништва. 

Комбинатот е основан со решението на НО на 
Општината „Кисела Вода" — Скопје, бр. 1214 од 
23-1-1956 год. Истиот ќе го потпишуваат главниот 
директор Благоја Ангеловски, директорот на при-
вредно рачунскиот сектор Душан Груневски, ди-
ректорот на производниот погон Славчо Костур-
лиев, шефот на финансиското книговодство Ни-
кола Гинчаров и директорот на вториот погон Не-
над Кравиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1566/56. (230) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-1-1956 год, под рег. бр. 265, на страна 763 е 
запишано претпријатието под фирма: Комунално 
претпријатие за уредување на пазаришта, со се-
диште во Титов Велес. Предмет на послувањето 
на претпријатието е: уредување и одржување на 
пазариштето. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Општината — Титов Велес, бр. 7139 од 22-
ХИ-1955 год. Истото ќе го> потпишуваат директо-
рот Горѓи Босилков и службеникот Цветко Нико-
ловски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1453/56. (232) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-1-1956 год. под рег. бр. 263, на страна 755 е 
запишано претпријатието под фирма: Услужно за-
наетчиско претпријатие за клање на крупен и си-
тен добиток „Гроот", со седиште во Титов Велес. 
Предмет на школувањето на претпријатието е: кла-
ње на крупен и ситен добиток и вршење занаетчи-
ски услуги и кланичка дејност. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Општината — Титов Велес, бр. 6953 од 22-
ХП-1955 год. Истото ќе го потпишуваат директо-
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рот Страхил Кузев и службеникот Трајко Петру-
шев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1452/56. (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1-1956 год. под рег. бр. 271, на страна 785 е за-
пишано претпријатието под фирма: Претпријатие! 
за експлоатација на камен, песок, одржување на 
патишта, улици и канализации, со седиште во Ти-
тов Велес. Предмет на послувањето на претприја-
тието е: експлоатација на камен и песок, изградба 
и одржување на патишта, улици и канализација. 

Претпријатието е основано со решението на 
Општината — Титов Велес, бр. 7138 од 22-ХИ-1955 
год. Истото ќе го потпишува директорот Петре Ма-
тев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1447/56. (235) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека, во регистарот на стопанските организации на 
20-1-1956 год. под рег. бр. 272, на страна 787 е за-
пишано претпријатието под фирма: Комунално 
претпријатие за изградба, експлоатација и одржу-
вање на водоводи, со седиште во Титов Велес. 
Предмет на послувањето на претпријатието е: из-
градба, искористување и одржување на водоводи. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Општината — Титов Велес, бр. 7140 од 22-
XII-1955 год. Истото ќе го потпишува директорот 
Панче Ѓакот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1464/56. (236) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-ХИ-1954 год. под рег. бр. 160, на страна 419 е 
запишана под фирма: Комбинат за гуми и обувки 
„Борово" — Борово — Продавница во Тетово. Пред 
мет на иселувањето на продавницата е: трговија 
со чевли, производи од гума, каучук и пластични 
маси, плетена стока (^чорапи) и бои за обувки и 
прибор. 

Продавницата е основана согласно одобрението 
од НО на Градската општина — Тетово, бр. 6979 од 
5-У1-1952 год. 

Раководител на продавницата е: Патарногиќ 
Петар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 515/54. (244) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 27-1-1956 год. под рег. бр. 19, на страна 43 е за-
пишано следното: Трговското претпријатие на ма-
ло „Спорт" — Тетово, ги презема обврските и пра-
вата на престанатите и избришаните од региста-
рот на стопанските организации самостојни дуќа-
ни од Тетово! и тоа: Трговскиот дуќан „Текстил" — 
Тетово, рег. бр. 184, страна 497 ; 2) Трговскиот ду-
ќан „Луксор" — Тетово, рег. бр. 131, страна 335; 
3) Трговскиот дуќан „Слога" — Тетово, рег. бр. 

183, страна 495; 4) Самостојниот дуќан со текстил 
и конфекција „Младост" — Тетово, рег. бр. 130, 
страна 333; 5) Трговскиот дуќан „Стандард", рег. 
бр. 10, страна 25; 6) Самостојниот трговски дуќан 
за текстил „8 март" — Тетово, рег. бр. 30, страна 
67; и 7) Самостојниот трговски дуќан за текстил 
„Бисер" — Тетово, рег. бр. 37, страна 85. 

Предмет на работата на претпријатието е: да 
врши продажба на текстил, конфекција, галанте-
рија, парфимерија, јажарија, кожни и гумени про-
изводи, а согласно решението на НО на Општи-
ната — Тетово, бр. 2020 од 7-Х-1955 г. 

Досегашните потписници на претприја|тието 
Амзи Неби, директор и Борис Деспотовски, заме-
ник, се разрешени од должност од 27-1-1956 год, 
од која дата им престанува правото претпријатието 
да го потпишуваат. 

На нивни места се назначени следните лица: 
Мојсовски Михајло, директор, и Ристовски Коста, 
заменик. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1520/56. (246) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-1-1956 год. под рег. бр. 118, на страна 299 е за-
пишано следното: Трговското претпријатие за про-
мет со колонијални стоки на мало „Истра" — Те-
тово, ги презема обврските и правата на преста-
натите и избришаните од регистарот на стопан-
ските организации самостојни дуќани од Тетово и 
тоа: 1) Трговскиот дуќан за промет со колонијални 
стоки „Опатија" — Тетово, рег. бр. 186 страна 501; 
2) Самостојниот трговски дуќан за промет со коло-
нијални стоки „Охридски бисер" — Тетово, рег. 
бр. 40, страна 91; 3) Трговскиот дуќан за промет' 
со колонијални стоки „Голгота" — Тетово, рег. бр. 
191, страна 517; 4) Самостојниот трговски дуќан 
за промет со колонијални стоки „Поток" — Тетово, 
рег. бр. 17, страна 39; и 5) Самостојниот трговски 
дуќан за промет со мелнички преработки и жита 
„Брашнар" — Тетово, рег. бр. 58, страна 133. 

Предмет на иселувањето на претпријатието е: 
трговија на мало со колонијални стоки, животни 
прехрани и предмети за куќни потреби, алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци во шишиња, нафтени 
деривати, мазивни уља и масти, порцелан, кера-
мички предмети и стакло, тутунски преработки, 
кибрит и прибор за пушење, производи од шеќер 
и какао, мелнички производи (само на кило) и зр-
Нени храни (на кило), а согласно решението на 
Општината — Тетово бр. 2020 од 17-Х-1955 год. и 
решение бр. 5285 од 25-Х1-1955 год. 

На досегашниот директор Младен Бошковски 
кој е разрешен од должност му престанува пра-
вото претпријатието да го потпишува сметано од 
28-1-1955 год. 

Лица овластени претпријатието да го потпи-
шуваат се: Илија Димитриевски, директор и Жив-
ко Спировски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1535/56» (247) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-1Х-1955 год. под рег. бр. 163, на страна 473 е за-
пишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан 
„Руен", со седиште во Крива Паланка. Предмет 
на послувањето на дуќанот е: врши услуги (со 
исхрана, точење на пијалоци и продажба на ту-
тунски преработки и кибрит. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
Кривопаланечка околија бр. 6324 од 14-У1-1955 год. 
Истиот ќе го потпишува раководителот Стојан 
Младеновски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1365/55. (250) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1У-1955 год. под рег. бр. 274, на страна 795 е за-
пишан дуќанот под фирма: Тргов>ски дуќан Ка ма-
ло за промет со текстил „Прогрес", со седиште во 
Кавадарци. Предмет на пос лулањето на дуќанот е: 
трговија на мало со текстил, куси плетени стоки 
и конфекција, крзнени стоки, парфимериски и коз-
метички стоки, производи од гума, каучук и плас-
тични маси. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
Градската општина — Кавадарци, бр. 6876 од 24-
ХИ-1953 год. Истиот ќе го потпишуваат раководи-
телот Васо Хаџи Василев, книговодителот Цвета 
Коцева и продавачот Трајко Камчев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 950/55. <265> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-11-1956 год. под рег. бр. 192, на страна 513 е за-
пишана под фирма: Електрично претпријатие 
„Светлост" — Валандово — Работилница за елек-
тро-инсталатерски услуги во Валандово. Предмет 
на послувањето на работилницата е: вршење на 
електро-инсталатерски услуги и градење далеко-
води и трафостаници на физичко правни лица. 

Работилницата е основана од Работничкиот со-
вет на Електричното претпријатие „Светлост" — 
Валандово со заклучок од 28-1Х-1955 год., а одо-
брено од НО нЈа Општината — Валандово, со ре-
шение бр. 797 од 9-ХП-1955 год. 

Раководител на работилницата е Никола Еф-
тимов Костадинов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1591/56. (271) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации нај 
18-11-1956 год. под рег. бр. 445, на страна 1226 е за-
пишано под фирма: „Унтермеркур" АД-Цурих — 
Трговско претставништво за ФНРЈ во Белград — 
Преставници^ во Скопје. Предмет на школување-
то на претставништвото е: доведување во најбли-
зок контакт увозникот и извозникот на терито-
ријата на НРМ со централата на претставништвото 
и Цурих, т. е. посредување и преговарање по ра-
ботите за купување и продавање стока за извоз, 
односно за увоз во ФНР Југославија. 

Претставништвото е основано од Интермеркур 
АД-Цурих — Трговско претставништво за ФНРЈ 
во Белград, а одобрено од НО на Општината „Ка-
ле" — Скопје со решение бр. 354 од 13-11-1956 год. 
Истото ќе го потпишува раководителот Монко 
Ефтимов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1591/56. (282) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-Х1-1955 год. под рег. бр. 247, на страна 693 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие за мле-
ко и млечни производи „Шар" — Титов Велес — 
Продавница бр. 7 во Титов Велес. Предмет на ис-
елувањето на продавницата е: продавање на леб 
и печива за домашна употреба. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Шар" — Титов 
Велес, со решение од 15-У1-1955 год., а одобрено 
од НО на Општината — Титов Велес со решение 
бр. 4508 од 19-Х1-1955 год. 

Раководител на продавницата е Славејко4 Ив-
чев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1336/55. (303) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Ш-1956 год. под рег. бр. 247, на страна 693 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие за 
млеко и млечни производи „Шаф" — Титов Велес 
— Продавница бр. 8 во Титов Велес. Предмет на 
иселувањето на продавницата е: продавање на леб 
и печиво за домашна употреба. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Шар" — Титов 
Велес со решение од 15-У1-1955 год., а одобрено 
од НО на Општината — Титов Велес со решение 
бр. 4508 од 19-Х1-1955 год. 

Раководител на продавницата е Алексо Ба-
бунски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1616/56. (Ј304) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-III-1956 год. рег. бр. 247, на страна 693 е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за млеко 
и млечни производи „Шар" — Титов Велес — Про-
давница бр. 9 во Титов Велес. Предмет на иселу-
вањето на продавницата е: продавање на леб и 
печиво за домашна продажба. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Шар" — Титов 
Велес со решение од 15-У1-1955 год., а одобрено од 
НО на Општината Титов Велес со решение бр. 
4508 од 19-Х1-1955 год. 

Раководител на продавницата е Магда Не-
шова. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1617/56. (305) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Ш-1956 год. под рег. бр. 247, на страна 693 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие за 
млеко и млечни производи „Шар" — Титов Велес 
— Продавница бр. 11 во Титов Велес. Предмет на 
послувањето на продавницата е: продавање на леб 
и печива за домашна употреба. 

Продавницата е основана од Работничкиот сер-
вет на Трговското претпријатие „Шар" — Титов 
Велес со решение од 15-У1-1955 год., а одобрено од 
НО на Општината — Титов Велес со решение бр. 
4508 од 19-Х1-1955 год. . 

Раководител на продавницата е: Рогужарова 
Марица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1619/56. (Зп7> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Ш-1956 год. под рег. бр. 247, на страна 697 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие за 
млеко и млечни производи „Шар" — Титов Велес 
— Продавница бр. 12 во Титов Велес. Предмет на 
послувањето на продавницата е: продавање на леб 
и печиво за домашна употреба. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Шар" — Титов 
Велес со решение од 15-У1-1955 год., а одобрено од 
НО на Општината — Титов Велес со решение бр. 
4508 од 19-Х1-1955 год. 

Раководител на продавницата е Рогужарова 
Марика. |) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1620/56. (308) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ХН-1954 год. под рег. бр. 314, на страна 819, е 
запишана задругата под назив: Столарска задруга 
„Просперитет", со седиште во Скопје. Предмет на 
послувањето на задругата е: се занимава со оба-
вување столарска занаетчиска дејност. 

Задругата е основана со решението од Владата 
на НРМ, бр. 653 од 16-1У-1946 год. Истата ќе ја пот-
пишуваат директорот Димитрија Јовановски, сто-
ларот Стерј овски Димче и книговодителот Васил 
Таневски. 

Од Окружниот стопански суд во ' Скопје, Фи 
бр. 299/54. (365) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
З-Ш-1955 год. под рег. бр. 156, на страна 405 е за-
пишано прегори јајтието под фирма: Занаетчиско 
претпријатие „Беласица", со седиште во Титов Ве-
лес. Предмет на школувањето на претпријатието е 
набавка и продажба на месо и месни производи. 

Претприја!тието е основано со решението на 
НО на Градската општина — Титов Велес, бр. 489 
од 13-1-1955 год. Истото ќе го потпишуваат дирек-
торот Ангел Саздов и магазионерот Петре Левков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 448/55. (367) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-Х1-1955 год. под рег. бр. 155, на страна 401 е за-
пишано следното: Глигор Ружин, досегашен ди-
ректор на Трговското претпријатие „Ангропромет" 
— Валандово, разрешен е од должност од 4-Х1-
1955 год. од која дата му престанува правото прет-
пријатието да го потпишува. 

Новоназначениот директор Георги Дончев е 
овластен претпријатието да го потпишува сметано 
од 4-Х1-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 1298/55. 02) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-Х1-1955 год. под рег. бр. 17, на страна 43 е запи-
шано следното: досегашните потписници на Прет-
пријатието за одгледување на крави и производ-
ство на млеко „Млекар" — Кавадарци, Варелов 
Дионис в. директор, Петров Ангел, благајник, и 
Ангел Џеверовски, магазионер, се разрешени од 
должност од 14-Х1-1955 год. од која дата им пре-
станува правото претпријатието да го потпишу-
ваат. . ѓ) 

Новоназначените потписници Ристо Георгиев, 
директор, Здравко Страхилов, касиер и Марко Фи-
липов се овластени претпријатието да го потпи-
шуваат сметано од 14-Х1-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1312/55. (3) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1955 год. под рег. бр. 6, на страна 17 е запи-
шано следното: Антевски Трајко, досегашен ди-
ректор на Претпријатието за прикажување на 
филмови — Куманово, е разрешен од должност од 
9-ХП-1955 ГОД. од која дата му престанува правото 
претпријатието да го потпишува. 

Новоназначениот директор Боро Крстевски е 
овластен претпријатието да го потпишува сметано 
од 9-ХП-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во« Скопје, Фи 
бр. 1366/55. (4) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-ХИ-1955 год. под рег. бр. 36 на страна 95 е за-
пишано следното: со решение на НО на Куманов-
ска околија бр. 6666 од ЗО-Ш-1955 год. Земјодел-
ското стопанско претпријатие „Производител" — 
Куманово, е ставено под принудна управа. 

За принуден управител на претпријатието е 
назначен Михајло Мирчев инж. агроном, и истиот 
ќе го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1374/55. (5) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските. организации на 
21-111-1955 год. под рег. бр. 36, на страна 95 е за* 
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пишано следното: досегашните потписници на 
Земјоделското стопанско претпријатие „Произво-
дител" — Куманово, Стојковски Мирослав, комер-
цијалне^ и Јакимовски Слободан, книговодител се 
разрешени од должност од 21-111-1955 год, од која 
дата им престанува правото претпријатието да го 
потпишуваат. 

Новоназначените потписници Трипко Смилев-
ски и Стефановски Ванчо зам. директор, се овла-
стени претпријатието да го потпишуваат сметано 
од 21-111-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 845/55. №) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ШТИП 
Околискиот суд во Штип објавува дека 

на де« 28-У-1956 год. во просториите на су-
дот ќе се одржи јавна продажба на нива за-
садена со лозје, големо 2 денара, во месноста 
„Кав-аклија", атар на град Штип во следните, 
граници: од исток имотот на Крум 3 енд ел-
ени, од запад пат за „Каваклија", од север 
имотот на Јордан Пехливанов и од југ имо-
тот на Тодор Панајотов. 

Условите можат да се разгледаат во 
судот. 

Најниската прифатлива понуда е 40.000 
(четириесет илјади) динари, а кауцијата из-
несува 10% од вредноста. 

Се поканува секое лице кое има некое 
право на лозјето што ја спречува продаж-
бата, да гчо пријави на судот најдоцна до по-
четокот на продажбата, Во противно, тоа 
право не ќе може да се оствари од купува-
чот. 

Се ставува на знаење дека лицата за кои 
во текот на продажбата ќе се установат не-
кои права или терети ќе бидат обавестувани! 
само ако живеат на подрачјето на овој суд, 

Од Околискиот суд во Штип, И бр. 78/54. 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Прилепска околија, бр. 1836 од 29-1У-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 76, рег. бр. 76, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковачница „Искра'4 

на Душан Борисов Талевски, со седиште во Кру-
шево, ул. „Илинденска" бр. 64. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Борисов Талевски. (650) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кичевска околија, бр. 12430 од 24-VIII-
1955 год. е запишан во регистарот на -занаетчи-
ските дуќани и работилници под фирма: Шивач 
Мирко Секулоски, со седиште во е. Ковач. Пред-
мет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирко' 
Секулоски. - (651) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
6801/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 157, рег. 
бр. 157, занаетчискиот дуќан под фирма: Конду-
раџија Владимир К. Илиевски, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работата на дуќанот е: конду-
раџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
димир К. Илиевски. (593) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
6761/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 155, рег. 
бр. 155, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар 
Бранко Александров Петровски, со седиште во 
Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: ка-
чарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бран-
ко Александров Петровски. (594) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр 
6124/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 167, рег. 
бр. 167, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Петровски Панзов Александар, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работата на дуќанот е: сто-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја. потпишува сопственикот Пет- -
ровски Панзов Александар. . (613) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија, бр. 3905/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 30, рег. бр. 607, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Ковачки Г. Иван, 
со седиште во е. Вирче. Предмет на работата на 
дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ко-
вачки Г. Иван. (клд\ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија, бр. 3795/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 30, рег. бр. 608, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Крстовски Т. Киро 
со седиште во е. Владимиров©. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: шиење на машки алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крс-
товски Т. Киро. (615) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кичевска околија, бр. 6858 од 6-УШ-1955 
год. е запишан' во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 232, рег. бр. 232, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Тулар-циглар Емин 
Даутоски, со седиште во е. Осл оме ј. Предмет на 
работата на дуќанот е: изработка и продажба на 
тули-цигли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Емин 
Даутоски. (616) 

На основа, дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кичевска околија, бр. 11476 од З-УШ-
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1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 231, рег. бр. 
231, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Иб-
раим Ј. Велиоски, со седиште во Кичево, ул. „Амит 
Челопечанец" бр. 4. Предмет на работата на ду-
ќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иб-
раим Ј. Велиоски. №17) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Тиквешка околија, бр. 10254/бГгод. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 205—206, рег. бр. 103, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бербер Трајчо К. 
Илов, со седиште во Кавадарци, ул. „Гура Ѓако-
виќ" бр. 53. Предмет на работата на дуќанот е: 
берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајчо 
К. Илов. (618) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Скопска околија, бр. 10676 од 20-УП-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 247, рег. бр. 129, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Ми-
лован Милан Ерац, со седиште во е. Мршевци. 
Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мило-
ван Милан Ерац. (619) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Кочани, бр. 3643 од 8-ХИ-
1955 год. е запишан во регистарот на- занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 5, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Стојан До-
нев Давидков, со седиште во е. Зрновци. Предмет 
на работата на дуќанот е: зидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Донев Давидков. (738) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Кочани, бр. 4462 од 14-ХП-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 6, 
занаетчискиот дурјан под фирма: Колар Благој 
Јанев Сандев, со седиште во е. Г. Подлог. Предмет 
на работата на дуќанот е: коларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Јанев Сандев. (739) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината „Кисела Вода" — Скопје, бр. 
2560/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници под рег. бр. 9, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кројач Петрушев-
ски Миланов Трајан, со седиште во Скопје, ул. 
„Гуро Ѓоновиќ)" бр. 68. Предмет на работата на ду-
ќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пет-
рушевски Миланов Трајан. (740) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Скопска околија, бр. 10226 од 20-УН-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчискиве ду-
ќани и работилници на страна 249, рег. бр. 130, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Столар Алит Се-
лим Меџит, со седиште во е. Радуша. Предмет на 
работата на дуќанот е: столарски услуги. 

Фирмата ќе ја%отпишува сопственикот Алит 
Селим Меџит. (620) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Битола, бр. 17030 
од 1-УП>1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
773, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија 
Горѓи Китановски, со седиште во Битола, ул. „Н. 
Тесла" бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: 
самарџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Китановски. (621) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Битола, бр. 11369 
од 27-ГУ-1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 765, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Билал 
Шакир Гари, со седиште во Битола, ул. „Цар Са-
моил" бр. 32. Предмет на работата, на дуќанот е: 
изработка и продажба на слатки. < 

Фирмата ќ)е ја потпишува сопственикот Билал 
Шакир Гари. (622) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Битола, бр. 6423 
од 1-Ш-1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
766, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Мира 
Лазарева, со седиште во Битола, ул. „Цветан Ди-
мов" бр. 91. Предмет на работата на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мира 
Лазарева. (јб23) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Битола, бр. 10043 
од 27-1У-1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 767, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Трупај 
Дестан Шабан, со седиште во Битола, ул. „Ордан 
Џинот" бр. 13. Предмет на работата на дуќанот е: 
изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трупај 
Дестан Шабан. (624) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Битола, бр. 12481 
од 20-У-1955 год. е запишан во регистарот на за^ 
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 768, 
занаетчискиот дуќјан под фирма: Конду раци ја 
Максим Станков Цветков, со седиште во Битола, 
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ул. „Велес" бр. 23, Предмет на работата на дуќа-
нот е: кондураџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мак-
сим Станков Цветков. (625) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Битола, бр. 25067 
од 19-Х1-1952 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
770, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Костовски Јосифов Александар, со седиште во Би-
тола, ул. „Цане Василев" бр. 1. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ко-
стовски Јосифов Александар. (626) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Битола, бр. 11877 
од 20-У-1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
769, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар 
Местан Неџипа Тртин, со Седиште во Битола, ул. 
„Цар Самоил" бр. 44. Предмет на работата на ду-
ќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Местан 
Неџипа Тртин. (627) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Битола бр. 23654 
од 22-ХИ-1954 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
771, занаетчискиот дуќан под фирма: Бонбонџија 
Васил Павлов Петров, со седиште во Битола, ул. 
„1-ви мај" бр. 243. Предмет на работата на дуќанот 
е: изработка и продажба на бонбони. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Павлов Петров. (628) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Битола, бр. 3360 
од З-И-1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 772, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Свеќар Илија Ја-
накиев Димитров, со седиште во Битола, ул. „Ал. 
Туруџев" бр. 12. Предмет на работата на дуќанот 
е: изработка и продажба на свеќи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Јанакиев Димитров. ' (629) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија, бр. 10094/55 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Колар Пенчо Цветановски, со седиште 
во Струга. Предмет на работата на дуќанот е: ко-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пенчо 
Цветановски. (630) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија, бр. 11074/55 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 1р, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фотограф, Ангелески С. Кицо, со се-

диште во Струга, Кеј „Борис Кидрич" бр. 1. Пред-
мет на работата на дуќанот е: фотографски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува, сопственикот Анге-
лески С. Кицо. (631) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Овчеполска околија, бр. 3535 од 25-1У-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 28, рег. бр. 
28, занаетчискиот дуќјан под фирма: Шивач Ненко 
Серафимов Стаменов, со седиште во е. Горубинци. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на али-
шта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ненко 
Серафимов Стаменов. (632) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија, бр. 15296 од 11-УП-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. бр. 65, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Благоја Јорданов 
Богоевски, со седиште во е. Суво Грло. Предмет 
на работата на дуќанот е: ковачки производи и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гоја Јорданов Богоевски. (633) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија, бр. 16711 од 22-VII-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници под рег. бр. бб занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Тодор Лазаров 
Кукановски, со седиште во е. Брусник. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Лазаров Куканоски. (634) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица, бр. 2885 
55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 13, рег. бр. 106, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Томе Со-
колов, со седиште во Струмица, ул. „Светозар Мар-
ковиќ" бр. 30. Предмет на работата на дуќанот е: 
грнчарски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе 
Соколов. (635) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија, бр. 4911/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 31, рег. бр. 609, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер Гаврил Ј. Кала-
мадевски, со седиште во Берово. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гаврил 
Ј. Каламадески. (636) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 4691/1955 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 433, рег. бр. 433, занает-
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нискиот дуќан под фирма: Колар Драги Павлов 
Тодосиев, со седиште во с. Злетово. Предмет на 
работата на дуќанот е: коларски изработки и ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги 
Павлов Тодосиев. (638) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кичевска околија, бр. 11872 од 18-VIII-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 233, рег. 
бр. 233, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Ферати III. Риан, со седиште во е. Колари. 
Предмет на работата на дуќанот е: коларски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фера-
ти Ш. Риан. (639) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија, бр. 11186/1955 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 434, рег. бр. 434, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Стојан Георгиев 
МИТКОВ, СО седиште во е. Виница. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Георгиев Митков. (640) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија, бр. 7145/55 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 426, рег. бр. 426, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Грнчар Лазар Иванов Ата-
насов, со седиште во е. Виница. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: грнчарски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Иванов Атанасов. (641) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија, бр. 596 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 55, рег. бр. 393, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Шерифи Гафура Резак, со 
седиште во е. Врапчишта. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ше-
рифи Гафура Резак. (642) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Прилепска околија, бр. 14571 од 17-Ш-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници: на страна 85, рег. бр. 85, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Ми-
хаил Вангелов Костоски, со седиште во Крушево, 
ул. „8-ми септември" бр. 5. Предмет на работата 
на дуќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
хаил Вангелов Костоски. (643) 

Ца основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Прилепска околија, бр. 14572 од 17-Ш-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-

те дуќани и работилници на страна 86, рег. бр. 86, 

занаетчискиот дуШан под фирма: Бербер-фризер 
Вангел Стојанов Петковски, со седиште во Кру-
шево, ул. „Маршал Тито". Предмет на работата на 
дуќанот е: берберо-фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Стојанов Петковски. (644) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Прилепска околија, бр. 14573 од 17-VIII-
1955 год е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 87, рег. бр. 
87, занаетчискиот дуќан под фирма: Мебело-сто-
лар Петар Костов Најденоски, со седиште во Кру-
шево, ул. „Маршал Тито" бр. 57. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: мебело-столарски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Костов Најденоски. (о45) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Прилепска околија, бр. 3202 од 4-1V-
1955 год. е запишаново регистарот на занаетчи-
те дуќани и работилници на страна 69, рег. бр. 69, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Електро-инста-
латорска работилница „Искра" на Сотир Киров 
Ицоски, со седиште во Крушево, ул. „Илинденска" 
бр. 73. Предмет на работата на дуќанот е: вршење 
електро-инсталаторски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир 
Киров Ицоски. (6*16/ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Прилепска околија, бр. 3563 од 5-1У-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 72, рег. бр. 72, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Берберо-фризерски 
салон „Слога" на Стојче Георгиев Јошески, сс се-
диште во Крушево, ул. „Илинденска" бр. 24. Пред-
мет на работата на дуќанот е: бербер©-фризерски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојче 
Георгиев Јошески. (647) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија, бр. 6910 од 23 август 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници под рег. бр. 67 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Курте Бектеш Зи-
зо, со седиште во е. Лера. Предмет на работата на 
дуќанот е: ковачки производи и услуги." 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Курте 
Бекташ Зизо. (652) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија, бр. 11387/1955 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 435, рег. бр. 435 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Колар Александар С. Та-
севски, со седиште во е. Виница. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: коларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар С. Тасевски. 4 (653) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
7799/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 171, рег. 
бр. 171, занаетчискиот дуќан под фирма: Папучар 
Ж И В К О Владимиров Лазаревски, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работата на дуќанот е: изра-
ботка на папуни. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко 
Владимиров Лазаревски. (654) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
8267/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 172, рег. 
бр. 172, занаетчискиот дуќан под фирма: Наланџија 
Мустафа Ајдини Мустафи, со седиште во Кумано-
во. Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
и продажба на налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муста-
фа Ајдини Мустафи. (655) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
8139/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 173, рег. 
бр. 173, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Драгутин Миланов Јовановски, со седиште во Ку-
маново. Предмет на работата на дуќанот е: бербер-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гутин Миланов Јовановски. (656) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
2598/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 174, рег. 
бр. 174, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориентал-
елаткарница на Трајан Петрушев Лазаревски, со 
седиште во Куманово. Предмет на работата на ду-
ќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата Ве ја потпишува сопственикот Трајан 
Петрушев Лазаревски. (657) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
8723/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 175, рег. 
бр. 175, занаетчискиот дуќан под фирма: Бурекџија 
Богољуб Јорданов Велковиќ, со седиште во Кума-
ново. Предмет на работата на дуќанот е: правење 
и продавање на бурек. 

Фирмата ќ)е ја потпишува сопственикот Бого-
љуб Јорданов Велковиќ. (658) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
4823/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 176, рег. 
бр. 176, занаетчискиот дуќан под фирма: ћурчија 
Илија Сарев Станишковски, со седиште во Кума-
ново. Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Сарев Станишковски. (1659) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО* на Градската општина — Куманово бр. 
8672/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 177, рег. бр. 
177, занаетчискиот дуќан под фирма: Роска Васкова 
Белковска, со седиште во Куманово. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: печење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Роска 
Васкова Белковска. (660) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 19984 од 18 фе-
вруари 1955 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 360, рег. 
бр. 360, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Тасо Стојменов Јовчевски, со седиште во е. Добро-
шане. Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ђе ја потпишува сопственикот Тасо 
Стојменов Јовчевски. (661) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 10252 од 17 јуни 
1955 грд. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 361, рег. бр. 361, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Јованов-
ски Алексов Спа.со, со седиште во е. Драгоманци. 
Предмет на работата на дуќанот е: коларски ус-
луги. 

Фирмата ќје ја потпишува сопственикот Јова-
новски Алексов Спасо. (662) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 10254 од 17 јуни 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 362, рег. бр. 362, 
занаетчискиот дуќан под фирма; Абаџија Илиев-
ски Трајков Петко, со седиште во Стрновац. Пред-
мет на работата на дуќанот е: шиење на селски 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Или-
евски Трајков Петко. (663) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 8518 од 26 мај 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 364, рег. бр. 364, 
занаетчискиот дуќан под фирма: ћурчија Крстев-
ски Стојчев Љубомир, со седиште во е. Челопек. 
Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кр-
стевски Стојчев Љубомир. (664) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 12099 од 5 август 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 363, рег. бр. 363, 
занаетчискиот дуќ]ан под фирма: Воденичар Фе-
таовски Адемов Елмаз, со седиште во е. Слупчане. 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ф е н -
овски Адемов Елмаз. (1665) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 12100 од 5 август 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 365, рег. бр. 365, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Душан Ми-
ланов ДИМКОВСКИ, со седиште во е. Романовце. 
Предмет на работата на дуќанот е: коларски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Миланов Димковски. (666) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 4400 од 17 април 
1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 366, рег. бр. 366, 
занаетчискиот дуќан дод фирма: Ковач Демир Амет 
Демировски, со седиште во е. Бедиње. Предмет на 
работата на дуќанот е: ковачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демир 
Амет Демировски. (667) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 10740 од 5 август 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 356, рег. бр. 356, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Димитри-
евски Петрушев Ванко. Предмет на работата на 
дуќанот е: ковачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
триевски Петрушев Ванко. (668) 

На основа дозволата од Советот ва стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 114Л од 5 август 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 357, рег. бр. 357, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Димковиќ 
Крстев Витомир, со седиште во е. Четирце. Пред-
мет на работата на дуќанот е: коларски изработки 
и услуги. 

Фирмата к з ја потпишува сопственикот Дим-
ковиќ Крстев Витомир. (669) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 12898 од 5 август 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 358, рег. бр. 358, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Пешиќ 
Ефремов Александар, со седиште во е. Старо На-
причане. Предмет на, работата на дуќанот е: ко-
вачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пешиќ 
Ефремов Александар. (670) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 16952 од 14 март 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 359, рег. бр. 359, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар ,Алек-^ 
сандар Коцев Стоиловски, со седиште во е. Мег-
линце. Предмет на работата на дуќанот е: валави-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Коцев Стоиловски. (671) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 13202 од 5 август 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 355, рег. бр. 355, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Божинов-
ски Димов Тамислав, со седиште во е. Челопек. 
Предмет на работата на дуќанот е: коларски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божи-
новски Димов Томислав. (672) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 3928 од 14 март 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 367, рег. бр. 367, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач Русе 
Сандев Лазаревски, со седиште во е. Шлегово. 
Предмет на работата на дуќанот е: поткивач™ ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Русе 
Сандев Лазаревски. (673) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија, бр. 13092/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 16, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Велосипедска работилница на Чурко-
ски Н. Стефан, со седиште во Струга. Предмет на 
работата на дуќанот е: поправка на велосипеди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чур-
коски Н. Стефан. (674) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Титов Велес, бр. 
2074 од 3 септември 1955 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 451, рег. бр. 444, занаетчискиот ј р ќ а н под 
фирма: Молер Ѓорги Илиев Панов,"со средиште во 
Титов Велес, ул. „Св. Климент" бр. 24. Предмет на 
работата на дуќанот е: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Илиев Панов. (675) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Дебарска околија, бр. 1410 од 12 август 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 183, рег. бр. 327, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Ир-
фан Карамети, со седиште во Дебар. Предмет на 
работата на дуќанот е: фотографски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ирфан 
Карамети. (676) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина, Прилеп бр. 7148 од 5 
мај 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 221, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Ковач Ѓорѓиоски С. 
Петар, со седиште во Прилеп, ул. „А. Славејко" 
бр. 21. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи-
оски С. Петар. (677) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 6868 од 
13 јули 1955 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 222, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шивачка Зора 
В. Ангелеска, со седиште во Прилеп, ул. „Д. Кој-
нарец" бр. 14. Предмет на работата на дуќанот е: 
шиење на женски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот -Зора 
Б. Ангелеска. (678) 

На основа дозволата од Советот за стопанства 
на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 679 
од 13 јули 1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дувани и работилници на страна 223, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шивачка Весела 
Тромпеска, со седиште во Прилеп, ул. „Битолска" 
бр. 109. Предмет на работата на дуќанот е: шиење 
на женски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Весела 
Тромпеска. (679) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 5653 
од 28 март 1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 224 
занаетчискиот ду^ан под фирма: Работилница за 
правење на сурли на Орде Петрески, со седиште 
во Прилеп, ул. „О. Николов" бр. 4. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: правење на сур ли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Орде 
Петрески. (680) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 21316/54 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 225, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фурнаџија Стеван Т. Кимоски, 
со седиште во Прилеп, ул. „Б. Талески" бр. 27а. 
Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван 
Т. Кимоски. (681) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни с л е днит е загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Возачка дозвола бр. 395, издадена од СВР — 
Скопје на Благоја Јовановски, ул. „Каменолом" 
бр. 30 — Скопје. (209) 

Здравствена легитимација бр. 40113, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Јове Саздовски, е. Петровац — Скопско. (210) 

Потврда бр. 4096 од 28-1Х-1955 год. издадена од 
Трговското претпријатие „Јагода" — Скопје на еу-
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ма од 14.256 дин, на Јове Савовски, е. Петровац — 
Скопско. (211) 

Индекс бр. 510, издаден од Медицинскиот фа 
култет — Скопје на Панче Илоски, Прилеп. (212) 
• Книшка за пред војничка обука, издадена од 
Воениот отсек -г- Титов Велес на Али Шабанов 
Алилов, е. Виничани — Титоввел ешко. (213) 

Инвалидска возна карта бр. 085018 и инвалид-
ско решение, издадени од Инвалидскиот социјален 
отсек — Скопје на Десанка Бошковиќ, Скопје. 

(214) 
Свидетелство за завршен VI клас гимназија 

през 1950/51 год., издадена од Вечерната гимназија 
„Цвети Димов" — Скопје на Евгенија Ивановска ј 
Скопје. (215) 

Здравствена легитимација бр. 62043, издадена од 
Заводот за социјално осигурување на Горѓи Трифу-
невски, Скопје. (216) 

Здравствена легитимација бр. 28717, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
ТодоЦр Коновски, Скопје. (217) 

Офицерска легитимација серија ПУ-0601 бр, 
1187, издадена од Воениот округ — Скопје на Илија 
Цветана Огњености, е. Секирци — Прилеп. (218) 

Здравствена легитимација на Ѓорѓи Глигоров 
Илиевски — Скопје. (219) 

Здравствена легитимација бр. 934, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Берово на 
Горѓи Д. Туџарски — Пехчево. (220) 

Сообраќајна дозвола бр. 2185, издадена од СВР 
— Гостивар на ОЗЗ „Јаворка", е. Форино — Гости-
вар- (221) 

Здравствена легитимација бр. 4969, на Ташко 
Михајлов, ул. „Георги Георгиев" бр. 19 — Битола. 

л е ( 2 2 3 ) 

Возачка дозвола бр. 595, издадена од СВР — 
Скопје на Сграхил Трајковски, ул? „12 ударна бри-
гада" бр. 5 — Скопје. (224) 

Регистарска ознака бр. 686, издадена од СВР - -
Скопје на Земјоделското стопанско претпријатие 
„Шамак", е. Петровац — Скопско. (225) 

Свидетелство за завршено V одделение, бр. 135 
од 21-VI-1953 год., издадено од Осмолетката во е. 
Боговиње на Салиу Рушит Изет, е. Пирок — Го-
стивар. (226) 

Индекс бр. 53, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на Андреја Андреевски — Скопје. 

(227) 
Свидетелство за положен стручен испит бр. 429 

од 4-ЛГП-1949 год. издадено од ГНО — Скопје на 
Пане Тодоров Димитров — Скопје. (228) 

Здравствена легитимација бр. 56201, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Лупова Д. Викторија — Скопје. (229) 

Здравствена легитимација бр. 9368, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Тереза В. Аргирова — Титов Велес., (230) 

Книшка за предвојничка обука, издадена од 
Воениот отсек — Титов Велес на Амет Ибраим 
И е машковиќ, е. Кочилари — Титоввелешко. (231) 

Здравствена легитимација бр. 12158, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
Хаџи Ангеловска Алики, ул. „Ленин" бр. 93 — 
Прилеп. (232) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Индекс бр. 1511у издадеа од Медицинскиот фа-
култет — Скопје ма Ристо Н. ѓорѓиевски, Скопје. 

(233) 
Сообраќајна дозвола од Џип рег. бр. 611, изда-

дена од СВР — Скопје^на Железарата — Скопје. 
(234) 

Здравствена легитимација бјр. 137915, издадена 
од Заводот за социјално осигуруваше — Скопје на 
Димо Митревски — Скопје. (237) 

Возачка дозвола бр. 10, издадена од СВР — 
Дебар на Душан Русев Кардалевски, е. Лазаро-
поле — Дебар. (238) 

Работна книшка бр. 37240, издадена од Трудов 
оддел — Скопје на Ганчо Јованов, Скопје. (239) 

Сообраќајна дозвола бр. 571, издадена од СВР 
— Куманово на Ацо Кицриј ановски, ул. „Д. Бо-
жинов" бр. 36 — Куманово. (240) 

Оружен лист бр. 630, издаден од СВР — Охрид 
на Славе Јончев Наумовски е. Горенци — Охрид-
ско. (241) 

Работна книшка серија бр. 061025, рег. бр. 253, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Куманово на Јевто ѓорѓи Арсиќ, е. Ст. Нагоричане 
— Куманово. (242) 

Здравствени легитимации бр. 103998 и 103999, из-
дадени од Заводот за социјално осигурување — 
Скопје на Биљана и Гордана Петровиќ — Скопје. 

! (243) 
Сообраќајна дозвола 2186, издадена од СВР — 

Гостивар на име СРЗ е. Стенче, Околиската секција 
за патишта — Гостивар. (244) 

Здравствена легитимација бјр. 12840, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Звезда Панева Петрушева, е. Маџари — Скопско. 

(245) 
Свидетелство за завршена II година Економски 

техникум — Скопје на Александар Апостолов — 
Радовиш. (246) 

Здравствена легитимација бр. 56, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на Тео-
фил Видевски — Скопје. (247) 

Здравствена легитимација бр. 82611, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Мара Тартевска — Скопје. (248) 

Работна книшка бр. 27085, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Хајрие Р. 
Османова — Скопје. (249) 

Базиран чек бр. 373459, издаден од Државното 
стопанство „Јосиф Јосифово™" на Општата земјо-
делска задруга „Драга Вода", е. Шипковица — Те-
тово. (2501) 

Возачка исправа бр. 93, издадена од В. П. 7116 
— Скопје на Рудолф Шељ — Скопје. (251) 

Паспорт бјр. 136144 издаден од ДСВР —• Скопје 
на Славе М. Тасевски — Скопје. (252) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ] 

Се огласува за неважен загубениот округли 
печат на Основното четиригодишно училиште „То-
дор Ангелевски", е. М. Илино — Битолско под на-
зив: Основно четиригодишно училиште „Тодор Ан-
гелевски", е. М, Илино — Битолско, (222) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Ли^на карта рег. бр. 43149, серија бр. 0622244, 
издадена од СВР — Скопје на Лефтерија Ристо 
Лаковска, е. Синѓелиќ — СКОПСКО. (1082) 

Лична карта рег. бр. 9092, серија бр. 0311621, 
издадена од СВР — Св. Николе на Владо Г. Сара-
финов, Стаклара — Скопје. (1083) 

Лична карта рег. бр. 18479, издадена од СВР — 
Скопје на Ќани Адем Адем, е. Грчец — Скопско. 

(1084) 
Лична карта рег. бр. 8595, серија бр. 077554, из-

дадена од СВР — По личане — Словенија на Ма-
рија Мирко Микша, ул. „127" бр. 90 — Скопје. 

(1085) 
Лична карта рег. бр. 40429, серија бр. 0656387, 

издадена од СВ1*— Скопје на Надежда В. Танева, 
ул. „298" бр. 28 —• Скопје. (1086) 

Лична карта рег. бр. 63812, серија бр. 0069260, 
издадена од СВР — Скопје на Миле -Ананије Исај-
ловски, ул. „96" бр. 14 — Скопје. (1087) 

Лична карта рег. бр. 85414, серија бр. 0061740, 
издадена од СВР — Скопје на Идриз Рамадан Де-
мир, ул. „157" бр. 136 — Скопје. • (1088) 

Лична карта рег. бр. 79482, серија бр. 0052571, 
издадена од СВР — Скопје на Десанка Коце (Ја-
нева) Кузевска, ул. „23" бр. 4 — Скопје. (1089) 

Лична карта рег. бр. 63809, серија бр. 0069797, 
издадена од СВР — Скопје на Беџет Фаик Елмаз, 
ул. „520" бр. 37 — Скопје. (11090) 

Лична карта рег. бр. 30207, серија бр. 0025538, 
издадена од СВР — Скопје на Коста Јордан Па-
влов, ул. „Ленинградска" бр. 53 — Скопје. (1091) 

Лична карта рег. бр. 82894, серија бр. 0053179, 
издадена од СВР — Скопје на Благоја Станисавов, 
Парна пивара — Скопје. (1092) 

Лична карта рег. бр. 55562, серија бр. 0041423, 
издадена од СВР — Скопје на Јусуф Али Муста-
фа, ул. „365" бр. 22 — Скопје. (1093) 

Лична карта рег. бр. 10141, серија бр. 0545651, 
издадена од СВР — Урошевац на Руфат Халил 
Брава, ул. „141" бр. 148 — Скопје. (1094) 

Лична карта рег. бр. 60971, серија бр. 0048241, 
издадена од СВР — Скопје на Шабан Али Шабан, 
ул. „140" бр. 28 — Скопје. (1095) 

Лична карта рег. бр. 85718, серија бр. 0062191, 
издадена од СВР Скопје на Душан Шемси (Па-
јазит) Мустафа, ул. „146" бр. 106 — Скопје. (1096) 

Лична карта рег. бр. 7245, издадена од СВР — 
Скопје на Алида Аслан (Весел) Ибраим, е. Дворци 
— Скопско. (1097) 

Лична карта рег. бр. 4383, серија бр. 0615704, 
издадена од СВР — Ѓ. Петров на Рамиз Осман 
Ибраим, е. Дворце — Скопско. (1098) 

Лична карта рег. бр. 4339, серија бр. 091109, из-
дадена од СВР — Скопје на Кочо Таго Бошковски, 
е. Бутељ — Скопско. (1099) 

Лична карта рег. бр. 27935, серија бр. 0024255, 
издадена од СВР — Скопје на Катерина Б. Кова-
лева, уд. „М. Ацев" бр. 157 — Скопје, (1100) 



26 мај 1956 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 13 — Стр. 223 

Лична карта рег. бр. 41205, серија бр. 0658046, 
издадена од СВР — Скопје на Марко Томе Дана-
илов, ул. „Тетовска" бр. 42 — Скопје. (1101) 

Лична карта рег. бр. 56560, серија бр. 0045327, 
издадена од СВР — Скопје на Али Руфат Хасан, 
ул. „126" бр. 41 — Скопје. (1102) 

Лична карта рег. бр. 25595, серија бр. 0021450, 
издадена од СВР — Скопје на Благоја Атанас Ки-
тановски, е. Драчево — Скопско. (1103) 

Лична карта рег. бр. 37079, серија бр. 0030737, 
издадена од СВР — Скопје на Нада Стојан Стоја-
нова, ул. „288" бр, 41 — Скопје. (1104) 

Лична карта рег. бр. 10397, серија бр. 0586407, 
издадена од СВР — Скопје на Селим Мемет Ра-
ман, е. Долно Нерези — Скопско. (1105) 

Лична карта рег. бр. 5837, серија бр. 0616876, 
издадена од СВР — Скопје на Рамадан А. Мехмед, 
е. Блаце — Скопско. (1106) 

Лична карта рег. бр. 11894, серија бр. 0587904, 
издадена од СВР — Скопје на Живко Милан Кош-
чицовски, ул. „280" бр. 10 — Скопје. (1107) 

Лична карта рег. бр. 832, серија бр. 0186543, на 
Данка Владимир Рангелова, ул. „224-а" бр. 8 — 
Скопје. (1108) 

Лична карта рег. бр. 68602, серија бр. 0620826, 
издадена од СВР — Скопје на Коста Р. Бујароски, 
Железара — Скопје. (1109) 

Лична карта рег. бр. 1921, серија бр. 03530031, 
издадена од СВР — Пирот на Везира Селим (Иљаз) 
Машиќ!, ул. „Н. Вапцаров" бр. 7 — Скопје. (ШО) 

Лична карта рег. бр. 36622, серија бр. 0020643, 
издадена од СВР — Скопје на Трајанка Стојан 
(Јовчева) Богоева, е. Г. Лисиче — Скопско. (1111) 

Лична карта рег. бр. 18719, серија бр. 0065482, 
издадена од СВР — Скопје на Фуад Зејнил Бајра-
ми, ул. „Водњанска" бр. 6 — Скопје. (1112) 

Лична карта рег. бр. 3726, серија бр. 0787791, 
издадена од СВР — Тетово на Милош Несторовски, 
е. Беловиште — Тетовско. (1113) 

Лична карта рег. бр. 36613, серија бр. 0030669, 
издадена од СВР — Скопје на Санда Стојан (Трај-
чева) Бонева, е. Г. Лисиче — Скопско. (»1114) 

Лична карта рег, бр. 25567, серија бр. 0682597, 
издадена од СВР — Скопје на Рада Ставро (Тасев-
ска) Антоновска, ул. „450" бр.-9 — Скопје. (1115) 

Лична карта рег. бр. 1362, серија бр. 0557472, 
издадена од СВР — Витина на Митар Тасе Марин-
ковић ул. „163" бр. 82 — Скопје. (1116) 

Лична карта рег. бр. 4145, серија бр. 0532255, 
издадена од СВР — Гилани на Реџеп Осман Осман, 
ул. „152" бр. 9 — Скопје. (1117) 

Лична карта рег. бр. 13610, серија бр. 2997360, 
издадена од СВР — Приштина на Исен Али Исени, 
ул. „135" бр. 81 — Скопје. (1154) 

Лична карта рег. бр. 12192, серија бр. 0100740, 
издадена од СВР — Плевље на Бајро Насуф Ли-
сица, ул. „213" бр. 4 — Скопје. (1155) 

Лична карта рег. бр. 39111, серија бр. 0034787, 
издадена од СВР — Скопје на Бојана Ванко (Спа-
сова) Чудова, Скопје. (1156) 

Лична карта рег. бр. 13590, серија бр. 0590190, 
издадена од СВР — Скопје на Велче Илија Јанев-
ски, е. Драчево — Скопско. (1157) 

Лична карта рег. бр. 23348, серија бр. 0069071, 
издадена од СВР — Скопје на Горѓи Тасе Панов-
ски, „Пролеќе" — Скопје. (1158) 

Лична карта рег. бр. 40475, серија бр. 0656448, 
издадена од СВР — Скопје на Даница Т^>пко (Крс-
тева) Спасовска, ул. „И. Рибар" бр. 49 — Скопје. 

01172) 
Лична карта рег. бр. 53588, серија бр. 0039136, 

издадена од СВР — Скопје на Рамиза Реџеп (Бе-
кир) Етем, ул. „200" бр. 18.— Скопје. (1173) 

Лична карта рег. бр. 5249, серија бр. 0615075, 
издадена од СВР — Скопје на Реџеп Јусуф Шем-
ши, Скопје. (1174) 

Лична карта рег. бр. 36043, серија бр. 0026994, 
издадена од СВР — Скопје на Павле Јане Колев, 
ул. „339" бр. 107 — Скопје. (1175) 

Лична карта рег. бр. 29756, серија бр. 0026202, 
издадена од СВР — Скопје на Михаил Д. Гацев, 
ул. „70" бр. 14 — Скопје. (1176) 

Лична карта рег. бр. 30634, серија бр. 0041724, 
издадена од СВР — Скопје на Трајан Н. Петру-
шев, ул. „39" бр. 118 — Скопје. 01177) 

Лична карта рег. бр. 2669, серија бр. 0379279, 
издадена од СВР — Кочани на Крум Ѓорѓиев Ан-
донов, ул. „С. Наумов" бр. 12 — Кочани. (1178) 

Лична карта рег. бр. 10399, серија бр. 0013458, 
издадена од СВР — Скопје на Младенка Богдан 
(Блажевска) Јанева, ул. „Н. фронт" бр. 24—Скопје. 

(1179) 
Лична карта рег. бр. 6270, серија бр. 0010763, 

издадена од СВР — Скопје на Благоја К. Спасов-
ски, ул. „79" бр. 10 — Скопје. (1180) 

Лична карта рег. бр. 22890, серија бр. 0067378, 
издадена од СВР — Скопје на Марица Даме Илиев-
ска, ул. „X., Ботев" бр. 45 — Скопје. (1181) 

Лична карта рег. бр. 21556, серија бр. 0050105, 
издадена од СВР — Скопје на Нада' А. Серафи-
мов^ ул. „315" бр. 4 — Скопје. (1182) 

Лична карта рег. бр. 65240, серија бр. 0072176, 
издадена од СВР — Скопје на Новица Д. Гуриќ, е. 
Маџари — ^СКОПСКО. (1183) 

Лична карта рег. бр. 3631, серија бр. 0783879, 
издадена од СВР — Скопје на Рефик Ајдин Ај- • 
дин, е. Букович — Скопско. (1184) 

Лична карта рег. бр. 1464, серија бр. 0613904, 
издадена од СВР — Скопје на Ирка Мурат (Нухиќ) 
Амети, е. Кондово — СКОПСКО. (1185) 

Лична карта рег. бр. 34, серија бр. 0529044, из-
дадена од СВР — Гилани на Абдуламит К. Осма-
ни, ул. „39" бр. 14а — Скопје. (1186) 

Лична карта рег. бр. 11210, серија бр. 0156351, 
издадена од СВР — Битола на Трајко М. Стој нев-
ски, ул. „283" бр. 5 — Скопје. (1187) 

Лична карта рег. бр, 9055, серија бр. 0020255, 
издадена од СВР — Скопје на Даница Павле (Стој-
менова) Крстевска, ул. „Илинденска" бр. 9 — 
Скопје. - (1240) 

Лична карта рег. бр. 35680, серија бр. 027451, 
издадена од СВР — Скопје на Коце Трајко Јан-
ковски, ул. „Битолска" бр. 12 — Скопје. (1241) 

Лична карта рег. бр. 39679, серија бр. 0049478, 
издадена од СВР — Скопје на Ајрија Селман (Му-
стафа) Селман, ул. „54" бр. 23 — Скопје. (1242) 
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Лична карта рег. бр. 17779, издадена од СВР — 
Скопје на Демир Рефета Демири, е. Радуша — 
Скопско. 01243) 

Лична карта рег. бр. 75819, серија бр. 0053602, 
издадена од СВР — Скопје на Хана Смајо (Бекриќ) 
Бислим, ул. „151" бр. 28 — Скопје. (1244) 

Лична карта рег. бр. 417, серија бр. 0588359, из-
дадена од СВР —- Скопје на Азим Адем Беќир, е. 
Пагаруша. (1245) 

Лична карта рег. бр. 12686, серија бр. 0015518, 
издадена од СВР — Скопје на Гора Ангеле (Лука-
рова) Тошева, ул. „Хр. Смирненски" бр. 33—Скопје. 

(1247) 
Лична карта рег. бр. 84455, серија бр. 0060674, 

издадена од СВР — Скопје на Кадри Усеин Таир, 
ул. „364" бр. 14 — Скопје. (1247) 

Лична карта рег. бр. 4817, серија бр. 0580618, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан Никола Спа-
совски, е. Белимбегово — Скопско. (1248) 

Лична карта рег. бр. 84418, серија бр. 0057227, 
издадена Од СВР — Скопје на Емро Шабан Шакир, 
ул. „141" бр. 185, Скопје. (1249) 

Лична карта рег. бр. 154457, серија бр. 0014148, 
издадена од СВР — Скопје на Благуна Петар (Ми-
лошева) Тодорова, Скопје. (1250) 

Лична карта рег. бр. 113076, серија бр. 0870386, 
издадена од СВР — Скопје на Мев лида К: Раки-
повиќ, ул. „118" бр. 179а — Скопје. (1251) 

Лична карта рег. бр. 4892, издадена од СВР — 
Скопје на Стојанка Јове Николовска, е. Градовци 

Скопско. (1252) 
Лична карта рег. бр. 2029, серија бр. 0580067, 

издадена од СВР — Скопје на Трипун Блажо Ге-
оргиев, е. Мралино — Скопско. (1253) 

Лична карта рег. бр. 3212, серија бр. 089484, из-
дадена од СВР — Скопје на Мичо Ристов Минчо-
лов, Скопје. (1254) 

Лична карта рег. бр. 10988, серија бр. 0551098, 
издадена од СВР — Урошевац на Исен Ахмед Бај -
рами, ул. „172" бр. 13 — Скопје. , (1255) 

Лична карта рег. бр. 1470, серија бр. 0788508, 
издадена од СВР — Тетово на Ангелина Стојан 
Ристова, ул. „Г. Стругар" бр. 17 — Скопје. (1256) 

Лична карта рег. бр. 24452, серија бр. 0071849, 
издадена од СВР — Скопје на Зарија Теофил Ар-
сова, ул. „502" бр. 6 — Скопје. (1257) 

Лична карта рег. бр. 3419, серија бр. 089836, из-
дадена од СВР — Скопје на Крсте Дине Лалев, 
Скопје. (1258) 

Лична карта рег. бр. 5107, серија бр. 0581035, 
издадена од СВР — Скопје на Божидар Андреја 
Ацевски, е. Брезница — Скопско. (1259) 

Лична карта рег. бр. 39176, серија бр. 0034601, 
издадена од СВР — Скопје на Стефан Франц Фран-
ко, ул. „476" бр. 2 — Скопје. (1260) 

Лична карта рег. бр. 18366, серија бр. 0023899, 
издадена од СВР — Охрид на Јонче Профилов Јо-
ваноски, е. Мислешево — Охридско. (976) 

Лична карта рег. бр. 15783, серија бр. 0702293, 
издадена од СВР — Гостивар на Бојана Генчова 
Манојлове^, р. Церово — Гостивар. (978) 

Лична карта рег. бр. 1733, серија бр. 0414243, 
издадена од СВР — Радовиш на Стојан Петров То-
доров, ул. „Гоце Делчев" бр. 51 — Радовиш. (979) 

Лична карта рег. бр. 7394, издадена од СВР — 
Прилеп на Благоја Велев Анѓелевски, е. Ропотово 
— Прилеп. (980) 

Лична карта рег. бр. 16945, серија бр. 0392595, 
издадена од СВР — Кочани на Стојан Атанасов 
Илиев, е. Истибани — Кочани. (981) 

Лична карта рег. бр. 11696, серија бр. 0388306, 
издадена од СВР — Кочани на Џемаил Моаремов 
Џемаилов, ул. „Славчо Стојменов" бр. 5 — Кочани. 

(982) 
Лична карта рег. бр. 606, серија бр. 0489175, из-

дадена од СВР — Кавадарци на Цвета Тодорова 
Цекова Спасова:, ул. „Питу Гулев" бр. 16 — Него-
тино. (983) 

Лична карта рег. бр. 12525, серија бр. 0045226, 
издадена од СВР — Струга на Иснет Елмаз Абду-
ловски, е. Фрнгово — Охридско. (984) 

Лична карта рег. бр. 9303, серија бр. 0333753, 
издадена од СВР — Титов Велес на Јован Панчев 
Тончев, ул. „Охридска" бр. 15 — Титов Велес. (985) 

Лична карта рег. бр. 370164, серија бр. 350089, 
издадена од СВР — Белград на Милица Божа Рај-
шић ул. „Илинденска" бр. 32 — Тетово. (986) 

Лична карта рег. бр. 16432, серија бр. 0674522, 
издадена од СВР — Тетово на Блаже Јоше Симов-
ски, е. Жилче — Тетовско. (987) 

Лична карта рег. бр. 27384, серија бр. 0685156, 
издадена од СВР — Тетово на Сабит Мејди Даути, 
е. Нераште — Тетовско. (988) 

Лична карта рег. бр. 33115, серија бр. 0689171, 
издадена од СВР — Тетово на Сефедин Ќазим Ша-
ќири, е. Горно Палчипгге — Тетовско. (989) 

Лична карта рег. бр. 24682, серија бр. 0683929, 
издадена од СВР — Тетово на Решат Амита Ра-
мадани, е. Вејце — Тетовско. ((990) 

Лична карта рег. бр. 7458, серија бр. 0666571, 
издадена од СВР — Тетово на Ремзи Тефик Ли-
мани, е. Пршовци — Тетовско. (991) 

Лична карта рег. бр. 30389, серија бр. 0688349, 
издадена од СВР — Тетово на Нуриман Лакман 
Алији, е. Порој — Тетовско. ' (992) 

Лична карта рег. бр. 24968, серија бр. 0684402, 
издадена од СВР — Тетово на Билал Сами Меме-
ти, е. Орашје — Тетовско. (993) 

Лична карта рег. бр. 16924, серија бр. 0536069, 
издадена од СВР — Куманово на Имер Бајрама 
Љатифи, е. Сопот — Куманово. (995) 

Лична карта рег. бр. 17729, серија бр. 0558475, 
издадена од СВР — Куманово на Милорад Бошков 
Пешиќ}, е. Табановце — Кумановско. (996) 

Лична карта рег. бр. 10517, серија бр. 0061229, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Ангел Ве-
личков Јакимовски, е. Конопница — Крива Па-
ланка. (997) 

Лична карта рег. бр. 4970, серија бр. 0097680, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Драго Пет-
ров Здравевски, е. Узем — Крива Паланка. (998) 

Лична карта рег. бр. 12386, серија бр. 0235387, 
издадена од СВР — Охрид на Никола Танаско Сте-
фаноски, е, Сирула — Охридско. (999) 
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Лична карта рег. бр. 5686, серија бр. 001414, 
издадена од СВР — Ресен на Јордан Јошев Ин-
чевски, е. Крани — Охридско. (1000) 

Лична карта рег. бр. 13256, серија бр. 054047, 
издадена од СВР — Титов Велес на Мустафа Име-
ров Реџепов, е. Мелница — Титоввелешко. (1001) 

Лична карта рег. бр. 8791, серија бр. 0752812, 
издадена од СВР — Кичево на Наџија Стенкоска, 
ул. „Прилепска" бр. 17 — Кичево. (1002) 

Лична карта рег. бр. 4756, серија бр. 0384366, 
издадена од СВР — Кочани на Јане Митев Тисев, 
е. Горни Подлог — Кочани. (1003)) 

Лична карта рег. бр. 6017, серија бр. 0382727, 
издадена од СВР — Кочани на Герасим Глигоров 
Богданов, е. Виница — Кочани. (1004) 

Лична карта рег. бр. 4904, серија бр. 0417530, 
издадена од СВР — Радовиш на Јакуп Самил Иб-
раимоВ) е. Штурово — Радовиш. (1005) 

Лична карта рег. бр. 3634, серија бр. 0416244, 
издадена од СВР — Радовиш на Шабан Али Сел-
ман, сДЧешмемале — Радовиш. (1006) 

Лична карта рег. бр. 5000, серија бр. 0416970, 
издадена од ПВР — Радовиш на Јакуп Алијов Ма-
чинлиев, е. Конче — Радовиш. _ (1007) 

Лична карта рег. бр. 55578, серија бр. 004155, 
издадена од СВР — Скопје на Славко Атанас Ми-
лошевски, е. Лешок — Тетовско. (1008) 

Лична карта рег. бр. 4091, серија бр. 0664544, 
издадена од СВР — Тетово на Сабри Идриз Џафе-
ри, ул. „М. Ацев" бр. 10 — Тетово. (1009) 

Лична карта рег. бр. 16331, серија бр. 49043, из-
дадена од СВР — Охрид на Владо Илов Радинов-
ски, е. Вевчани — Охридско. (1010) 

Лична карта рег. бр. 1677, серија бр. 0414187, 
издадена од СВР — Радовиш на Реџеп Далипов 
Салиов, е. Тополница — Радовиш. (1133) 

Лична карта рег. бр. 21473, серија бр. 0682244, 
издадена од СВР — Тетово на Мемиш Дбдула Ме-
миши, е. Нераште — Тетовско. (1134) 

Лична карта рег. бр. 8278, серија бр. 0669698, 
издадена од СВР — Тетово на Десанка Панде Пет-
ковска, е. Копанце — Тетовско. (1135) 

Лична карта рег. бр. 1838, серија бр. 0066698, 
издадена од СВР — Гевгелија на Ризо Ристов Јо-
ванов, ул. „Скопјанка" бр. 90 — Гевгелија. 

(1136) 
Лична карта рег. бр. 11557, серија бр. 0352067, 

издадена од СВР — Титов Велес на Коле Илија 
Николоски, е. Раковец — Титоввелешко. (1137) 

Лична карта рег. бр. 17850, серија бр. 0734282, 
издадена од СВР — Кичево на Стојмир Досев Ро-
бески, е. Србјани — Кичево. (1138) 

Лична карта рег. бр. 4813, серија бр. 03^1423, 
издадена од СВР — Кочани на Саид Јусин Саидов, 
ул. „Сл. Стоименов" бр. 81 — Кочани. (1139) 

Лична карта рег. бр. 10007, серија бр. 0669678, 
издадена од СВР — Тетово на Рамадан Исен Су-
лејмани, е. Вејце — Тетовско. (1140) 

Лична карта рег. бр. 19818, серија бр. 0559636, 
издадена од СВР — Куманово на Благој Стојанов 
Радев, е. Железница — Кратово. (1141) 

Лична карта рег. бр. 6948, серија бр. 0527339, 
издадена од СВР — Куманово на Фетија Јунус Усе-

инова Рамадановска, ул. „К. Маркс" бр. 36 — Ку-
маново. (1142) 

Лична карта рег. бр. 7230, серија бр. 0638741, 
издадена од СВР — Куманово на Стојко Стеванов 
Ристовски, е. Опила — Куманово. (1143) 

Лична карта рег. бр. 16805, серија бр .0536350, 
издадена од СВР — Куманово на Џевџет Сефера 
Ибраимовски, е. Ваксинце — Кумановско. (1144) 

Лична карта рег. бр. 16373, серија бр. 0555428, 
издадена од СВР — Куманово на Данил Владев 
Петковски, е. Стрезовце'— Кумановско. (1145) 

Лична карта рег. бр. 14655а, серија бр. 0013549, 
издадена од СВР — Скопје на Сретен Владев Ма-
невски, ул. „Егејска Македонија" бр. 13 — Кума-
ново. (1146) 

Лична карта рег. бр. 16098, серија бр. 0129799, 
издадена од СВР — Дебар на Имер Акиф Каба, 
ул. „Ибе Палисуќа" бр. 9 — Дебар. (1147) 

Лична карта рег. бр. 8258, серија бр. 0494787, 
издадена од СВР — Кавадарци на Тодор Ангелов 
Трајков, е. Пржово — Кавадарци. (1148) 

Лична кајрта рег. бр. 3372, серија бр. 0379882, из-
дадена од СВР — Кочани на Стојчо Симеонов Ми-
розов, ул. „Коста Рацин" бр. 37 — Кочани. (1149) 

Лична карта рег. бр. 23179, серија бр. 0794596, 
издадена од СВР — Тетово на Ќаил Салија Идри-
з у е. Желино — Тетовско. (1150) 

Лична карта рег. бр. 19953, серија бр. 0559771, 
издадена од СВР — Куманово на Миодраг Илиев 
Каранфиловски, е. Челопек — Кумановско. 

(1151) 
Лична карта рег. бр. 14130, серија бр. 0334545, 

издадена од СВР — Титов Велес на Петре Здрав-
ков Ристов, ул. „Бл. Горив" бр. 6 Титов Велес. 

(1152) 
Лична карта рег. бр. 9222, серија бр. 0333862, 

издадена од СВР — Титов Велес на Васа Ристо 
Георгиева Кошулчева, ул. Пајак Планина" бр. 12а 
— Титов Велес. (1153) 

Лична карта рег. бр, 13513, серија бр. 0710023, 
издадена од СВР — Гостивар на Едибе Садикова 
Исмани, е. Чајле — Гостивар. (1159) 

Лична карта рег. бр. 7727, серија бр. 0704237, 
издадена од СВР — Гостивар на Добре Зафиров 
Јанкуловски, е. Чајле — Гостивар. (1160) 

Лична карта рег. бр. 20901, серија бр. 0537221, 
издадена од СВР — Куманово на Ибиш Мустафа 
Мемеди, е. Сопот — Куманово. (1161) 

Лична карта рег. бр. 1131, серија бр. 0105941, 
издадена од СВР — Дебар на Алил Ружди Мурати, 
е. Коњаре — Дебар. (1162) 

Лична карта рег. бр. 3872, серија бр. 0455581, 
издадена од СВР — Струмица на Костадин Дими-
тров Иванов, е. Баница — Штип. (1163) 

Лична карта рег. бр. 1787, серија бр. 047380, из-
дадена од СВР — Струмица на Сократ Пандев Го-
цев, е. Турново — Штип. (1164) 

Лична карта рег. бр. 6906, серија бр. 0477209, 
издадена од СВР — Струмица на Костадин Божи-
нов Јанушев, е. Требичино — Штип. (1165) 

Лична карта рег. бр. 5303, серија бр. 0458111, 
издадена од СВР — Струмица на Коста Г. Костов, 
ул. „Солунска" бр. 26 — Струмица. (1166) 
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Лична карта рег. бр. 4599, серија бр. 0456708, 
издадена од СВР — Струмица на Џафер А. Деми-
ров, ул. „Охридска" бр. 67 — Струмица. (1167) 

Лична карта рег. бр. 5820, серија бр. 0079864, 
издадена од СВР — Струмица на Таир Мустафов 
Таиров, е. Банско — Струмица. (1168) 

Лична карта рег. бр. 5792, серија бр. 0081674, 
издадена од СВР — Струмица на БинаСхУсеин (Му-
стафова) Таирова, е. Банско — Струмица. (1169) 

Лична карта рег. бр. 13000, серија бр. 0353310, 
издадена од СВР — Титов Велес на Нада Владо 
Мачавелова, е. Ораовец — Титов Велешко. 

(1170) 
Лична карта рег. бр. 732, серија бр. 0325242, из-

дадена од СВР — Титов Велес на Ангелина Душа-
на (Ќурковиќева) Зафирчева, ул. „Бл. Ѓорев" бр. 
12 — Титов Велес. (1171) 

Лична карта рег. бр. 17101, серија бр. 0713711, 
издадена од СВР — Гостивар на Мемед Амдиов 
Мемеди, е. Ломница — Гостивар. (1188) 

Лична карта рег. бр. 1866, серија бр. 0034577, 
издадена од СВР — Охрид на Зендел Сефединов 
Миминоски, е. Калишта — Струга. (1189) 

Лична карта рег. бр. 16759, серија бр. 0049470, 
издадена од СВР — Струга на Фуат Абдурама Ала-
саин, е. Делогожда — Струга. (1190) 

Лична карта рег. бр. 6546, серија бр. 0039257, 
издадена од СВР — Струга на Цара Ристова (Деј-
коска) Плушќоска, е. Вевчани — Охридско. 

(1191) 
Лична карта рег. бр. 18471, серија бр. 0024004, 

издадена од СВР — Струга на Риза Алила Имеро-
ски, е. Октиси — Охридско. (1192) 

Лична карта рег. бр. 3128, серија бр. 0228738, 
издадена од СВР Струга на Вељанка Никола 
(Николоска) Вељаноска, е. Лактине — Охридско. 

(1193) 
Лична карта рег. бр. 1140, серија бр. 0033851, 

издадена од СВР — Струга на Јане Ристов Лаза-
рески, ул. „ М. Тито" бр. 87 — Струга. (1194) 

Лична карта рег. бр. 21930, серија бр. 0537750, 
издадена од СВР — Куманово на Спиро Величко 
Деспотовиќ, е. Четирце — Кумановско. (1195) 

Лична карта рег. бр. 2336, серија бр. 0035047, 
издадена од СВР — Струга на Боислав Јованов 
Марковски, е. Лабуништа — Охридско. (1196) 

Лична карта рег. бр. 8801, серија бр. 0233371, 
издадена од СВР — Охрид на Димитрија Несторов 
Маринчески, е. Требеништа — Охридско. (1197) 

Лична карта рег. бр. 11022, серија бр. 0351512, 
издадена од СВР — Титов Велес на Исеин Лазимов 
Асановски, е. Г. Врановци — Титоввелешко. 

(1198) 
Лична карта рег. бр. 11491, серија бр. 0351902, 

издадена од СВР — Титов Велес на Исеин Ибраи-
мов Муратовски, е. Г. Врановци — Титоввелешко. 

(1199) 
Лична карта рег. бр. 26929, серија бр. 0723739, 

издадена од СВР — Гостивар На Ибраим Муаремов 
Имери, е. Чегране — Гостивар. (1200) 

Лична карта рег. бр. 6989, серија бр. 0112537, 
издадена од СВР — Битола на Стеван Митрев Пет-
ковски, е. Црничани — Битолско. (1201) 
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Лична карта рег, бр. 8945, серија бр. 0015207, 
издадена од СВР — Битола на Насте Лазар Цвет-
ковски, е. Бистрица — Битолско. (1202) 

Лична карта рег. бр. 3240, издадена од СВР — 
Битола на Благуна Трај кова Шарковска, е. Лого-
варди — Битолско. (1203) 

Лична карта рег. бр. 2700, серија бр. 0008273, 
издадена од СВР — Битола на Ламбо Андон Бо-
гоевски, е. Велушина — Битола, (1204) 

Лична карта рег. бр. 538, серија бр. 0261331, из-
дадена од СВР — Битола на Ванчо Стојанов Да-
мевски, е. Журче — Битолско. (1205) 

Лична) карта рег. бр. 3295, серија бр. 0111926, 
издадена од СВР — Битола на Шериф Алил Весе-
ловски, е. Трновци — Битолско. (1206) 

Лична карта рег. бр. 1678, серија бр. 0263019, 
издадена од СВР —• Битола на Тефиќ Ќерим Ве-
т р о в с к и , е. Суво Дол — Битолско. (1207) 

Лична карта рег. бр. 7371, серија бр. 0132673, 
издадена од СВР — Прилеп на Раде Велев Дими-
ттриосиш, е. Галичанзи — Прилеп. (1208) 

Лична карта рег. бр. 13784, серија бр. 0503848, 
издадена од СВР — Кавадарци на Томо Славов 
Наумов, е. Сопот — Кавадарци. (1237) 

Лична карта рег. бр. 7872, серија бр. 0331482, 
издадена од СВР — Титов Велес на Крум Јованов 
Јанов, ул. „Д. Груев" бр. 37 — Титов Велес. (1238) 

Лична карта рег. бр. 6474, серија бр. 0418611, 
издадена од СВР —. Радовиш на Галаба Методиева 
Ценева, ул. „22 октомври" бр. 34 — Радовиш. (1239) 

Лична карта рег. бр. 5870, серија бр. 0112108, 
издадена од СВР — Битола на Мустафа Адем Џе-
маилоски, е. Трновци — Битолско. (1261) 

Лична карта рег. бр. 8837, серија бр. 0112982, 
издадена од СВР — Битола на Тела Садик Телов-
ски, е. Будаково — Битолско. (1262) 

Лична карта рег. бр. 1200, серија бр. 0397710, 
(издадена од СВР — Св. Николе на Милка Петра 
Дрогањиќ, ул. „Таки Даскал" бр. 10 — Битола. 

(1263) 
Лична карта рег. бр. 86368, серија бр. 0086006, 

издадена од СВР — Битола на Реџеп Ибраим Ре-< 
џеповски, ул. „Охридска" бр. 145 — Битола. (1264) 

Лична карта рег. бр. 5818, серија бр. 0266841, 
издадена од СВР — Битола на Блаже Петров Или-
овски, е. Добромири — Битолско. (1265) 

Лична карта рег. бр. 19997, серија бр. 0264876, 
издадена од СВР — Битола на Горѓи Неделко П а -
ковски, е. Могила — Битолско. (1266) 

Лична карта рег. бр. 21560, серија бр. 0119977, 
издадена од СВР — Битола на Ибраим Умер Ос-
ман, ул. „Мирче Ацев" бр. 29 — Битола. (1267) 

Лична карта рег. бр. 7960, издадена од СВР — 
Битола на Борис Стојан Талевски, е. Врановци — 
Битолско. (1268) 

Лична карта рег. бр. 5095, издадена од СВР — 
Скопје на Соња Јосиф (Кадриќ) Автовска, работи 
при Нар. театар, Штип. (1269) 

Лична карта рег. бр. 6553, серија бр. 0703063, 
издадена од СВР — Гостивар на Марко Стојанов 

Николоски, е. Ново Село — Гостивар. (1270) 
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Лична карта рег. бр. 13154, серија бр. 0553910, 
издадена од СВР — Куманово на Стојан ѓорѓев 
Трајковски, е. Цвиланце — Кумановско. (1271) 

Лична карта рег. бр. 1717, серија бр. 0277797, 
издадена од СВР — Ресен на Мила Митрева Фу-
зевска, е. Избиште — Ресен. (1272) 

Лична карта рег. бр. 3991, серија бр. 0108701, 
издадена од СВР — Ресен на Драган Душанов Три-
пуновски, е. Осој — Дебар. (1273) 

Лична карта рег. бр. 8878, серија бр. 0019314, 
издадена од СВР — Битола на Софија Михајлова 
Павлова, е. Дреново — Кавадарци. (1274) 

Лична карта рег. бр. 144, серија бр. 0244655, 
издадена од СВР —и Битола на Љупка Петрова Ди-
митрова, ул. „Д. Влахов" бр. 94 — Титов Велес. 

(1275) 
Лична карта рег. бр. 1822, серија бр. 0698332, 

издадена од СВР — Гостивар на Далип М. Асани, 
е. Равен — Гостивар. (1276) 

Лична карта рег. бр. 845, серија бр. 0101555, из-
дадена од СВР — Гостивар на Адам Т. Грујоски, 
е. Бродец — Гостивар. (1277) 

Лична карта рег. бр. 963, серија бр. 0662838, 
издадена од СВР — Тетово на Таип Сулејман Ба ј -
рами, е. Џепчиште — Тетовско. (1278) 

Лична карта рег. бр. 3615, серија бр. 0400525, 
издадена од СВР — Св. Николе на Дојчин Стојме-
нов Станојков, е. Мустафино — Св. Николе. (1279) 

Лична карта рег. бр. 19937, серија бр. 0559755, 
издадена од СВР — Куманово на Атанас Ги јов Јо-
вановски, е. Мл. Нагоричане — Кумановско. (1280) 

Лична карта рег. бр. 14645, серија бр. 0013613, 
издадена од СВР — Скопје на ѓорѓија Змејков Три 
фуноски, е. Прострање — Кичево. (1281) 

Лична карта рег. бр. 1382, серија бр. 0663063, 
издадена од СВР — Тетово на Џезаир Меди Беади-
ни, е. Гермо — Тетовско. (1281) 

Лична карта рег. бр. 940, серија бр. 0661886, из-
дадена од СВР — Тетово на Беадин Беќир Беади-
ни, е. Вешале — Тетовско. (1282) 

Лична карта рег. бр. 5842, серија бр. 0668701, 
издадена од СВР — Тетово на Вејсел Мејди Муста-
фа, е. Орашје — Тетовско. (1283) 

Лична карта рег. бр. 27833, серија бр. 0685801, 
издадена од СВР — Тетово на Неџи Адем Таири, е. 
Боговине — Тетовско. (1284) 

Лична карта рег. бр. 27174, серија бр. 0684908, 
издадена од СВР — Тетово на Фикри Исмет Нуре-
дина е. Палатица — Тетовско. (1285) 

Лична карта рег. бр. 3995, серија бр. 0123110, 
издадена од СВР — Пехчево на Глигор Атанасов 
Иванов, е. Виница — Кочани. (1286) 

Лична карта рег. бр. 803, серија бр. 087489, из-
дадена од СВР — Скопје на Васил Атанас Вла-
хов — Скопје. (1302) 

Лична адрта рег. бр. 1891, серија бр. 0781971, 
издадена од СВР — Тетово на Вита Филип (Михај-
лова) Јовановска, ул. 101 бис бр. 26 — Скопје (1303) 

Лична карта рег. бр. 12898, »серија бр. 0588908, 
издадена од СВР — Скопје на Амет Исен Исеин, 
ул. „146" бјр. 27 — Скопје. (1304) 

Лична карта рег. бр. 12803, серија бр. 0001336, 
издадена од СВР — Скопје ва Радмила Димитар! 
(Стојанова) Георгиева, ул. „4" бр. 7 — Скопје. 

(1305) 
Лична карта рег. бр. 40127, серија бр. 0655803, 

издадена од СВР — Скопје на Драган Ване Димов-
ски, ул. „Октомвриска" бр. 34 — Скопје. (1306) 

Лична карта рег. бр. 7197, серија бр. 008226, 
(издадена од СВР — Ѓ. Петров на Фазли Реџеп Фа-
зли, е. Радуша — Ѓ. Петров. (1307) 

Лична карта рег. бр. 10315, серија бр. 0014086, 
издадена од СВР — Скопје на Загорка Књазе Сина-
динова, ул. „Октомвриска" бр. 22 — Скопје. (1308) 

Лична карта рег. бр. 61576, серија бр. 0050394, 
издадена од СВР — Скопје на Садија Хасан (Су-
лејман) Мурат, ул. „СТ. Наумов" бр. 138 — Скопје. 

(1309) 
Лична карта рег. бр. 39843, серија бр. <0655299, 

издадена од СВР — Скопје на Трајан Јане Орда-
новски, Кисела Вода н. Станови бр. 27 — Скопје. 

(1310) 
Лична карта рег. бјр. 34653, серија бр. 0027045, 

издадена од СВР — Скопје на Ајрула Идриз Му-
стафа, ул. „39" бр. НО — Скопје. (1311) 

Лична карта рег. бр. 30176, серија бјр. 0028880, 
издадена од СВР — Скопје на Родна Анчо (Ицова) 
Ставрева, ул. „Кеј 13 ноември" бр. 87 — Скопје. 

(1312) 
Лична карта рег. бр. 84149, серија бр. 0051708, 

издадена од СВР — Скопје на Минур Азиз Љатив, 
ул. „352" бр. 8 — Скопје. (1313) 

Лична карта рег. бр. 4398, издадена од СВР — 
Скопје на Рамадан Рушид Абазов, е. Радуша — 
Скопско. (1314) 

Лична карта рег. бр. 54977, издадена од СВР — 
Скопје на Јелица Петар (Јакимова) Павлова, ул. 
„Тушинска" бр. 11 — Скопје. (1315) 

Лична карта рег. бр. 4536, серија бр. 091658, из-
дадена од СВР — Скопје на Цвета Вангел Мацева, 
ул. „157" бр. 23 — Скопје. (1316) 

Лична карта рег. бр. 10654, серија бр. 0586664, 
издадена од СВР — Скопје на Реџеп Алит Куртиш, 
е. Средно Контре — Скопје. (1317) 

Лична карта рег. бр. 78818, серија бр. 0054553, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан ѓорѓи Стоја-
новски, ул. „В. Кидрич" бр. 34 — Скопје. (1318) 

Лична карта рег. бр. 18759, серија бр. 0007294, 
издадена од СВР — Скопје на Фари Сакип Осман, 
ул. „318" бр. 10 — Скопје. (1319) 

Лична карта рег. бр. 3225, серија бр. 089576, из-
дадена од СВР — Скопје на Митра Дине Жаглева, 
.е. Маџари — СКОПСКО. (1320) 

Лична карпа рег. бр. 5446, серија бр. 0617105, 
издадена од СВР — Скопје на Лиман X. Исмаил, 
ул. „141" бр. 175 — Скопје. (1321) 

Лична карта рег. бр. 6750, серија бр. 0582759, 
издадена од СВР — Скопје на Рифат Зекир Авди, 
е. Петровац — Скопско. (1322) 

Лична карта рег. бјр. 4628, сварија бр. 0728624, 
издадена од СВР — Охрид на Милован И. Михај-
лов ски, Скопје, пат за е. Лисиче. (1453) 

Лична карта рег. бр. ЗОО, серија бр. 021452, из-
дадена од СВР — Скопје на Алексеј ѓорѓи Мала-
хов, ул. „Вардарска" бр. 38 — Скопје. (1469) 
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Лична карта рег. бр. 202, серија бр. 04332724;, 
издадена од СВР — Кисељак на Јозо Иван Барту-
ловић, раб. станови Железара — Скопје. (1470) 

Лична карта рег. бр. 34287, серија бр. 0029443, 
издадена од СВР — Скопје на Јордан Неше Ла-
конску ул. „31" бр. 2 — Скопје. (1471) 

Лична карта рег. бр. 7194, серија бр. 0008926, 
издадена од СВР — Скопје на Никола Делев Стан-
ков, ул. „Тушинска" бр. 6 Скопје. (1472) 

Лична карта рег. бр. 42757, серија бр. 0619874!, 
издадена од СВР — Скопје на Вера Димко (Хаџи 
Тонева) Фи латовска, ул. „Енгелсова" бр. 29 — 
Скопје. (1473) 

Лична карта рег. бр. 16035, серија бр. 0394345, 
издадена од СВР — Трбовље на Зорка Нестор 
(Илиевска) Пешовска, ул. „П. Чаулев" бр 60 — 
Скопје. (1474) 

Лична карта рег. бр. 6096, серија бр. 0229601, 
издадена од СВР — Охрид на Паун Никола Мла-
деновски, е. Маџари — Скопско. 01475) 

Лична карта рег. фр. 6597, серија бр. 2154481^ 
издадена од СВР — Нови Пазар на Мејрема Ќазим 
Реџепових ул. „123" бр. 17 — Скопје. (1476) 

Лична карта рег. бр. 3396, серија бр. 0783682, 
издадена од СВР — Скопје на Сали Ибраим Абаз, 
е. Крушопек — Скопско. (1477) 

Лична карта рег. бр. 22178, серија бр. 0066146, 
издадена од СВР — Скопје на Гица Горѓи Качако-
ва, ул. „224" бр. 14а — Скопје. (1478) 

Лична карта рег. бр. 18001, серија бр. 0019389, 
издадена од СВР — Скопје на Раим Рустем Шабан, 
ул. „129" бр. 57 — Скопје. (1479) 

Лична карта рег. бр. 8029, серија бр. 0583539, 
издадена од СВР — Скопје на Сами Ајредин Ру-
шид, с. Студеничани — Скопско. (1480) 

Лична карта рег. бр. 8484, серија бр. 0008710, 
издадена од СВР — Скопје на Илинка Звездан 
(Михајловић) Николовска, ул. „118" бр. 18 — Скопје. 

(1481) 
Лична карта рег. бр. 31348, серија бр. 25061, 

издадена од СВР — Скопје на Божин Стојан Трп-
ков, ул. „55" бр. 40 — Скопје. (1482) 

Лична карта рег. бр. 1859, серија бр. 0001940, 
издадена од СВР — Скопје на Амит Демир Мемиш, 
ул. „Страшо Пинџур" бр. 22 — Скопје. (1483) 

Лична карта рег. бр. 2292, серија бр. 0124335, 
издадена од СВР — Делчево на Стојан Ј. Дими-
тровски, с. Петровец — Скопско. (1484) 

Лична карта рег. бр. 2481, серија бр. 0291066, 
издадена од СВР — Скопје на Трајко Мише За-
фиров, ул. „ИЗ" бр. 1 — Скопје. (1485) 

Лична окарта рег. бр. 475, серија бр. 0782715, 
издадена од СВР — Скопје на Добрила Милоје 
Младеновиќ, е. Оризаре — СКОПСКО. 01486) 

Лична карта рег. бр. 19992, серија бр. 0680665, 
издадена од СВР — Тетово на Џафери Рафи Гра-
бан, ул. „Радничка" бр. 54 — Белград. (1521) 

Лична карта рег. бр. 21922, серија бјр. 0718532, 
издадена од СВР — Гостивар Симон Никола Ма-
тоски, ул. „Гоце Делчев" бр. 70 — Струга. (1536) 

Лична карта рег. бр. 6626, серија бр. 0016229, 
издадена од СВР — Битола на Мара Зулумоска Ло-
зановска, ул. „Сарај евска" бр. 20 — Битола. (1287) 

Лична карта рег. бр. 8691, серија бр. 0113401, 
издадена од СЕР — Дебар на Рамазан Исљам Ка-
заф^ри, с. Скудриње — Дебар. (1288) 

Лична карта рег. бр. 10156, серија бр. 0754679, 
издадена од СВР — Кичево на Мислим Фејзов Ја-
ги арсески, е. Лисичани — Кичево. (1289) 

Лична (ката рег. бјр. 874,$ серија, бр. 0089516, 
издадена од СВР — Кавадарци на Трајко Гелов 
Ристовски, е. Д. Дисан — Кавадарци. (129*0) 

Лична карта рег. бр. 6388, серија бр. 0346898, 
иа Лопта Велимир (Поповска) Кочова, е. Богомила 
— Титхшве лешко. (1291) 

Лична карта рег. бр. 1283, серија бр. 0033994, 
издадена од СВР — Струга на Владислав Груев-
ски, лекар при Хирушката клиника — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 1295, серија бјр. 0633785, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Стеван 
Ста нојков Илиевски, е. Метежево — Крива Па-
ланка. (1293) 

Лична карта рег. бр. 18373, серија бр. 0091121, 
на Александар^ Никола Тодоровски, ул. „Туларока" 
бр. 3 — Битола. (1294) 

Лична карта рег. бр. 2185, серија бр. 0542771, 
издадена од СВР — Куманово на Амди Азира Се-
лимани, е. Лопате — Кумановско. (1295) 

Лична карта рег. бр. 8230, серија бр. 0547931, 
издадена од СВР —Куманово на Амид Салији Де-
мири, е. Виштина — Кумановско. (1296) 

Лична карта рег. бр. 5494, серија бр. 0280917, 
издадена од СВР — Ресен на Евтим Јанков Вел ја-
новски, е. Крушје — Охрид. (1297) 

Лична карта рег. бр. 9095, серија * бр. 0792652, 
издадена од СВР — Тетово на Руфат Ајдар Фе-
таи, ул. „К. Ј. Питу" бр. 54 — Тетово. (1293) 

Лична карта рег. бр. 1395, серија бр. 0377905, 
издадена од СВР — Кочани на Киро Петрушев Ан-
гелов, е. Тркање — Кочани. (1299) 

Лична карта рег. бр. 4169, серија бр. 0417270, 
издадена од СВР — Радовиш на Џемаил Јусуфов 
Османов, е. Штурово — Радовиш. (1300) 

Лична карта рег. бр. 2188, серија бр. 0066898, 
издадена од СВР —- Титов Велес на Ратка Јова-
нова (Проданова) Бацева, Гевгелија. (1301) 

Лична карта рег. бр. 17703, издадена од СВР — 
Битола на Лука М. Атанасова^ , ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 6а — Битола. (1323) 

Лична карта рег. бр. 3269, серија бр. 0529352, 
издадена од, СВР — Куманово на Азем Исена Азе-
ми, ул. „Трст" бр. 35 — Куманово. (1324) 

Лична карта рег. бр. 7102, серија бр. 0547630, 
издадена од СВР — Куманово на Исмаил Ибраима 
Идризи, е. Лојане — Кумановско. (1325) 

Лична карта рег. бр. 326, серија бр. 075426, 
издадена од СВР — Титов Велес на Коста Иванов 
Станишовски, е. Бабуна — Титоввелешко. (1326) 

Лична карта рег. бр. 24921, серија бр. 0684369, 
издадена од СВР — Тетово На Нафи Мурат Синани, 
ул. „Дебарска" бр. 14 — Тетово. (1327) 

Лична карта рег. бр. 4075, серија бјр. 0491613, 
издадена од СВР — Кавадарци на Марија Славеј-
кова Митрева, ул. „Брана Џунова" бр. 25 — Ка-
вадарци. (1328) 

Лична карта рег. бр. 5513, серија. бр. 0702023, 
издадена од СВР — Гостивар на Авакум Тодоров 
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Јовановски, ул. „Борис Кидрич" бр. 10 — Гости-
вар. (1329) 

Лична гојрта рег. бр. 16468, сарија бр. 0554568, 
издадена од СВР — Куманово на Марика Јаким 
(Спасова) Петровска, е. Мл. Нагоричане — Кума-
новско. (1330) 

Лична карта рег. бр. 7124, серија бр. 0232147, 
издадена од СВР — Охрид на Ќирко Неданов Ве-
линовски, е. Волино — Охридско. (1331) 

Личка карта рег. бр. 18692, серија бр. 0024224, 
издадена од СВР — Струга на Марко Усти јанов 
Матевски, е. Таш Маруништа — Охридско. (1332) 

Лична карта рег. бр. 10508, сарија бр. 0233713; 
издадена од СВР — Охрид на Аксенија Ангелов 
Ѓорѓиоски, е. Слатино — Охридско'. (1333) 

Лична карта рег. бр. 902, серија бр. 0209270, 
издадена од СВР — Струга на Енве*р Абдураман? 
Оџа, е. Велешта — Охридско. (1335) 

Лична карта рег. бр. 4817, серија бр. 0231075, 
издадена од СВР — Охрид на Ристо Петров Грмаш-
коски, е. Велмеј — Охридско. (1330) 

Лична карта рег. бр. 6668, серија бр. 0229942, 
издадена од СВР — Охрид, на Мите Глигоров Лото-
ски, е. Окребатно — Охридско. » (1337; 

Лична карта рег. бр. 1350, серија бр. 0228360, 
(издадена од; СВР — Охрид на Живко Јанчев Пачев-
ски, е. Велмеј — Охридско. (1338) 

Лична карта рег. бр. 17253, серија бр. 0022768, 
издадена од СВР — Охрид на Демир Равмон Ис-
маил, ул. „Петре Рафто" бр. 12 — Струга. (1339) 

Лична карта рег. бјр. 2836, серија бр. 0747353, 
издадена од СВР — Кичево на Емин Галипов Еми-
нови, е. Колари — Охридско. (1340) 

Лична карта рег. бр. 11151, серија бр. 508167, 
издадена од СВР — Кавадарци на Лазар Јанакиев 
Ѓоршев, Неготино — Кавадарци. (1341) 

Лична карта рег. бр. 4343, серија бр. 0641053, 
издадена од СВР — Горски Драгаш на Хурије Ба ј -
рам Ќусај, е. Свеќани — Т1итоввелешко. (1342) 

Лична карта рег. бр. 411591, серија бр. 382491, 
издадена од СВР — Белград на Осман Ајлаз Ку-
са ј, е. Свеќани — Титоввелеижо. (1343) 

Лична карта рег. бр. 14978, серија бр. 0677105, 
издадена од СВР — Тетово на Мемед Мустафа Ме-
меди, е. Дебарце — Тетовско. (1344) 

Лична карта рег. бр. 14870, сарија бр. 0673729, 
издадена од СВР — Тетово на Ремзи Миљаим Беа-
дини, е. Групчин — Тетовско. (1345) 

Лична карта рег. бр. 17588, серија бр. 0023121, 
издадена од СВР — Струга на Хаџибајрам Рифат 
Хоџа, ул „Г. Делчев" бр. 128 — Охридско. (1340) 

Лична карта рег. бр. 4747, серија бр. 0030172.. 
издадена ОД СВР — Ресен на Крстан Спиров Цвет-
ковски, е. Штрбово — Охридско. (1347) 

Лична кајрта рег. бр. 13391, серија бр. 0709901, 
издадена од СВР — Гостивар на Ружа Оноаим Ко-
стовска, е. Чајле — Гостивар. (1348) 

Лична карта рег. бр 23860, серија бр. 0795376. 
издадена од СВР —Тетово на Беќир Асипов Беј-
ту лан, е. Јажинце — Тетовско. (1349} 

Лична карта рег. бр. 15780, серија бр. 0676843, 
(издадена од СВР — Тетово на ѓорѓе Блаже Јас-
трески, е. Лешок — Тетовско1. (1350) 

Лична карта рег. бр. 19314, серија бр. 0680226, 
додадена од СВР — Тетово на Ружди Нуримап 
Абдули, е Камењане — Тетовско'. (135Р 

Лична карта рег. бр. 11355,\ серија бр. 0152626, 
издадена од СВР — ПР^1 6 1 1 на Хамди Назми јов 
Садик оски, ул. „Борка Талев" бр. 17 — Битола. 

(1352) 
Лична карта рег. бр. 14988, серија бр. 0195684, 

издадена од СВР — Прилеп на Рамадан Реџепов 
Демировски, е. Канатларци — Битолско. (1353) 

Лична карта рег. бр. 1, на Стојче Новев Нај-
довски, е. Ракитница — Битола. (1354) 

Лична карта рег. бр. 10834, серија бр. 0154233, 
(издадена од СВР — Прилеп на Илија Ристов Ни-
коловски, е. Селце — Прилеп. 

Лична карта рег. бр. 5772, серија бр. 0192741, 
издадена од СВР — Прилеп на Илија Цветанов 
Лозаноски, е. Секирци — Дрил еп. (1356) 

Лична карта рег. бр. 9778, серија бјр. 0191796, 
издадена од СВР — Пјрилеп на Боге Трајанов Ко-
В1Илосион, е. Костинци — Прилеп. (1357) 

Лична карта рег. бр. 17325, серија бр. 0194686, 
(издадена од СВР — Пјрилеп на Олга Пројова (Ко-
тева) Танева, ул. „Битолска" бр. 249 — Прилеп. 

(1358) 
Лична карта рег1, бр. 13747, серија бр. 0193743, 

издадена од СВР — Прилеп на Рамадан Реџепов 
Максудрски, е. Канатларци — Прилеп. (1359) 

Лична карта рег. бр. 9292, издадена од СВР — 
Прилеп ка Методија Алексов Најдовски, ул. „Марк-
сова" бр. 39 — Прилеп. (1360)' 

Лична карта рег. бр. 13475, серија бр. 0191378, 
издадена од СВР — Прилеп на Алексо Јованов Ко-
тески, е. ПЕелеверци — Прилеп. (1361) 

Лична карта рег. бр. 18175, серија бр. 0193625, 
издадена од СВР — Прилеп на Љубен Цеков Јо-
вановски, ул. „Цане Коњарец" бр. НО — Прилеп. 

' ! , (1362) 
Лична карта рег. бр. 13117, серија бр. 0192261, 

издадена од СВР — Прилеп на Светозар Јандре^ 
Коларски, ул. „Кр. Волнароски" бр. 33 — Прилеп. 

(1363) 
Лична карта рег. бр. 18971, серија бр. 0193491, 

издадена од СВР — Црм леп на Спасе Стојанов Лу-* 
(каровски, е. Кривогаштани — Прилеп. (1364) 

Лична карта рег. бр. 10673, серија бр. 0191789, 
издадена од СВР — Прилеп на Петре Колев Јо-
лески, е. Палчиште — Прилеп. (1366) 

Лична карта рег. бр. 3195, серија бр. 0192319, 
издадена од СВР — Прилеп на Џемаил Далипов 
Мечовски, е. Десово — Прилеп. (1367) 

Лична канта рег. бр. 13747, серија бр. 0193221, 
(издадена од СВР —Шилеп на Најдо Илиов Нау- , 
мо В'ски, ул. „Мирче Ацев" бр. 138 — Прилеп. (1368) 

Лична карта рег. бр. 623, серија бр. 00182426, 
издадена од СВР — Прилеп на Стојан Крстев Ман* 
чески е. Бешиште — Прилеп. (1369) 

Лична карта рег. бр- 13162, издадена од СВР — 
Прилеп на Боге Петров Макароски, ул. „Адем Аде-
моски" бр. 6 — Прилеп. (1370) 

Лична карта рег. бр. 12903, серија бр. 0192392, 
(издадена од СВР — Прилеп на Верка Стеванова 
(Бошкоска) Николоска, ул. „Егејска" бр. 69 — При-
леп. (1371) 
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Лична карта (рег. бр. 12996, серија бр. 0192363, 
(издадена) од СВР — Прилеп на Герасим Јова-
нов Павловски, е. Лажани — Прилеп. (1372) 

Лична карта рег. бр. 9671, серија бр. 0193393, 
издадена од СВР — Прилеп на Сребре Миланов 
Пауноски, ул. „Борка Влачаро" бр, 1 — Прилеп. 

(1373) 
Лаичка карта рег. бр. 873, серија бр. 0018278, 

издадена од СВР — Прилеп на Митре Котев Ја-
копетровски, е. Бешиште — Прилеп. (1374) 

Лична карта рег. бр. 11765, серија бр. 0191768, 
издадена од СВР — Прилеп на Менка Стојкова 
(Гориоска) Јованоска, е. Дреновци — Прилеп. (1375) 

Лична карта рег. бр. 17376, серија бјр. 0193705, 
(издадена од СВР — Прилеп на) Тефик А. Адемоски, 
е. Лажани — Прилеп. С1376) 

ЈЕична карта рег. бр. 1369, серија бр. 0018186, 
издадена од СВР — Прилеп на Столе Колев Вел ја-
носки, е. Вито лигите — Прилеп. (1377) 

Лична карта рег. бр. 9771, серија бр. 0191396, 
издадена од СВР — Пјрилеп на Методија Трајанов 
Џавлески, ул. „Благоја, Николоски" бр. 8 — При-
леп. (1378) 

Лична (карта рег. бр. 12396, серија бр. 0192175, 
издадена од СВР — Прилеп на Цветко В аси лев Јан-
ковски, е. Зрзе — Прилеп. (1379) 

Лична карта рег. бр. 17327, серија бр. 0193415, 
издадена од СВР — Прилеп на Томе Милевски, ул. 
„Сутјеска" бр. 3 — Прилеп. (1380) 

Лична карта рег. бр. 266, серија бр. 00181328, 
издадена од СВР — Прилеп на Митре Данов Ко-
лески, е. Живово — Прилеп. (1381) 

Лична карта рег. бр. 479, серија бр. 0018275, 
издадена од СВР — Прилеп на Т о т Трајков Јова-
новски, е. Витолиште — Прилеп. (1382) 

Лична карта рег. бр. 7220, серија бр. 0150127, 
издадена од СВР — Прилеп на Петре Илија Степа-
нулевски, ул. „Цане Васил ев" бр. 34 — Битола. 

(1383) 
Лична карта рег. бр. 4565, »серија бр. 0003233, 

издадена од СВР —. Битола на Мустафа Кадри Му-
стафовски, е. Кременица — Битола. (1384) 

Лична карта рег. бр. 6532, издадена од СВР — 
Битола на Ферзи Таиров Салиески, е. Г. Доленци 
— Битола. (1385) 

Лична карта рег. бр. 2552, серија бр. 0116359, 
издадена од СВР — Битола на Зекир Синанов Ша-
ќироски, е. Арматуш — Битолско. (1386) 

Лична карта рег. бр. 07300, серија бр. 0087711, 
издадена од СВР — Битола на Петар Толев Пе-
тровски, ул. „Кафтаноска" бр. 30 — Битола. (1787) 

Лична карта рег. бр. 863, издадена од СВР — 
Прилеп на Костадин Димитров Стојаноски, е. Пал-
чиште — Битолско. (1388) 

Лична карта рег. бр. 379, серија бр. 0018136, 
издадена од СВР — Прилеп на Трајко Данов Јо-
вановски, е. Витолиште — Битолско. (1389) 

ЛЈична карта рег. бр. 15605, издадена од СВР — 
Прилеп на Методија Спиров Димоски, е. Вранче — 
Прилеп. (1390) 

Лична карта рег. бр. 4679, серија бр. 0192372, 
Издадена од СВР — Прилеп на Стојче Димов Сте-
фановски, ул. „Кр. Волканоски" бр. 96 Прилеп. 

(1391) 

Лична карта рег. бр. 2517, серија бр. 0193642, 
издадена од СВР — Прилеп на Петар Ангелов Или-
евски, е. Штавица — Прилеп. (1392) 

Лична карта рег. бр. 9174, серија бр. 0192336, 
издадена од СВР — Прилеп на Данка Ицко (Чу-
пароска), Солунска, ул. „К. Јосифовски", бр. 94 — 
Прилеп. (1393) 

Лична карта рег. бр. 17765, издадена од СВР — 
Прилеп на Тале Велков Татеши, е. Свети Митрани 
— Прилеп. (1394) 

Лична карта рег. бр. 3409, издадена од СВР — 
Црн леп на Благоја Томев Гаќеркоски, е. Св. Ми-
трани — Прилеп. (1395) 

Лична карта рег. бр.. 9639, серија бр. 0193320, 
издадена од СВР — Прилеп на Мијајле Ников Сто-
јаноски, е. Лопатица — Прилеп. (1396) 

Лична карта рег. бр. 8147, серија бр. 0192637, 
издадена од .СВР — Прилеп на Добрица Костади-
нова (Спиркоска) Илиоска, е. Слепче — Битолско. 

Лична карта рег. бр. 12065, серија бр. 0192131, 
издадена од СВР — Прилеп на Илија Неделков 
Чаушовски, е. Бучин — Прилеп. (1398) 

Лична карта рег. бр. 6564, издадена од СВР — 
Прилеп на Гроздан Крстев Трајковски, е. Лопати-
ца — Прилеп. (1399) 

Лична карта рег. бр. 12837, серија бр. 0164763, 
издадена од СВР — Црилеп на Милка Јанчева 
Ѓорѓиоска, ул. „Димо Наредником" бр. 32 — При-
леп. (1400) 

Лична карта рег. бр. 13476, серија бр. 0192630, 
Издадена од СВР — Прилеп на Стојко Ангеле Стој-
коски, ул. „ТТризла" бр. 10 — Прилеп. (1401) 

Лична карта рег. бр. 1118, серија бр. 0192632, 
издадена од СВР — Прилеп на Благоја Стојанов 
Гиноски, ул. „Егејска" бр. 93 — Прилеп. (1402) 

Лична карта рег. бр. 9763, серија бр. 0191313, 
издадена од СВР — Прилеп та Илина Митрева 
Трајкоска, е. Секирици :— Прилеп. (1403) 

Лична карта рег. бр. 9679, серија бр. 0192324 
издадена од СВР — Прилеп на Идрис Исламов 
Камилоски, е. Црнилиште — Прилеп. (1404) 

Лична карта рег. бр. 15656, серија бр. 0192577, 
издадена од СВР — Прилеп на Мемед Џабиров 
Имероски, е. Пуштал ево — Прилеп. (1405) 

Лична карта рег. бр. 11796, серија бр. 0192320, 
издадена од СВР — Битола на Паца Мирчева (Стој-
коска) Пенчевска, ул. „Тризла" бр. 165 — Прилеп. 

(1406) 
Лична карта рег. бр. 12364, серија бр. 0193641, 

издадена од СВР — Црилеп на Димитрија Андонов 
Димитриоски, е. Ч а ш и т е —• Прилеп. (1407) 

Лична карта рег. бр. 12883, на Димитрија Пе-
тров Димески, ул. „К. Гаврилоски" бр. 48 — При-
леп. ( 1 4 0 8 ) 

Лична карта рег. бр. 8247, серија бр. 0495898, 
издадена од СВР — Кавадарци на Димитар Ристов 
Ангелов, е. Пјрждево — Кавадарци. (1409) 

Лична карта рег. бр. 7618, серија бр. 0495482, 
издадена од СВР — Кавадарци на Лимка Коста-
дин (Ристова) Чалова, Демир Капија — Кавадарци 

(1410) 
Лична карта рег. бр. 18182, серија бр. 0507038, 

издадена од СВР Кавадарци на Јован Атанасов 
Чалова Дјемир Капију - - Кавадарци, (1411) 

е 
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Лична карта рег. бр. 7790, серија бр. 0704300, 
(издадена од СВР — Гостивар на Идриз Исмаила 
Хаитију, ул. „Димитар Влахов" бр. 10 — Гостивар. 

Лична карта рег. бр. 20640, серија бр. 0717250, 
издадена од СВР — Гостивар на Амди Изета Идри-
би, е. Пирок — Гостивар. (1413) 

Лична карта рег. бр. 8947, серија бр. 0667923; 
издадена од СВР — Тетово на Аќиф Мазлам Ки-
сами, е. Селце — Тетовско. (1414) 

Лична карта рег. бр. 448, серија бр. 0053159, 
издадена од СВР — Берово" на Маноил Глигоров 
Бучковски, е. Митрашинци — Берово. (1415) 

Лична карта рег. бр. 11430, серија бр. 0498416, 
издадена од СВР — Кавадар на Ѓорѓи Атанасов 
Паралов, е. Пештарница — Кавадарци. 01416) 

Лична карта рег. бр. 20476, серија бр. 0680099, 
издадена од СВР — Тетово на Бајрам Сулејман! 
Ајрули, е. Нераште — Тетовско. (1417) 

Лична карта рег. бр. 25980, серија бр. 0683181, 
издадена од СВР — Тетово на Аќиф Насуф Фетаи, 
е. Увич — Тетовско. (1418) 

Лична карта рег. бр. 9186, серија бр. 0404696, 
издадена од Св. Николе на Станоја Стојанов Ан-
гелов, е. Горабинци — Св. Николе. (1419) 

Лична карта рег. бр. 7317, серија бр. 0548170, 
издадена од СВР — Куманово на Ејуп Рамадана 
Алити, е. Слупчане — Куманово. (1420) 

Лична карта рег. бр. 8800, серија бр. 0015416, 
издадена од СВР — Битола на Андон Димов Кр-
стески, е. Прешево — Битолско. (1421) 

Лична карта рег. бр. 740, серија бр. 0540683, 
издадена од СВР — Куманово на Петко Арсов Спа-
сиќ? е. Алгуња — Куманово. (1422) 

Лична карта рег. бр. 2155, серија бр. 0551990, 
издадена од СВР — Куманово на Авдија Да липа 
Саити, е. Гошинце — Кумановско. (1423) 

Лична карта рег. бр. 2140, серија бр. 0542706, 
издадена од СВР — Куманово на Душан Јована 
Манојловић, е. Умин Дол — Кумановско. (1424) 

Личка карта рег. бр. 11612, серија бр. 0552140, 
издадена од СВР — Куманово на Асан Емини, е. 
Сопот — Кумановско. (1425) 

Лична карта рег. бр. 4554, серија бр. 0381200, 
издадена од СВР — Кочани на Драгица Глигор 
(Нешова) Конева, ул. „Рајна Са лак ова" бр. 1 —1 

Кавадарци. (1426) 
Лична карта рег. бр. 529} серија бр. 0304706, 

издадена од СВР — Штип на Аце Славков Иванов, 
е, Дољани — Штип. (1427) 

Лична карта рег. бр. 6410, серија бр. 0006336, 
издадена од СВР — Битола на Крсте Т. Петров-
ски, е. Биљаник — Битолско. (1428) 

Лична карта рег. бр. 897, серија бр. 0548975, 
издадена од СВР — Куманово на Ајредин Салија 
Алии, е. Романовце — Кумановско. (1429) 

Лична карта рег. бр. 4127, серија бр. 0665140, 
издадена од СВР — Тетово на Нуриќемал Мамут 
Шаќири, е. Гајре — Тетовско. (1430) 

Лична карта рег. бр. 5020, серија бр. 0785805, 
(издадена од СВР — Тетово на Олга Владо Пероска, 
ул. „Цв. Димов" бр. 39 — Тетово. (1431) 

Лична карта рег. бр. 5774, серија бр. 0457882, 
издадена од СВР — Струмица на Зеј нел Синан 
Бечков, е. Доброшинци — Струмица. (1432) 

Лична карта рег. бр. 2357, серија бр. 0646859, 
издадена од ПВР — Кратово на Милан Крстев Ди-
митров, е. Железница — Кратово. (1433) 

Лична карта рег. бр. 12698, серија бр. 0552613, 
издадена од СВР — Куманово' на Наце Михајлов 
Николовски, Кокино — Кумановско. (1434) 

Лична карта рег. бр. 21629, серија бр. 0536949, 
издадена од СВР — Куманово на Илмие Адем Ази-
зи Селимова, ул. „И Рибар — Лола" бр. 95 — Ку-
маново. (1435) 

Лична карта рег. бр. 9240? серија бјр. 0534953, 
издадена од СВР — Куманово на Ќамил Садика 
Селимов, ул. „И. Р. Лола" бр. 95 — Куманово!. 

(1436) 
Лична карта рег. бр. 8455, серија бр. 0533356, 

издадена од СВР — Куманово на Миранда Јосиф 
Грожиќ Добовшек, ул. „М. Тито" бр. 8 — Куманово 

(1437) 
Лична карта рег. бр. 10437, серија бр. 0538547, 

издадена од СВР — Ги лане на Хисен Хасана Ха-
сани, е. Г. Којнаре — Кумановско. (1438) 

Лична карта рег. бр. 18551, серија бр. 0733983, 
издадена од СВР — Кичево на Јон Д. Арминов-
(ски, е. Цер,— Кичево. (1439) 

Лична карта рог. бр. 19842, серија бр. 0735176, 
издадена од СВР — Кичево на Ајдар Изеров Ло-
госки, ул. „Милоша Савковић" бр. 4 — Белград. 

(1440) 
Лична карта рег. бр. 4036, серија бр. 0344546, 

издадена од СВР — Титов Велес на Ефка Николо-
ва Ристовгска, е. Папрадиште — Титоввелешко. 

1 (1441) 
Лична карта рег. бр. 9981, сарија бр. 0350491, 

издадена од СВР —. Титов Велес на Раиф Османов 
Зејнула, е. Г. Јаболчиште — Титоввелешко. (1442) 

Лична карта рег. бр. 11783, серија.бр. 0177756, 
издадена од СВР — Тетово на Ружа Ѓорѓевиќ, ул. 
„Беломорска" бр. 22 — Тетово. (1443) 

Лична карта рег. бр. 1078, серија бр. 0697588, 
(издадена од СВР — Гостивар на Мемед Илјаза Су-
лемани, е. Пирок — Гостивар (1444) 

Лична карта рег. бр. 7231, серија бр. 0083443, 
издадена од СВР — Струмица на Павле Андонов 
Стојановски, е. Сушица — Струмица. (1445) 

Лична карта рег. бр. 7499, серија бр. 01083087, 
издадена од СВР — Струмица на Љубен Мицев Го-
цев, е. Сушица — Струмица. (1446) 

Лична карта рег. бр. 2332, серија бр. 0077997, 
издадена од СВР — Струмица на Стојан Ефтимов 
Костадинов, е. Мокриево — Струмица. (1447) 

Лична карта рег. бр. 8421, серија бр. 0083082, 
издадена од, СВР — Струмица на Киро Лазаров 
Пецев, е. Колешино — Струмица. (1448) 

Лична карта рег. бр. 3966, серија бр. 0080426, 
издадена од СВР — Струмица на Јордана Дими-
трова (Пеневска) Јанушева, е. Ново Село — Стру-
мица. (1449) 

Лична карта рег. бјр. 2581, серија бр. 0379191, 
издадена од СВР — Кочани на Лозена Тодорова 
Трифунова, ул. „Ген. Апостолски" бр. 19 — Кочани. 

(1450) 
Лична карта рег. бр. 21562, серија бр. 0793267, 

издадена од СВР — Тетово на Абдулгафур Су-
лејман Таири, е. Копачин Дол — Тетовско. (1451) 
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Лична карта рег. бр. 9678, серија бр. 0114388.. 
издадена од СВР — Тетово на Душан Русе Кар-
далевоки, е. Лазаро Поле — Гостивар. (1452) 

Лична карта рег. бр. 8165, серија бр. 0127801, 
издадена од СВР — Берово на Горѓи Стојанов Бој-
човски, Пехчев© — Штипско. (1454) 

Лична карта рег. бр. 12470, серија бр. 0117180, 
издадена од СВР — Дебар на Рушит Бајрама Дука, 
е Спас — Дебар. (1455) 

Лична карта рег. бр. 3676, серија бр. 0068386, 
издадена од СВР — Гевгелија и возачка дозвола 
за трактор, издадена од СВР — Титов Велес та Ри-
сто Стојанов Бучков, е. Негорци — Гевгелија. 

(1456) 
Лична карта рег. бр. 93, серија бр. 0100803, из-

дадена од СВР — Гостивар на Мино Ристов Мо-
ју проески, е. Рибница — Тетовско. (1457) 

Лична карта рег. бр. 14653, серија бр. 0674873, 
издадена од СВР — Тетово на Шефки Имди Али-
ти, е. Шемшово — Тетовско. (1458) 

Лична карта рег. бр. 22860, серија бр. 0538678, 
издадена од СВР — Куманово на Злате Кузманов 
Богдановски, е. Тополовиќ — Кратово. (1459) 

Лична карта рег. бр 21389, серија бр. 536709, 
издадена од СВР — Куманово на Сакип Ракипа 
Шабани, е. Лопате — Кумановско. (1460) 

Лична карта рег. бр. 17425, серија бр. 0506681, 
издадена од СВР — Кавадарци на Марика Тодо-
рова Донова, Родилен дом — Кавадарци. (1461) 

Лична карта рег. бр. 11411, серија бр. 0755948, 
издадена од СВР — Кичево на Андон Ристов Гру-
евски, е. Кладник — Кичево. (1462) 

Лична карта рег. бр. 4230, серија бр. 0399740, 
издадена од СВР — Св. Николе на Рамизе Шаба-
нова Кадирова, е. Милино' — Штип. (1463) 

Лична карта рег. бр. 15609, серија бр. 0336027, 
издадена од СВР — Титов Велес на Садик Јаша-
ров Абазов, е. Милино — Штипско. (1464) 

Лична карта рег. бр, ИЗО, серија бр. 0430040, на 
Јордана Д. Танчева, е. Давидово — Гевгелија. 

(1465) 
Лична карта рег. бр. 205, серија бр. 0092915, 

издадена од СВР — Крива Паланка на Јордан 
Алексов Павлов, е. Кошари — Крива Паланка. 

(1466) 
Лична карта рег. бр. 1318, серија бр. 0163569, 

издадена од СВР — Тузла на Невенка (Речиќ) Бу-
ковиќ, офицерски станови — Струмица. (1467) 

Лична карта рег. бр. 485, серија бр. 079607, из-
дадеш од СВР — Штип на Петре Ристов Бицев, 
е Ерџелија — Штип. (1468) 

Лична карта рег. бр. 8647, серија бр. 0494652, 
издадена од СВР — Кавадарци на Данаил Делов 
Гуцев, е. Дрен — Кавадарци. (1469) 

Лична карта рег. бр. 9772, серија бр. 0706282, 
издадена од СВР — Гостивар на Иса Гарипа Јону-
зи, е. Вруток — Гостивар. (1489) 

Лична карта рег. бр. 9309, серија бр. 0668934, 
издадена од СВР — Тетово на Ибиш Муарем Иби-
ши, е. Раковец — Тетовско. (1490) 

Лична карта рег. бр. 12558, серија бре 0673515, 
издадена од СВР — Тетово на Цветко Илија Ви-
танова™, е. Рогачево' — Тетовско. (1491) 

Лична карта рег. бр. 2920, серија бр. 0415430, 
издадена од СВР — Радовиш на Амет Мемедов 
Ракипов, е. Јаргулица — Радовиш. (1492) 

Лична каота рег. бр. 5965, серија бр. 0004486, 
издадена од, СВР — Струмица на Исмаил Демиров 
Шерифов, е. Јаргулица — Радовиш. . (1493) 

Личка карта рег. бр. 733, сесија бр. 0033444, 
издадена од СВР — Струга на Ќамил Исо Авме-
доски, е. Јабланица — Охрид. (1494) 

Лична карта рег. бо. 17694, серија бр. 0023227, 
издадена од СВР — Струга на Тоска Мерсим 
Истрев, е. Велешта — Охридско. (1495) 

Лична карта рег. бо. 4940, серија бо. 0037651, 
издадена од СВР — Струга на Марица Спасова 
Мукобка, ул. „15 корпус" бр. 1 — Струга. (1496) 

Лична каг>та рег. бр. 5965, сеоита бр. 0004486 
издадена од СВР — Битола на Горѓи Живанов Ра-
пешоковски, е. Породин — Битолско. (1497) 

Лична капата рег. бо. 7728, серија бр. 0639238, 
издадена од СВР — Куманово на Стојан Веселина 
Трајановски, е. Тлминце — Кумановско. (1498) 

Лична каста рег. бо. 16446, серија бр. 0760378, 
издадена од СВР — Кичево' на Мустафа Иметоз 
Лиманоски, ул. „Гоце Делчев" бр. 44 — Кичево. 

(1499) 
Лична катуга рег. бр. 18482, серија бр. 0506853, 

издадена од СВР — Кавадарци на Бошко Б о к с о в 
Катралов — Кавадарци. (1500) 

Лична канта рег. бр. 25433, серија бр. 0722243, 
из гад ена од; СВР —- Гостивар на Сабит Изаиоа Ре-
цепи, е. Пирок — Гостивар. (1501) 

Лична каита рег. бр. 9026, серија бр. 0792571, 
издадена од СВР — Тетово на Зулфи Мерџан Ру-
стеми, ул. „Битолска" бр. 39 — Битола. (1502) 

Лична карта рег. бр. 6547, серија бр. 0402957, 
издадена од СВР — Св. Николе на Димко Коцев 
Тасев, ул. „Вера Циривири" бр. 32 — Св, Николе. 

(1504) 
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