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86. 
На основа член 75 став 3 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство' и органите на власта на НРМ, Извршниот со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 1 
Во Уредбата за организацијата и работењето на 

Извршниот совет („Службен весник на НРМ" 
бр. 21/58) насловот над член 74 се менува и гласи: 

„VIII Организациони единици на администра-
цијата на Советот". 

Член 2 
Во членот 74 се додава нов став кој гласи: 
„Претседателот на Извршниот совет има ка -

бинет". 
Ставот 1 станува став 2 а ставот 2 станува став 

Член 3 
По членот 75 се додава нов член 75а кој гласи: 
„За вршење работи во врска со решавање па 

кадровски прашања во републичките органи на ѓ 

управата и установите со јавните служби што ги 
основаат републичките органи или спрема кои тла 
вршат права и должности одредени со закон (банки, 
комори, стопански здруженија, задружни сојузи, 
Републички завод за социјално осигурување и др.) 
постои Управа за персонални работи. 

Управата за персонални, работи во соработка со 
заинтересираните органи ја проучува положбата и 
потребите од кадри во републичките органи на 
управата и установите од претходниот став, заедно 
со Секретаријатот за општа управа на Извршниот 
совет го разгледува прашањето на изградување, 
стручно усовршување и унапредување на тие кадри 
а посебно се грижи за правилното спроведување на 
приправничкиот стаж и стипендирањата за усовр-
шување и специјализација, му дава мислења и 
предлози на Извршниот совет, се грижи за спро-
ведување на заклучоците на Извршниот совет по 
тие прашања, води евиденција на раководните 
кадри во републичките органи на управата и кад-
рите што ги поставува или за чие поставување дава, 
согласност Извршниот совет и приготвува предлози 
за поставување на тие кадри. 

Со работата на Управата за персонални работи 
раководи началник, кој може да има положај на 
„државен потсекретар". 

Член 4 
Во ставот 3 на член 77 по зборот ,,Советот" се 

додава „и службениците на У,правата за персонални 
работи". 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-986/1 I 
18 мај 1959 година ' , 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Груески, с. р. Страхил Гигов, с. р. 

Огласен дел 
КОНКУРСИ 

Врз основа на чл. 33 од ЗЈС, Заводот за унапре-
дување на школството на НРМ, рас,пишува 

К О Н К У Р С 

За пополнување на следните работни места во 
Заводот: 

1. Еден просветен советник за технички и ин-
дустриски училишта. 

2. Еден просветен советник за земјоделски 
училишта. 

3. Еден просветен советник за економски и 
трговски училишта. 

4. Еден просветен советник за гимназии, му-
зички и уметнички школи. 

5. Еден просветен советник за настава по 
историја. 

6. Еден просветен советник за настава по маке-
донски и српскохрватски јазик. 

7. Еден просветен советник за настава по ма-
тематика и физика. 

8. Еден просветен советник за настава по био-
логија и хемија. 

9. Еден просветен советник за настава по 
странски јазици. 

10. Еден просветен советник за педагошко -
истражувачка работа. 

11. Еден просветен советник за основни учи-
лишта. 
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УСЛОВИ: 
За сите работни места кандидатите треба да 

имаат најмалку 5 години служба во струката и по-
ложен стручен испит. 

Под 1 (ка,ндидатот треба да има завршено тех-
нички факултет, машински или електро-машмнски 
отсек. 

Под 2 кандидатот треба да има завршено агро-
ршфки факултет. 

Под 3 кандидатот треба да има завршено еко-
номски факултет. 

Кандидатите под точка 4, 5, 6, 7, 8 и 9 треба да 
имаат завршено филозофски, односно Природно-
математички факултет на соодветна група. 

Под 10 кандидатот треба да има завршен фи-
лозофски факултет — педагошка група. 

Под 11 кандидатот треба да има завршена учи-
телска школа или филозофски факултет — педа-
гошка група. 

Кон пријавата кандидатите треба да достават: 
биографија, диплома, извод од службеничкиот лист 
за работниот стаж и согласност на органот односно 
установата во која работи дека може да конку-
рираат. 

Пријавите се доставуваат на Заводот до 25 јуни 
, 1959 година. Во колку до оваа дата не се пополнат 
сите места за непополнетите места конкурсот се 
продолжува до нивното пополнување. (11259) 

СЕЛЕКЦИОНАТА СТОЧАРСКА СТАНИЦА 
- БИТОЛА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
АРХИВАР" АДМИНИСТРАТОР 

Услови: средно образование со познавање на 
администрацијата, или ниже образование со 3 го-
дини практика во струката. 

Плата и положај на плата по Законот за јавните 
службеници. Настап на работа веднаш или по спо-
годба. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

Молбите со останатите документи се поднесу-
ваат до Управата на Селекционата сточарска ста-
ница — Битола. (1261) 

Конкурсната комисија на Здравната станица 
Чашка, врз основа на член 33 и 309 од Законот за 
јавните службеници, распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување управнетото место УПРАВНИК 
на Здравната станица Чашка. 

Услови: завршен медицински факултет. 
Основна плата спрема Законот за јавните служ-

беници, а по ложа јна спрема Одлуката за најви-
соките положај ни пла,ти за положаите управници 
на одделни видови здравнм установи во НРМ. 

Молбите со потребните документи, предвидени 
во чл. 31 од Законот за јавниве службеници, се 
примаат 15 дека по објавувањето т конкурсот во 

а јуни 1959 

„Службен: весник на НРМ". Молбите се доставу-
ваат на адреса: Здравка станица Чашка — Титова 
велешка околија. (1267) 

КОМИСИЈАТА ЗА КОНКУРСИ НА НАРОДНИОТ 

ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за следните работни места во операта: 

еден: виолинист 
еден вис л ист 
еден: обоист1 

еден фаготист (I фагот) 
еден хорнист 
еден диригент. 
Молбите да се поднесуваат до Конкурсната ко-

мисија на Народниот театар во Скопје, најдоцна 
до 20. VI. 1959 година. 

Настап на работа од 1. IX. 1959 година. 
Плата по Уредбата за работните односи и за 

наградувањето на уметничкиот персонал. Умет-
нички додаток по спогодба. (1260) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12-1803/3 од 9 мај 1959 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Бучковски Димитри, роден на ден 7-Х1-1916 год,, 
во Охрид, Охридска околија, од татко Бучковски 
Трајан, и мајка Софија, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Спиревски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (88) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-5343/1 од 9 мај 1959 
година, ја одобри промената на личното1 име на 
Бучкова Благородна, родена на 2 април 1926 година 
во село Богданци, Титоввелешка околија, од татко 
Решков Петар и мајка Тодора, така што во иднина 
личното' име! ќе ќ гласи Спирова Блага. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". 089) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Љубица Томева Иванова, по татко Димова, ро-
дена во село' Логоварди, а сега живее во село Бу-
ково — Битолско, поднесе до овој суд тужба за 
развод на бракот против Томе Иванов, од село Ло-
говарди, сега во неизвесност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непо-
зната адреса, се пока,нува во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во ,,Службен весник на 
НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 
п р о т и в и случај, ќе му биде одреден застапник по 
званични должност. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Г, 
бр. 194/59, (90'; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА НРМ 
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РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа ,на решението на Одделението за 

општа управа на Народниот одбор на општината 
Гевгелија бр. 02-2646 од 15-У-1959 година е запи-
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање под рег. бр. 11 установата под назив: 
Здравствена станица, ех) седиште во Гевгелија. 
Предмет на работењето на установата е: врши пре-
глед и лекување на болни. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Гевгелија бр. 564 од 30-1-
1959 година. 

Со установата управува управниот одбор и ше-
фот на установата д-р трифун Грешковски. 

Орган надлежен! за работите и задачите на уста-
новата е Советот за народно здравје и социјални 
грижи на Народниот одбор на општината Гевгелија. 

Број 02-2646/59 од Одделението за општа упра-
ва на На,родниот одбор на општината Гевгелија. 1023 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината „Идадија" — Скопје бр. 4030/1 од 
1-1У-1959 година, досегашниот управител на Заво-
дот за трансфузија на крв — Скопје д-р Надежда 
Стојчевска е сменета од должност од 31-1-1959 го-
дина, од која дата Л престанува правото установата 
да ја потпишува. 

Новоназначениот управник доктор Берислав 
Вујасин е овластен установата да ја потпишува, 
сметано од 1-П-1959 година. 

Бр. 4030/1/1959 година од Народниот одбор на 
општината „Идадија" — Скопје, Одделение за општа 
управа. (607) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Тутунопроизводителите на Скопска околија ^а 

своето годишно собрание, одржано на ден 25-1-1959 
година, донесоа одлука со која Здружението на ту-
тунопроизводителите за град и околија — Скопје се 
станува во редовна ликвидација. 

Се покануваат сите доверители и должници т 
Здружението на тутунопроизводителите за град и 
околија — Скопје, кое е во ликвидација, во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас да ги при-
јават на Ликвидационата комисија своите побару-
вања. По оваа дата нема да се признаат никакви 
обврски. 

Од Ликвидационата коми-сија (472) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 43, страна 169 е запишано следното: Со-
гласно со решението на Народниот одбор на апшти-
ната Петровец бр. 01-6584/1 од 5-1-1959 година Зем-
јоделската задруга „Борис Кидрич", село Бучинци., 
Скопска околија, се става под редовна ликвидација, 
сметано од 5-1-1959 година. 

За ликвидатор на задругата е назначен Панд,е 
Јотов, шеф на сметководството на Земјоделското 
стопанство „Арапиновски рид", село Белимбегово, 
кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 307/59. (935) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 74 ча 
страна 261 е запишан под фирма: Општ деловен 
задружен сојуз — Погон за текстилни суровини 
„Памучна", со седиште во Кавадарци. Предмет на 
работењето на погонот е: покупка на текстилни 
суровини (суров памук, кожурци од свилена буба 
и волна) од земјоделските задруги; епренирање— 
преработка на суров памук, како и доработка на 
кожурци од свилена буба и волна; продажба на па-
мук и памучни производи, памучно и линтерс влак-
но, памучно семе, кожурци од свилена буба и волна 
за сметка ,на задругите, а во свое име, односно во 
име и за сметка на задругите; снабдување на зем-
јоделските задруги со репродукциони материјали 
(памучно семе за сетва, семе за свилена буба, веш-
тачки ѓубриња и др.), а за унапредување на ггд-
муко-производството и овчарството. 

Погонот е основан со решението на Народниот 
одбор на општината Кавадарци бр. 03-9712 од 24-Х1-
1958 година. 

Погонот ќе го потпишуваат задолжуваат и раз -
должуваат во границите на овластувањето: Круме 
Јованов Азманов, раководител, Ване Крстев Плач-
ков, книговодител, и Александар Ефтимов Ридов, 
ликвидатор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 861/58. (47/59) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-УП1-1958 год. под рег. бр. 11 е запишана под 
фирма: Заед,ничко земјоделско стопанство , Д риско 
блато", село Логоварди — Плетарница на индустри-
с,ка врба, шамак и комушина и амбалаж од дрвена 
граѓа, со седиште во Битола. Предмет на работе-
њето на продавницата е: изработка на секакви 
предмети од плетена воба, шамак и комушина и 
амбалаж од довела граѓа. 

Плетарницата е основана од Заедничкото зем-
јоделско стопанство „Црнско блато" — с. Логоварди; 
а согласно со одобрението на НО на општината Би-
тола бр. 07-5731 од 16-У-1958 год. 

Раководител на плетарницата е Стојковски 
Илиев Ристе. Плетарницата ќе ја потпишува ли-
цето што е овластено за потпишување на стопан-
ството што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 313/58. (1156) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-УП-1958 год, под рег. бр. 3 е запишано под фир-
ма: Градежно претпријатие „Градител", со седиште 
во Кичево. Предмет на работењето на претприја-
тието е: висока и ниска градба. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Кичево бр. 02-5033 од 
1-УИ-1958 год. 
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Претпријатието ќе го потпишува в. д. директо-
рот Асен Митев. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 269/56. (1157) 

Окружниот стопански суд во -Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-УШ-1958 год. под рег. бр. 309 е запишано под 
фирма: Претпријатие за сува дестилација на дрво 
,,Кичево", во изградба, со седиште во Кичево. Пред-
мет еа работењето на претпријатието е: сува дести-
лација на дрво. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Кичево бр. 02-5470 од 
30-У1-1958 год. 

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директо-
рот Л!азе Софрониевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 309/58. (1158) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-УП-1958 год. под рег. бр. 113 е запишана под 
фирма: Занаетчиско претпријатие „Задружна ма-
сира" во Охрид — Продавница на риби, со седиште 
во Охрид. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на риби, ракови и производи од риба. 

Продавницата е основана со припојувањето на 
Трговскиот дуќан „Пастрмка" — Охрид кон За-
наетчиското претпријатие „Задружна месара" — 
Охрид, а согласно со решението на НО на општи-
ната Охрид бр. 04-5202/1 од 16-У-1958 год. 

Раководител на продавницата е Коста Каневчев 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 283/58. 01162) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 23-УП-1958 год. 
под рег. бр. 3, свеска П е запишан под фирма: Де-
ловен задружен сојуз за сточарство „Сточар", со 
седиште во Прилеп. Предмет на работењето на со-
јузот е: унапредување на сточарството на своите 
членови; снабдување на членовите со расен доби-
ток, сточна храна, машини и опрема за потребите 
на сточарството; вршење на откуп и пласман па 
стоката и сточните производи и нивните преработки 
за внатрешен пазар; извоз на стока и сточни про-
изводи или организирање на извоз преку Републич-
киот сточарски деловен сојуз; увоз на радов доби-
ток, сточна храна и опрема за сточарството или 
обезбедување на увоз лреку Републичкиот сточар-
ски деловен сојуз; организирање на погони за пре-
работка,, ладење, чување и транспорт на стоките и 
сточните производи. 

За вршење на својата дејност Сојузот формира 
и организира пословници и погони, потребни одде-
ленија, служби за унапредување на сточарството, 
за изведуваше на меринизација, селекција на до-
битокот, припусни станици, инжубаторски станици, 
живинарски, овчарски, говедарски и др. фарми, 
пчеларски станици, ветеринарни станици, центри и 
пунктови за вештачко осеменување, млекарници, 
ладилници, работилници за припрема и мешање на 
храната, претпријатија и др. 

а јуни 1959 

Сојузот ги организира своите стопански деј-
ности: во пословни единици: и погони кои влегуваат 
во негов состав. 

Стопанските резултати на секоја етос лешница и 
погон во состав на сојузот се искажуваат на по-
себни сметки. 

Во колку Сојузот организира посебно претпри-
јатие, послува како секое друго општествено прет-
пријатие. 

Сојузот е основан на основачкото собрание на 
десет земјоделски задруги, а согласно со одобре-
нието на НО на Битолска околија бр. 11582 од 24-
УИ1-1957 година. 

Сојузот ќе го потпишува Коце Дамески. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 276/58. (1163) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во -регистарот на стопанските организации на 
22-УШ-1958 год. под рег. бр. 5 е запишан под фир-
ма: Угостителски дуќан со паушална пресметка 
„Трудбенмк", со седиште во с. Јанковец — Ресен. 
Предмет на работењето на дуќанот е: вршење услу-
ги со точење на сите видови алкохолни и безалко-
холни пијалоци и услужување со едноставни ладни 
јадења. 

Дуќанот е основан со решението на Народниот 
одбор на општината Ресен бр. 05-2126 од 17-У1-1958. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Ра-
дески Симо. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 316/58. (1164) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-УП-1958 год. под рег. бр. 58 е запишана (под фир -
ма: Продавница, со седиште во Кичево, на Универ-
залното задружно претпријатие ,,Извор" — Кичево. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на овошје и зеленчук и деликатесни стоки на 
мало. 

Продавницата е основана од Универзалното за-
дружно претпријатие „Извор" — Кичево, а согласно 
со одобрението на НО на општината Кичево број 
04-5024/1 од З-УП-1958 година. 

Раководител на продавницата е Војне Белески. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува претпријатието што ја осно-
вало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 277/58. (1159) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-УП-1958 тод. под рег. бр. 278 е запишана под 
фирма: Продавница, со седиште во с. Зајас, на Уни-
верзалното задружно претпријатие „Извор" — Ки-
чево. Пјредмет на работењето на продавницата е: 
продажба на текстил, кратка и плетена стока и кон-
фекција, колонијал, кинкалерија, брашно и веш-
тачки ѓубриња на мало. 

Продавницата е основана од Универзалното за-
дружно претпријатие „-Извор" — Кичево, а согдад-
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но со одобрението на НО на општината Кичево бр. 
04-5024/1 од З-УП-1958 год. 

Раководител на продавницата е У сенковски Ве-
лија. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието - што ја 
основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 278/58. (1160; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-УП-1958 год. под рег. бр. 4 е запишано под фир-
ма: Железничко синдикално одморалиште ,Дари-
на" на Преспанското Езеро — Ресен. Предмет на 
работењето на одморалиштето е: да им пружа на 
корисниците најповолни услови за сместување, ис-
храна и сите други угостителски услуги за в,ремето 
додека се наоѓаат на одмор; да се грижи за разви-
вање на општествениот и културниот живот во од-
моралиштето, како и за уредувањето и одржува-
њето на одморалиштето. 

Одморалиштето е основано од Централниот од-
бор на Синдикатот на железничарите на Југосла-
вија — Белград, а согласно со одобрението на НО 
на општината — Ресен бр. 01-4868/1 од 8-У1-1958 г. 

Одморалиштето ќе го потпишува раководителот 
Крсте Милошевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 293/58. (1165) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 203 на страна 543 е запишана под фир-
ма: ПроиЈЗводно претпријатие за промет со алко-
холни пијалоци „Викар" — Титов Велес — Продав-
ница во Скопје, ул. „118" бр. 101. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на алкохолни 
и безалкохолни пијалоци на мало. 

Продавницата е основана од Производното прет-
пријатие за промет со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци „Викар" — Титов Велес, а согласно со 
одобрението на НО на општината „Кале" — Скопје 
бр. 03-7340 од 4-УШ-1958 тод. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Спасов Темелков Санде, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 606/58. (1204) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-УП-1958 год. под рег. бр. 279 е запишана под 
фирма: Продавница на Универзалното задружно 
претпријатие „Извор" — Кичево, со седиште во с. 
Грешница, Охридска околија. Предмет на работе-
њето ,на продавницата е: продажба на текстил, 
кратка и плетена стока и конфекција, колонијал, 
кинкалерија, брашно и вештачки ѓубриња на мало. 

Продавницата е основана од Универзалното за-
дружно претпријатие „Извор" — Кичево, а соглас-
но со одобрението на НО на општината Кичево бр. 
04-5024/1 од З-УП-1958 год. 

Раководител на продавницата е Селим Мехме-
довски. Продавницата ќе ја потпишува лицето што 
е овластено да го потпишува претпријатието што 
ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 279/58. (1161) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 484 на страна 1354 е запишана под фио-
ма: Претпријатие за гумени производи „Вулкан", 
Ниш — Продавница во Скопје, ул. ,,Белградска" 
бр. 99. Предмет на работењето на продавницата е: 
трговија со чевли од гума, сопствено производство, 
и чевли од кожа, производ на другите производи-
тели, со кои се дополнува асортиманот, продажба 
на врпци, чорапи, маст за чевли и гумени играчки. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
гумени производи „Вулкан" — Ниш, а согласно со 
одобрението на НО на општината „Кале" — Скопје 
бр. "03-4513 од 4-УШ-1958 год. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Киро Илиев Трпковски, во границите на овласту-
вањето!. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 610/58. (11205) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 94 на страна 241 е запишана под фирма: 
Претпријатие за оправка на коли и локомотиви, 
Титов Велес — Работничка менза во Титов Велес. 
Предмет на работењето на мензата е: исхрана на 
работниците. 

Мензата е основана од Претпријатието за оправи 
ка на коли и локомотиви — Титов Велес, а согласно 
со одобрението на НО на општината Титов Велес 
бр. 4664/2 од 6-УШ-4958 год. 

Мензата ќе ја потпишува раководителот Андо-
нов Јованов Славко, во границите на овластува-
њето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 605/58. (12С8) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 341 ,на страна 1083 е запишано под фир-
ма: Производно претпријатие за ќерамиди и тули 
„-Сутјеска", со седиште во с. Чашка — Титовве-
лешко. Предмет на работењето на претпријатието е. 
производство и продажба на ќерамиди и тули, про-
изводи за надпрозорски конструкции и други про-
изводи од земја. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Чашка бр. 03-3031/1 
од 18-У1-1958 год. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Темелко С. Здравев и Иван Жировски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 611/58. (1200) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 575 на страна 235 е запишано претпри-
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јагнето под фирма: Претпријатие за изградба на 
градски хотел — Скопје. Предмет на работењето на 
претпријатието е: угостителски услуги. 

Претпријатието' е основано со решението на На-
родниот одбор на општината „Кисела Вода" — 
Скопје бр. 18 од, 28-ХП-1957 год. 

Претпријатието ќе го потпишува Ванчо Сал-
иевски , в. д. директор, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 805/58. (1380) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 9 на 
страна 33 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Врела" во с. 
Лојане — Кумановско', и тоа: Веби Рамадани Де-
стани, управник на задругата, и Риза Ариф Сали-
хи, комерцијалист на задругата, се разрешени од 
должност и им престанува правото за потпишу-
вање. 

На годишното собрание одржано на 13-Х-1958 
год. за нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Нухиевиќ Рамадан Нијази, книго-
водител, за кого има согласност од Народниот од-
бор на општината Табановце со решението бр. 05 -
3969/1 од 17-Х1-1958 год., и Рамадани Мусли Аљим, 
благајник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 856/58. (3) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 188 на страна 497 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните од рег. бр. 188, страна 497 Станицата за от-
куп на памук, кожи и волна ,,Макотекс" — Кава-
дарци, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на Титоввеленжа околија бр. 01-8843 од 17-Х1-1958 
год. е припоена кон Општиот деловен сојуз — Ка-
вадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје!, Фи 
бр. 860/58. (4) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 49 на 
страна 161 е запишано следното: Согласно' со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кавадар-
ци бр. 03-4385 од 20-1Х-1958 година, дејноста на 
Земјоделската задруга „Илинден" во с. Дреново во 
иднина е: 

1. земјоделско производство на општонародна-
та земја, земена под закуп или добиена на бесплат-
но користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата и индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
вршење на разни други услуги што се во врска со 
земјоделското производство; 
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4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производителч 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

па,нската активност на задругата; 
9. трговија со индустриски стоки на мало; 

10. производство на вар; 
11. сточарство; и 
12. услуги во мелење на жито. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 867/58, (5) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 58 на 
страна 197 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-6702 од 20-1Х-1958 год., дејноста на 
Земјоделската задруга „Илиница", с. Рајец, Кава-
дарци, во иднина е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создаваше на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
вршење на други разни услуги што се во врска со 
земјоделското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивен 
пласман; 

5. снабдување земјоделските производители со 
потребен репродукционен материјал ((семе, вештач-
ко ѓубре итно; 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; р 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. производство на вар; 

10. трговија со мешани индустриски и колони-
јални стоки на мало; 

11. о-ткуп и продажба на огревно дрво; и 
12. сточарство. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 871/58. (5) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 467, страна 1300 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината ,,Саат Кула" — Скопје бр. 8542/1 од 1-УШ-
1958 год., претпријатијата за промет со месо „Кит-
ка" и „Водно" од Скопје се припојуваат кон Инду-
стриската кланица со ладилник — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 859/58. (9) 
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Окружнмот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 47 на 
страна 185 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Сараќино 
- Тетовска околија бр. 04-3516 од 21-Х1-1958 год. 
стопанската дејност на Земјоделската задруга „Сло-
га", село Стримница во иднина е: 

I. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
вршење разни други услуги што се во врска со 
земјоделското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето' подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. трговија на мало со мешана стока и откуп 

на земјоделски производи; 
10. лозје; 
II. економија; и 
12. обработка на ракија. 
Исто така и досегашниот потписник на задру-

гата Риза Касами, член на управниот одбор, е раз-
решен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Вла-
до Стојано-вски, кој со старите потписници Гани 
Сеадини, претседател, и Неим Алили, задругата ќе 
ја потпишува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 857/58. (10) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1958 год. под рег. бр. 196/55, свеска I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Градеж-
ното производително претпријатие „Биграп" — Би-
тола, така што во иднина ќе ја врши следната деј-
ност: висока градба, индустриска градба, хидро 
градба, станбени објекти, железнички линии, долни 
строј, патишта и друго1, како и нова градба, рекон-
струкција, адаптација и одржување на поменатите 
дејности, како и производство на тули и градежен 
материјал. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 400/58. (18) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-ХП-1958 год. под рег. бр. 161/58, свеска I е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
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пишување на досегашниот в.д. директор Митко Не-
сторовски и отсега Дрводелското претпријатие „Бла-
же Рогозинаро", Битола, ќе го потпишуваат ново-
назначениот в.д, директор Кочо Јосифовски и досега 
'овластениот технички раководител Петар Бој-
чевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 404/58. (19) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х1-1958 год. под рег. бр. 119/55, свеска I е за-
пишано следното: Ј1 е бсхпек а рск ото претпријатие 
,,Пелагонија" — Битола заедно со своите дванаесет 
фурни и една продавница во Битола, се припојува 
кон Претпријатието за промет со житарици, грав 
и ориз ,,Житодрагор", од Битола, та поради тоа 
престанува со својата самостојна работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 395/58. (20) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х1^1958 год. под рег. бр. 117/55, свеска I е запи-
шано следното: Лебопекарското претпријатие „Ис-
храна" од Битола, заедно со своите десет фурни во 
Битола, се припојува кон Претпријатието за про-
мет со житарици, грав и ориз „Житодрагор", од 
Битола, та поради тоа престанува со својата само-
стојна работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 396/58. (21; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-ХП-1958 год. под рег. бр. 87/55, свеска I е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Ибиш Неџбе-
дин и отсега Трговското претпријатие за промет со 
огревни и градежни материјали „Бор" — Битола 
ќе го потпишува новоназначениот в.д. директор Та-
ше Спиркоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 400/58. (23) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-Х1-1958 год. под рег. бр. 4/55, свеска V е запи-
шано следното: Престанува овластувањето' за пот-
пишување на досегашниот директор Паце Трпски 
и отсега Трговското претпријатие „Разноиромет" 
од Кичево ќе го потпишуваат новоназначениот в.д. 
директор Трајче Илиевски, ко-мерци ја листот Боро 
Матески и шефот на сметководството Стојан Нау-
мовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 3931/58. (26) 

Окружни,от стопански суд во Битола објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации на 
21-Х1-1958 год. под 'рег. бр. 58/55, свеска V е запи-
шано следното: Универзалното задружно трговско 
претпријатие на големо „Извор" од Кичево, заедно 
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со своите четири /продавници во Кичево и селата 
Дворци, Зајас и Грешница, се припојува кон Тр-
говското претпријатие „На-ма Пролет" од Кичево, 
та поради тоа престанува со својата самостојна 
работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 390/58. (27) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-ХП-1958 год. под рег. бр. 60/55, свеска Ш е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на стопан-
ските организации Откупната станица во Охрид 
на Претпријатието „Градинар" увоз-извоз од Скоп-
је, бидејќи престана со својата работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 407/58. (28) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации ма 
9-ХП-1958 год. под рег. бр. 94/55, свеска Ш е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Танче Петре-
ски и отсега Индустриското претпријатие ^Охрид-
ски бисер" од Охрид ќе го потпишува новоназна-
чениот в.д. директор Никола Огненов. 

Од (^кружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 389/58. (20) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-ХП-1958 год. под рег. бр. 116/55, свеска П е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Владо Илиев-
ски отсега Земјоделското стопанство „Мирче Ацев" 
с. Старо Лагово — Црилеп, ќе го потпишува ново-
назначениот в ,д. директор инж. агр. Љубомир Стој-
менов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 406/58. (ј31) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-Х1-1958 год. под рег. бр. 6/58, свеска П е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавни-
цата во Прилеп на Индустријата за гумени произ-
води „Вулкан" — Ниш и отсега прода,вницата ќе ја 
носи следната фирма: ,^Вулкан" комбинат за гуми 
и чевли, Ниш — Продавница во Прилеп. 

Се проширува и дејноста на продавницата и от-
сега ќе ја врши следната дејност: продажба на 
чевли од гума и кожа, сопствена изработка, како 
и продажба на чевли од кожа, чорапи, ималин, ка-
лапи, лажици, врвци и гумени играчки, не сопстве-
на изработка, како дополнение на асортиманот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 362/58. (32) 

Окружниот стопански" суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации :га 
5-ХП-1958 год. под рег. бр. 13/58, свеска П е запи-
шано следното: Досегашната фирма на продавни-
цата во Прилеп на Фабриката за чевли „Прва пе-
толетка" — Суботица се менува и ќе ја носи след-
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ната фирма: Индустрија обуќе — Суботица — Про-
давница во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 403/58. (33) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-ХП-1958 год. под рег. бр. 24/55, свеска IV е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на стопан-
ските организации Откупната станица во Ресен на 
Претпријатието „Градинар" увоз-извоз од Скопје, 
бидејќи престанува со својата работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 408/58. (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ,на задругите под рег. бр. 33 на 
страна 95 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Валандо-
во бр. 3602 од 24-Х-1958 год. дејноста на Земјодел-
ската производителна задруга ,Дрвена ѕвезда", с. 
Јосифово — Гевгелија, во иднина е: земјоделство, 
откуп на селскостопански (производи, сточарство 
(јкраварство), трговија (дуќан), занаетчиство (кола-
роковачка, работилница). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр(. 9161/58. (37) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 53, 
страна 177 е запишано следното: Се брише од реги-
старот на задругите Свиларо-памучната задруга 
„Природна свила" — Гевгелија, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Гевгелија 
бр. 04—4880/1 од 8-Х-1958 год. е припоена кон Ј1о-
заро-градинарската задруга „Слога" — Гевгелија, 
сметано од 1-Х1-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 862/58. (38) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. Д8 на страна 61 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ѓорче Петров бр. 04—7119/1 од 22-Х-1958 
год. Продавницата во Ѓорче Петров ,на Трговското 
претпријатие „,Банат" — Скопје од ул. „Маршал 
Тито" бр. 60 се преместува на улица „Маршал Тито" 
бр. 62 во Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 897/58. (40-; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 166 на страна 465 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на о-п-
штината Крива Паланка бр. 5596 од 26-Х1-1958 год. 
дејноста на Занаетчиското претпријатие „Дренак" 
— Крива Паланка се -проширува во иднина и со: 
производство на секаков вид машки и женски чев-
ли и секаков вид опикци, изработка на кожна 
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галантерија, сарачко-седларски производи, јажиња 
и други производи од коноп. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 837/58. (42) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 31 на страна 81 е запишано следното: 
Спасе ДИКОВСКИ, досегашен директор на Трговското 
претпријатие „Ангроснабдител" — Куманово, е раз-
решен од должност согласно со решението на На-
родниот одбор на општината Куманово бр. 17670/1 
од 1-Х1-1958 год. и му престанува правото за пот-
пишување. 

Со решението на Народниот одбор на општина-
та Куманово бр. 17669/1 од 14-Х1-1958 год. за ди-
ректор е назначен Методи Петрушев Тасевски. Тој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува ^о границите на овластувањето со старите 
потписници Пауновски Лазар, Мирослав Стојков-
ски и Петковска Бранка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 881/58. (46) 

родниот одбор на општината Титов Велес бр. 8102/1 
од 25-Х1-1958 год, е припоен кон Деловниот сојуз 
,,Билјана" — Титов Велес, сметано од 1-ХП-1958 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 909/58. (60) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 41, 
страна 129 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кавадар-
ци бр. 03—6568 од 20-1Х-1958 год. дејноста на Зе-
мјоделската задруга „Единство", с. Трстеник — Ти-
пхшвелешжо, во иднина е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, замена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и вр-
шење други разни услуги што се во врска со земјо-
делското производ ство; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивен 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. сточарство; и 

10. трговија со мешани индустриски и колони-
јални стоки на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, 3?и 
бр. 869/58. (50) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 187 на страна 495 е запишано следното: 
Мите Тасков, досегашен директор на Трговското 
претпријатие со мешана стока „Народен магазин" 
— Титов Велес, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

Со решението на Народниот одбор на општина-
та Титов Велес бр. 8121/1 од 25-Х1-1958 год. за в. д. 
директор' на претпријатието е назначен Дебарлиев 
Јовче. Тој преппријатието ќе го потпишува, задол-
жува и. раздолжува во границите на овластувањето 
со старите потписници Борислав Крепиев, комер-
цијалист, и Митко Апостолов, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 898/58. (61) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 231, страна 629 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес бр. 8117/1 од 25-Х1-1958 год. 
Љубе Солдатов, досегашен директор на Свиларе 
скиот комбинат „Нонча Камишева" — Титов Велес, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За в. д. директор на Комбинатот, со решението 
на Народниот одбор на општината Титов Велзс 
бр. 8И19/1 од 25-Х1-1958 год., е назначен Демниев 
Методи, кој ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето' со старите 
потписници Бркиќ Ѓураѓ, Војницалиев Димче, Ѓор-
гов Никола и Виларов Арсов Лазар, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 901/58. (вз) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задруги,те под рег. бр. 78, 
страна 277 е запишано следното: Согласно со реше-
нието' на Народниот одбор на општината Титов Ве-
лес бр. 8102/1 од 25-Х1-1958 год. Претпријатието за 
месо и месни производи „Месар" — Титов Велес се 
припојува кон Општиот деловен сојуз на земјодел-
ските задруги во Титов Велес, сметано од 1-ХП-
1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 910/58. (63ј 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 35, страна 87 е запишано следното: Се 
брише од регистарот на цретприј ати јата и дуќаните 
Претпријатието за месо и месни производи „Ме-
сар" — Титов Велес, бидејќи со решението на На-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 65 на 
страна 225 е запишано следното: Согласно со за-
писникот од одржаното годишно собрание на Зем-
јоделската задруга „Светлост", с. Црничане, од 17-
УШ-1958 год. претседателот на задругата Урош Та-
сиќ е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За управник на задругата е назначен Душан 
Цониќ, кој заедно со старите потписници: Саво Ан-
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ѓелков, благајник, и Томе Јованов, член на управ-
ниот одбор, задругата ќе ја потпишува во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 913/58. (64) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 56 на 
страна 189 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Градско 
бр. 3169/1 од 6-ХП-1958 год. дејноста на Земјодел-
ската задруга „Душан Кириќ" во село Росоман во 
иднина е: земјоделство, откуп на земјоделски поо-
изводи, свињогојство, услуги со машини на инди-
видуалните производители и кооперација со инди-
видуалните производители. 

Исто1 така согласно со записникот од одржаното 
задружно собрание од 25-УШ-1958 год. е разрешен 
од должност управникот на задругата Ѓоко Симо-
новиќ и како таков нема да биде потписник на за-
другата, а ќе ја потпишува како комерцијалист. 

За нов управник на задругата е назначен Ѓор-
ѓиевски Костов Наум, кој ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со комерцијалниот Ѓоко Симонов и новоназначе-
ниот книговодител Пешов В,. Рашо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 914/58. (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 7, стра-
на 13 е запишано следното: Согласно' со записни-
кот од одржаното годишно собрание од 11-1Х-1958 
год. стариот управен одбор на Земјоделската задру-
га „Славе Јорданов", село Долно Чичево — Титов-
велешко, е разрешен од должност. За нови членови 
на управниот од,бор се избрани следните лица: Бо-
гатинов Јордан, Спасевски Спасе, Магаров Тоде, 
Ивчев Коле, Таневски Бошко, Ристовски Трајче и 
Богданов Димитар, претседател на управниот одбор. 

Исто така и досегашните потписни-ци на задру-
гата, и тоа: Драган Крчмаров, управител, и Трајко 
Јанев се разрешени од должност и им престанува 
правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
Богатинов Јордан, управник на задругата, и Танев-
ски Бошко, член на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 873/58. (66) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76, 
страна 305 е запишано следното: Согласно со ре-
шението таа Народниот одбор' на општината Теарце 
— Одделение за стопанство бр. 10949/1 од 6-Х-1958 
год. стопанската дејност на Земјоделската задруга 
„Љуботен", село Вратница — Тетовско, во иднина е: 

1. земјоделско' производство на општонарод-
на земја,, земена под закуп или добиена на бес-
платно користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 
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3. вршење услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје и нивен пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на ка,дри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. погон за преработка, откуп и пласман на 

техничко' и огревно' дрво; 
10. преработка, откуп и пласман на домашни 

Ракотворби; 
11. лозарство', 
12. производство' на тутун; 
13. овоштарство'; 
14. погон со индустриски стоки; и 
15. угостителство (бифе). 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 875/58. (67) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63 на 
страна 217 е запишано' следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гевге-
лија бр. 04-4885/1 од 8-Х-1958 год. С'виларо-па-
мучната задруга ^Природна свила" — Гевгелија се 
припојува кон Лозаро-градинарската задруга „Сло-
га" — Гевгелија, сметано од 1-Х1-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 778/58. (68) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 37 на страна 99 е запишано следното: 
Се брише од, регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Занаетчискиот дуќан „Пчела" — Куманово, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 789/1 од 13-1-1958 година е 
припоен кон Занаетчискиот дуќан ,,Лила" — Кума-
ново. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 925/58. (69) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 46 на страна 121 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 789/1 од 13-1-1958 год. За-
наетчискиот дуќан „Пчела" — Куманово е припоен 
кон Занаетчискиот дуќан „Лила" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 924/58. (70) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 111 на страна 295 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината — Кавадарци бр. 03-7413 од 19-Х1-1958 г. 
дејноста на Трговското претпријатие „Раштани", 
Кавадарци, во иднина е: трговија на мало со жи-
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нотни намирници и предмети за куќни потреби, 
мешана индустриска стока (само за продавници по 
села), парфимериска и козметичка стока, галанте-
риска и базарска стока и играчки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 936/58. (72) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 14, 
страна 141 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-3952 од 10-1Х-1958 год. дејноста на Зем-
јоделската задруга „Димката Габерот" во село Ва-
таша е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произ-
водители, преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

3. врши услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

4. договарање вишоци од земјоделско произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивен 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организира штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за оба-

вување на стопанската активност на задругите; 
9. трговија со мешани индустриски и колони-

јални стоки на мало; 
10. сточарство; 
11. угостителска дејност; и 
12. вршење занаетчиски дејности: месарска и 

лекарска. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 907/58. (73) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 467, страна 1300 е запишано следното: 
Досега,шните потписници на Индустриската клани-
ца со ладилник — Скопје и тоа: Дракуловски Сте-
во и Тренчев Киро се разрешени од должност и им 
престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 938/58. (Ј75) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под бр. 108, страна 301 е запишано следното: Со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" — Скопје бр. 11443 од 5-1Х-1958 год. 
фирмата на Бурекцискиот дуќан ,пагода", во Скоп-
је, во иднина се менува и гласи: Претпријатие за 
производство на бурек „Вкус", Скопје. 

Бр. 20 - Стр. 307 

Исто така согласно со решението на Народниот 
одбор на општината „Ид,адија" — Ск-опје бр. 13018 
од 27-Х1-1958 год. дејноста на претпријатието во 
иднина се проширува и со производство на други 
тестенини, како: гибаници, лењи пити и друго и 
продажба на јогурт во чаши. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 9321/58. (77) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на' задругите под рег. бр. 22 на 
страна 51 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Отовица, 
Титоввелешка околија бр. 04—3760/1 од 18-1Х-1958 
год. дејноста на Земјоделската задруга „Напредок", 
во село' Иванковци, во иднина е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на безоплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните' земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјод,елски машини и орудија, како и 
други разни услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивен 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за стопан-

ската активност на задругата; и 
9. развивање на сточарството (расов и ситен 

добиток). 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 928/58. (79) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 83 на 
страна 207 е запишано след,ното: Согласно со реше-
нието на На,родниот одбор на општината Богомила 
бр. 05—3765 од 16-ХП-1958 год. дејноста на Земјо-
делската задруга „Кадиица", село Теово, Титовве -
л е т к а околија, во иднина е: земјоделство со сите 
земјоделски гранки, откуп, трговија на мало, дрвар-
ство и снабд,ување на задругарите со репродукцио-
нен материјал за производство. 

Исто така и досегашните членови на управниот 
одбор се разрешени од должност. За нови членови 
согласно' со записникот од одржаното полугодишно 
собрание од 22-Х1-1958 год. се избрани следните ли-
ца: Петре Стојановски, претседател, Стоилко Јова-
новски, Велјо Стојковски, -Стоилко Димовски, Дане 
Томовски и Драге Димовски. 

Исто така и старите потписници Петар Стоја-
новски и Борис Димовски се разрешени од долж-
ност и им престанува правото за потпишување. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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За нови потписници се избрани следните лица: 
Стоилко Димовски, Раде Поповски и Васил Меч-
каровски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 933/58. СВОЈ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 18 на 
страна 35 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Чашка бр. 
10064/1 од 22-Х1-1958 год. дејноста на Земјоделска-
та задруга „Мукос", село Оморани — Титоввелеш^о, 
во иднина е: трговија на мало, откуп на земјоделски 
производи, земјоделие — општо, сточарство и пче-
ларство. 

Согласно со записникот од одржаното полуго-
дишно собрание на задругата од 13-1Х-1958 год. 
стариот управен одбор е разрешен од должност. За 
нов управен одбор се избрани следните лица: Ду-
шан Миланов Богев, Васил Трајков Стојанов, Јор-
дан Сиљанов Димов, Велимир Војчев Трајков, Мите 
Сиљанов Јованов и Душан Стоилков Димков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 923/58. (81) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 93 на страна 237 е запишано' следното: 
Андо Начаров, досегашен в.д. директор на Земјо-
делското производително претпријатие ,,Бела Вода" 
— Титов Велес, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За в.д, директор на претпријатието согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Титов 
Велес е назначен Чукниев Коцев Трајко. Тој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со стариот 
потписник Мирчев Љубе, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 921/58. (82) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите' под рег. бр. 7 на 
страна 13 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Градско 
бр. 3173/1 од 6-ХП-1958 год. дејноста на Земјодел-
ската задруга „Славе Јорданов", село Долно Чи-
чево, Титоввелешка околија, во иднина е: земјо-
делство, сточарство, лозарство и откуп на земјодел-
ски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 3951/58. (83) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 90 на страна 229 е запишано следното: 
Панче Тодоров, досегашен директор на Производ-
ното услужно претпријатие „Тапетар" — Титов Ве-
лес, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За директор на претпријатието, односно за в.д. 
директор, согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Титов Велес бр. 812(0 од 25-Х1-
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1958 год., е назначен Коларов Панче, кој претпри-
јатието ќе го потпишува во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 920/58. (85) 

Окружниот стопански суд во' Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 538 на страна 1579 е запишано следното': 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кисела Вода" — Скопје бр. 04—6450 од 
16-УП1-(1958 год, е одобрено конституирањето на 
Градежното претпријатие за фасади, терацерски, 
мермерски и керамички услуги „Ударник" -
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје,4 Фи 
бр. 741/58. (90; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дежа во регистарот на задругите под рег. бр. 81 на 
страна 325 е запишано следното: Согласно со запис-
никот од од,ржаното второ собрание на Земјодел-
ската задруга „Нов задругар", село Жилче — Те-
товско', од 28-ХП-1958 год^ управниот одбор е раз-
решен од должност. За членови на новиот управен 
одбор се избрани следните1 лица: Сокол Антевски, 
Саво Столевски, Столе Стаменовски, Митре Да-
видовски, претседател, Трпко Синадиновски, Јосип 
Бартон и Ратко Трпевски. 

Исто така и досегашниот управник на задругата 
Велко Ристевски е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов управник на задругата е избран Мито 
Давидовски, кој ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето' со стариот 
потписник Дончо Јовановски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 903/58. (87) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 6 на 
страна 11 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Градско 
бр. 2984/1 од 6-ХП-1958 год, дејноста на Земјодел-
ската задруга „Прогрес", село Градско-Титоввеле-
шка околија, во иднина е: земјоделие, откуп на сите 
видови земјоделски и сточарски производи, сточар-
ство, преработка на земјоделски и сточни произво-
ди, механичка работилница, ковачка работилница 
и воденица. 

Согласно' со записникот од одржаното полуго-
дишно собрание на задругата од 7-1Х-1958 год. ста-
риот управен одбор е разрешен од должност. За 
нови членови на управниот одбор' се избрани след-
ните лица: Алексо Петрушев, Јован Панов, Стојко 
Крстев, Илија Димов, Стеван Арсов и Перо Кимов. 

Потписниците Борис Димчев и Игно Мановски 
се разрешени од должност и им престанува право-
то за потпишување. За нови потписници се назна-
чени следните лица: Панче Петрушев, управник, 
и Борис Димчев. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 895/58. (91) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 3361 е запишано, следното: Угостител-
ското претпријатие „Дојранско Езеро" - Стари Дој-
ран од 22 -11958 год. е ставено под при,нудна 
управа. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Богданци бр. 2953/1 од 23-1Х-1958 год. 
за принуден управник на претпријатието е назна-
чен Станчев Тодор, кој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 930/58. (03) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19 на 
страна 73 е запишано следното: Карев Илија, до-
сегашен претседател на Земјоделската задруга „Те-
товско Поле" — Тетово, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. Исто така 
и досегашниот книговодител Симовски Ѓоре е раз-
решен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

Согласно со одлуката на управниот одбор од 
10-Х1-1958 год. за нов управник на задругата е наз-
начен Јаневски Александар. Тој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со новоназначениот книговодител 
Ристо Јосифовски, за кого има согласност од општи-
ната, и стариот потписник Воиновски Бранко1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 935/58. (92ј 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 79 на 
страна 281 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Општата земјоделска задруга „Лекаров" 
— Неготино, и тоа: Бранко Малиминов,4 Неделков 
Крсте и Вешков ѓорѓи се разрешени од должност 
и им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Трајко Панов, управник на задру-
гата, и Јанаки Глигоров, шеф на сметководството'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 720/58. (9-1) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 945 на страна 833 е запишано следното' 
Младеновски Томев Димче, досегашен раководител 
на стопанско-сметководниот сектор на Претприја-
тието за превоз на патници и стока ,,Пролетер" — 
Скопје, е разрешен од должност и од 1-1-1959 год. 
му престанува правото за потпишување. 

За раководител на стопанско-еметководаиот сек-
тор на претпријатието е назначен Ристо Симеонов 
Колев, кој претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањзто 
со стариот потписник Ѓоре Цветковски, директор 
сметано од 1-1-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 945/58. Ш) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 207 на страна 555 е запишано следното: 
Јовче Дебрлиев, досегашен директор на Трговско-
то претпријатие „Победа" во Титов Велес, е раз-
решен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

Со решението на Народниот одбор на општина-
та Титов Велес бр. 8122/1 од 25-Х1-1958 год. за в.д. 
директор на претпријатието е назначен Николов 
Тодор, кој ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во гра,ниците на овластувањето со стариот 
потписник Никола Николовски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 941/58. (100) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаниге 
под рег. бр. 316 на страна 953 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Претпријатието за лов 
и преработка на риба „Дојранско Езеро", Нови Дој-
ран: Томе Аризанов, директор, и Поп Костов Ни-
кола, шеф на сметководството, се разрешуваат од 
должност и на директорот Томе Аризанов, му пре-
станува правото за потпишување. 

Со решението на Народниот одбор на општина-
та Богданци бр. 3589/1 од 25-ХП-1958 год. за дирек-
тор на претпријатието е назначен Хаџитошев Ри-
сто'. За шеф на сметководството е назначен Пенов 
Киро. Тие претпријатието ќе го претставуваат, за-
должуваат и раздолжуваат1 заедно со досегашниот 
ПОТПИСНИК Поп Костов Никола. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1024/58. (97) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 540 на страна 1589 е запишано следното: 
Согласно со решени,ето на Народниот одбор на оп-
штината Петровец бр. 5694/1 од 5-Х1-1958 год. Вено 
Бундевски, досегашен директор на Земјоделското 
стопанство „,27 март", с. Долно Коњари - Скопско, 
е разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишу в ање. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Петровец бр. 5695/1 од 5-ХП-1958 год. за 
директор на стопанството е назначен Мемедовски 
Џемаил, кој ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со новоназ-
начениот книговодител Димитров Димитар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1084/58. (105) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на задругите под рег. бр. 86 е 
запишано следното: Согласно со решението на На-
родниот одбор на општината Неготино бр. 01—5106 
од 16-УШ-1958 год,, дејноста на Земјоделската за-
друга „Костадин Костадинов" од село Демир Ка-
пија е: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2) организирање земјоделско' производство на 
земјата на индивидуалните производители, преку 
создавање на разни видови кооперации; 
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3) вршење услуги на земјоделециве производи-
тели со земјоделски машини и орудија и други раз-
ни услуги во врска со земјоделското производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал( семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6) преработка и доработка на земјоделско про-
изводство; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9)1 трговија со' мешани стоки на мало; 
10) (погон пипер ана; 
'ИДО погон лебара; 
12) погон месарница; 
13) погон сечење на дрва. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 991/58. (102; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 533 на страна 1553 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Молеро-фарбарската 
занаетчиска задруга „Идеал" — Скопје Киро Л1. 
Трајковски и Киро Кузманов Коцев се разрешени 
од должност и им престанува правото за потпи-
шување. 

За претседател на задругата, согласно со за-
писникот на управниот одбор од 21-Х1-1958 год., е 
назначен Никола Николовски, а за раководител 
Ѓорѓи Индов, кои ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 942/58. (106) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 511 на страна 1466 е запишано следното' 
Согласно со решението' на Народниот одбор на оп-
штината „Кисела Вода" - Скопје бр. 04—6091 од 
22-ХП-1958 год. досегашниот в.д. директор на Ком-
бинатот „Техника" — Скопје Мирослав Петровска 
е разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

Со решението на Народниот одбор на општината 
„Кисела Вода" — Скопје бр. 72 од 21-Х-1958 год. 
гѕа директор на комбинатот е назначен Новковски 
Стојан Душко, кој ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 959/58. (107) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 522 на страна 1515 е запишано следното'. 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината ,Идадија" — Скопје бр. 8632 од 24-У1-1958 
год. седиштето на Консигнационото складиште на 
„Аутомобилија", Загреб во Скопје се преместува сл 
улица „Борис Кидрич" бр. 51 на ул. ,,Никола Ва,п-
царов" бр. 41, Скопје. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, -Фи 
бр. 761/58. (108) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 12-ХП-1958 год. 
под рег. бр. 51/55, свеска I е запишано следното': 
Земјоделската задруга „Драгор", с. Дихово — Би-
толско, е припоена кон Земјоделската задруга 
,Донче ѓорѓиев" од истото село', поради кое Земјо" 
делската задруга „Драгор" престана со својата са-
мостојна работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 431/58. (117) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-ХП-1958 год. е запишано конституирањето на 
Трговското претпријатие на мало и големо „Црни 
врв", с. Кукуречани — Битолско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 471/58. (118) 

Окружниот стопански суд во Батола објавува 
дека во регистарот на задругите на 8-1-1959 год. 
под рег. бр. 11/56, свеска I е запишано следното: 
Се овластува лицето Иракли В. Зози, книговодител 
на Сервисот за снабдување на Деловниот задружен 
сојуз за механизација во Битола, да може да го 
потпишува Сервисот заедно со раководителот Тоде 
Силјановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 22/59. (119) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 562, страна 159 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп 
штицата „Идадија" — Скопје бр. 12215 од 15-Х-1953 
год. кон Претпријатието за промет со жито и пре-
работки од жито на големо „Жито Македонија" — 
Скопје се припојуваат претпријатијата за промет 
со жита и тоа: „Житофонд" — Скопје, „Житопро-
мет", Св. Николе, „Житопромет" — Гостивар, , Д и -
топромет" — Битола, „Славеј" — Охрид, ,,Караор-
ман" — Кичево, „Б. Јанков" — Струмица, „Д. До-
лина" — Кочани, „Жито Куманово" — Куманово, 
„Жито П ел агонија" — Прилеп, „Жито Вардар" — 
Титов Велес и „Жито Полог" — Тетово. 

Сите погоре споменати претпријатија заедно со 
своите досегашни продавници и стоваришта, т.е. 
сите нивни потони се припојуваат како филијали 
на претпријатието' „Жито Македонија" во соответни-
те градови. 

Предмет на работењето на Претпријатието' „Жи-
то Македонија" е: откуп и промет со житарици, 
ориз и грав, преработка на житарици и промет со 
преработки од житарици, производство' и промет со 
леб, печива и - тестенини, откуп и промет со сточна 
храна, производство на нишесте, овошни конзерви 
и промет со нив. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината „Идадија" Скопје бр. 14333 од 21-Х-1938 
год. е одобрено конституирањето на Претпријатието 
„Жито Македонија" — Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА НРМ 
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Исто така покрај досегашниот потписник на 
Претпријатието „Жито Македонија" - Скопје, ди-
ректорот Ѓоко Михајловски, претпријатието ќе го 
потпишуваат и новоназначените потписници во 
границите на овластувањето, и тоа: Љубомир Про-
шев, директор на стопанско-сметков одениот сектор, 
Марика Стојчева, шеф на сметководството, Тодор 
Николиќ, директор на комерцијалниот сектор, и Ко-
стадин Поцевеки, директор' на техничко-производ-
ствениот сектор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 919/58. (109) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организа,ции на 
8-1-1950 год. под рег. бр. 146/55, свеска I е запишано 
следното: Се менува досегашната дејност на Кон-
фекционото претпријатие „Иднина" — Битола и от-
сега претпријатието ќе ја врши следната дејност: 
занаетчиско-конфекционо производство' на машка, 
женска и долна облека и вршење услуги во тие 
дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 21/59. (120) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-1-1959 година под рег. бр. 27/55, свеска I е запи-
шано' следното:. Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Менде Фида-
н о в и и отсега Трговското претпријатие на мало 
„Солидарност" — Битола ќе го потпишува ново-
назначениот в.д, директор Владо Илиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 17/59. (121) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации н,а 
9-1-1959 год. под рег. бр. 246/55, свеска I е запи-
шано1 следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на" досегашниот директор Владо Илиев-
ски и отсега Трговското претпријатие на мало 
„Станд,ард" — Битола ќе го потпишуваат новоназ-
начениот в.д. директор Манде Фиданоски и Мари-
ка Прнара, шеф на сметководството. 

Од, Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 29/59. (122) 

потпишуваат новоназначениот директор Муча Му-
стафа и лицата Ферит Пашели и Али Реџа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 515/58. (12 

Окружниот стопански суд во' Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-ХП-1958 год. под, рег. бр. 48/55, свеска V е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на лицата Лазе Софрониевски, Јован 
Велјановски и Часлав Радивојевиќ и отсега Шум-
ското индустриско претпријатие „Копачка" - Ки-
чево ќе го потпишуваат следните лица: новоназна-
чениот в.д. директор Јован Велјановски, техничкиот 
директор инж. Трајко Апостоловски и шефот па 
сметководството Тихомир Софрониевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 424/58. (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 260 на страна 741 е запишано следното: 
Димитар Зафировски, досегашен управник на За-
наетчиската лебопекарска задруга „Напредок" — 
Гевгелија, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За управник на задругата е назначен Ристо 
Колев, кој заедно со старите потписници Коста Ха-
џидимитров, книговодител, и Атанас Крајчев, бла-
гајник, задругата ќе ја потпишува во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 779/58. (11390) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 174 на страна 457 е запишано следното: 
Боро Влахов, досегашен в.д. директор на Угости-
телското претпријатие „Кожув" — Гевгелија, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

Со решението на Народниот одбор на општината 
Гевгелија бр. 01—4736/1 од 30-1Х-1958 год. за дирек-
тор на претпријатието е назначен Ванчо Дучков, 
кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 781/58. (1391) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации ла 
23-ХП-1958 год. под рег. бр. 1/58, свеска Ш е запи-
шано конституирањето на Претпријатието за про-
мет и оправка на радиоапарати „Радиоцентар" во 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 269/58. (ЗГ2Л; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-ХП-1958 год. под рег. бр. 5/56, свеска Ш е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниов (директор Демир 1Ла^ 
пранику и отсега Мешовитото трговско претприја-
тие на мало и големо „3 септември" — Дебар ќе го 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 238 на страна 727 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Угостителскиот дуќан 
со паушална пресметка „Мавровско Езеро" — Ма-
врови Анови и тоа: Душан Богоевски, раководител ј 
и Драган Стојановски се разрешени од должност и 
им престанува правото за потпишување. 

За раководител е назначен Милан Бојаџиевиќ, 
со решението бр. 04—2638/1 од 25-УП-1958 год., кој 
дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето со Елена Бојаџие-
виќ, член на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 657/58. (1400) 
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Окружниот стопански СЈ̂ Д ВО Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 107 на страна 299 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 5163/1 од 30-У1-1598 год. Тр-
говскиот колонијален дуќан „Македонија" — Ку-
маново се припојува кон Трговското претпријатие 
за животни намирници и предмети за кз^ќни потре-
би на мало „Сервис" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 772/58. (1403) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 116 на страна 319 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Ид,адија"—Скопје бр. 12001 од 15-Х-1958 г. 
Претпријатието за промет со прехранбени производи 
„Напредок" во Скопје се припојува кон Претприја-
тието — дуќан за колонијал „Ѕвезда" — Скопје, 
сметано од 1-Х-1958 год, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 803/58. (1417) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 40Ѕ на страна 1094 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Стовариштето во Скопје на Претпријатието 
„27 март" експорт-импорт трговија со селско-сто-
пански производи на големо — Чанак, бидејќи прет-
пријатието е под принудна управа, објавена во 
„Службен лист на ФНРЈ" бр. 21/58 од 28-У-1958 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 639/58. (1421) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 80 на страна 205 е запишано следното: 
Согласно1 со' решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци бр. 01—4202 од 31-У-1958 год. 
дејноста на Претпријатието за истраги и студии 
,,Алшар" — Кавадарци се проширува во иднина и 
со: рударски истраги, студии и експлоатација на 
руда, бушење на тунели, дубинско бушење и ка-
менолом. 

Согласно ед гфеђцитираното решение се ме-
нува и фирмата на претпријатието и во иднина ќе 
гласи: Претпријатие за рударски истраги, дубинско 
бушење и каменолом „Алшар" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 718/58. (1404) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 44 на страна 129 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Претпријатието — дуќан за колонијал на ма-
ло „Напредок" — Скопје, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината „Идадија" — Скоп-
је бр. 124)01 од 15-Х-1958 год. е припоено кон Прет-
пријатието' за промет со прехранбени производи 
„Ѕвезда" — Скопје, сметано од 1-Х-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 802/58. 01418; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 467 на страна 1300 е запишано следното: 
Александар Трајковски, досегашен раководител на 
Продавницата на Индустриската кланица со ладил-
ник во Скопје на улица „Зелено пазарче" во Скоп-
је, е разрешен од должност. За нов раководител на 
продавницата е назначен Трпковски Арсен, со ре-
шението бр. 510 од 23-Х-1958 год,, кој нема да биде 
потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
777/58. (1419) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
под рег. бр. 241 на страна 635 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кале" — Скопје бр. 16881 од 8-Х-1957 го^. 
дејноста на Претпријатието „Колектив" — Скопје 
во иднина се проширува и со куповина и продажба 
на гумени производи и тоа: гумени чевли и други 
производи сродни на производниот асортиман на 
иретприј атието. 

Досегашниот директор на претпријатието Ва-
силевски Тодор е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината „Кале" — Скопје бр. 10367 од 14-Х-1953 
год. за в.д. директор е назначен Ангел Вангов, кој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето со в.д. 
шефот на сметоводството Милка Арсова. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 809/58. (1420) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160 на страна 431 е запишано следното 
Се определува статус на претпријатие на досегаш-
ниот Слаткарски д,уќан „Блед" — Скопје, а соглас-
но со решението на Народниот одбор на општината 
,,Кале" — Скопје бр. 94 од 12-1Х-1958 год. и фир-
мата на претпријатието ќе гласи: Слаткарско прет-
пријатие „Блед" — Скопје. 

Стопанската дејност на претпријатието ќе биде: 
производство и продавање на сите видови слаткар-
ски производи, бурек, пецива, безалкохолни пија-
лоци, како и гетови преработени производи врз ба-
за на шеќер и какао. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 72Ц/58. (1422) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х1-1958 год. под рег. бр. 168/55, свеска I е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на стопан-
ските организации Претпријатието за производство 
на камени коцки — Битола, бидејќи е ставено во 
ликвидација. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 380/58. (1432; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Х1-1958 год. под рег. бр. 83/55, свеска I е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот заменик на директорот 
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Димче Петровски и отсега Занаетчиското претпри-
јатие „Напредок" — Битола ќе го потпишува ди-
ректорот Миха Ризевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 365/58. (1433) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76/55, 
свеска I е запишано следното: Се менуваат прави-
лата на Околискиот задружен сојуз од Битола, а 
задачите на сојузот отсега ќе бидат: 

1. да проучува и укажува помош на задругите 
— членки во развивањето на одделни производни, 
селскостопански дејности сврзани со унапредува-
њето на земјоделското производство; 

2. да ги редовно проучува, -следи и им укажува 
редовна систематска помош на задругите во раз-
вивањето на разните кооперативни односи, да се 
грижи за унапредувањето на индивидуалното сел-
ско стопанство; 

3. да им укажува организациона, стручна и дру-
га помош на задругите во нивното издигање и јак-
нење како стопански организации на село, како 
организатори и носители на целокупната политика 
за унапредување на земјоделското производство и 
изградување на социјалистичките односи на село; 

4. да ги проучува и им укажува помош на за-
другите во правењето^ на нивните перспективни и 
годишни планови, во нивната правилна ориентаци-
ја и за нивната реализација; 

5. да ги проучува и им помага на задругите во 
развивањето на социјалистичкиот демократизам при 
управувањето со задругата; 

6. да ги проучува и помага иницијативите за 
формирање на нови задруги, како и нивното омасо-
вување; 

7. да редовно^ и систематски го' следи и проу-
чува методот на работењето во задругите и ука-
жува помош за неговото постојано усовршување; 

8. да врши ревизија над целокупната дејност 
во- задругите, да презема мерки и да дава разни к 
препораки и предлози; 

9. да оснива разни стопански и други установи 
преку кои ќе го помага унапредувањето на земјо-
делското производство во задругите; 

10. да се грижи и работи на постојаното стручно 
издигнување на кадри за задругите. 

11. да укажува редовна и потребна правна по-
мош на задругите во врска со примената на разни 
прописи што се однесуваат на задругите; 

12. да соработува со државните и другите ор-
гани и да ги претставува задругите по сите пра-
шања што се однесуваат на задругите; 

13. да ти врши сите други работи што му се ста-
вени и ќе му бидат ставени во надлежност со' по-
себни законски прописи, одлуки и друго од држав-
ните органи или ставени во задача од неговото со-
брание и останатите самоуправни органи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 341/58. (1431) 

ски и отсега Земјоделското стопанство ,,Кузман Јо-
сифовски — Питу", с. Славеј, околија Битолска, 
ќе го потпишуваат новоназначениот директор инж. 
агр. Петар Ристески и Јордан Поповски, службеник. 

Од Окружниот сто-пански суд во Битола, Фи 
бр. 391/58. (1435) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 31-Х-1958 год. 
под рег. бр. 34/55, свеска I е запишано ^ следното : 
Престанува овластувањето за потпишување на ли-
цата Зулумовски Паско и Миланковски Стојче и 
отсега Земјоделската задруга „Црни врв", село Гор-
но Српци — Битолско, ќе ја потпишуваат лицата 
Колевски Крсте и Миленковски Паско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 367/58. (1436) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 31-Х-1958 год. 
под рег. бр. 34/55, свеска I е запишано следното: 
Престанува овластувањето за потпишување на ли-
цата Трајан Јанкуловски и Паско Миленковски, а 
за потпишување на Земјоделската задруга „Црни 
врв", село Горно Српци — Битолско, се овластуваат 
лицата Зуламовски Паско и Милановски Стојче. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 366/58. (1437; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-Х1-1958 год. под рег. бр. 2/56, свеска V е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на стопан-
ските организации Претпријатието за промет и от-
куп на житарици, ориз и грав „Караорман" — Киче-
во, заедно со неговите две продавници во Кичево, 
брашнениот склад во Струга и ангроскладот во Брод 
Македонски, бидејќи престана со својата работа 
поради припојувањето кон Претпријатието ,,Жито^ 
Македонија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 
бр. 381/58. (1438) 

Окружниот стопански суд во Битола објавупа 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-Х1-1958 год. под рег. бр. 16/56, свеска П е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Киро Томов-

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 23-Х-1958 год. 
под рег. бр. 44/55, свеска V е запишано следното: 
Престанува овластувањето за потпишување на ли-
цата Андон Кузманоски и Трајко Маџоски и отсега 
Земјоделската задруга „Напредок", село Самоков -
Кичево, ќе ја потпишуваат лицата Богески Жив,ко 
и Силјановски Ристо. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 355/58. ' (1439) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х1-1958 год. под рег. бр. 91/55, свеска Ш е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на стопан-
ските организации Трговскиот дуќан ,Д1лод" — Ох-
рид, бидејќи престана со својата работа поради при-
појувањето КОН Трговското претпријатие „Вита-
мин" — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 370/58. (1440; 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-Х1-1958 год. под рег. бр. 12/58, свеска П е запи-
шано конституирањето на Трговското претпријатие 
„Искра", с. Кривогаштани — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 374/58. (1441) 

' Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-Х1-1958 год. под рег. бр. 1/56, свеска П е запи-
шано следното: Досегашната фирма на Трговскиот 
дуќан „Охридско Езеро" — Прилеп се менува и 
отсега ќе гласи: Тр-говско претпријатие „Охридско 
Езеро" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
383/58. (1442) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х-1958 год. под рег. бр. 1/56, свеска П е запи-
шано конституирањето на Трговското претпријатие 
„Охридско Езеро" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 384/58. (1443) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Х-1958 год. под рег. бр. 28/55, свеска П е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Сотир Дамески 
и отсега Трговското претпријатие „29 ноември" од 
Прилеп ќе го потпишува новоназначениот дирек-
тор Павловски Пецо и шефот на сметководството 
Јордан Миновски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 369/58. (11444; 

Окружниот столанско/г суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-Х-1958 год, под рег. бр. 6/56, свеска П е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Глигур Моми-
роски и отсега Трговското претпријатие „Радио-
електроцентар" од Прилеп ќе го потпишува ново-
назначениот в.д. директор Зарапчиев Митко и кни-
говодителот Методија Тарунџиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 360/58. (1445) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-Х1-1958 год. под рег. бр. 3/56, свеска П е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишувал,е на досегашниот директор инж. Ѓорги На-
пески и отсега Претпријатието за термоизолациони 
материјали „Партизан" од Прилеп ќе го потпишу-
ваат новоназначениот директор Александар Кокон-
доски и шефот на сметководството Добре Илиоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 379/58. (1446) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации па 
5-Х1-1958 год. под рег. бр. 80/55, свеска П е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-

пишување на досегашниот директор Борка Јорда-
носки и отсега Прилепската -пивара во Прилеп ќе 
ја потпишуваат следните лица: новоназначениот 
директор Сотир Дамески, шефот на комерцијалното 
одделение Димче Димоски и техничкиот раководи-
тел Лудма,н Шандор, секој поединечно. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 375/58. (1447) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-Х1-1958 год. под рег. бр. 39/55, свеска П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Тргов-
ското претпријатие „3 ноември" од Прилеп и отсе-
га претпријатието, покрај досегашната дејност, ќе 
врши и промет со -моторни возила, резервни де-
лови и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 217/58. (1443) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-Х-1958 год. под рег. бр. 13/56, свеска П е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Васил Гли-
горов и отсега Земјоделското претпријатие за елитни 
семиња „Напредок", село Костинци — Прилеп, ќе 
го ,потпишува новоназначениот в.д. директор Ѓор-
ѓиовски Живко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 361/58. (1449) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-Х1-1958 год. под рег. бр. 8/55, свеска П е за,пи-
шано следното: Досегашната дејност на Трговското 
претпријатие „Текстил" од Прилеп — трговија на 
мало со текстил и текстилна галантерија — се про-
ширува и со следната дејност: продажба на фото-
материјали и изработки од племенити материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Битола,в Фи 
бр. 363/58. (1451) 

Окружниот стопански суд во Б,итола објавува 
дека во регистарот на задругите на 24-Х-1958 год. 
под рег. бр. 3/58, свеска П е запишано следното' 
Престанува овластувањето за потпишување на до-
сегашниот в.д. управник Коце Дамески и отсега 
Сточарскиот деловен задружен сојуз „Сточар" од 
Прилеп ќе го потпишуваат новоназначениот в. д. 
управник Гога Десовски и шефот на сметководство-
то Благоја Коневски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 359/58. (1452) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-Х-1958 год. под рег. бр. 1/57, свеска IV е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Милан Маш-
ковски и отсега Претпријатието за услуги во земјо-
делството и јавен транспорт и шпедиција од Ресен 
ќе го потпишува новоназначениот директор Попов-
ски Љубомир во заедница со книговодителот Киро 
Стефановски. 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 358/58. (1453) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Х-1958 год. под рег. бр. 15/55, свеска IV е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Ане Кочовски 
и отсега Претпријатието за обработка на тутун од 
Ресен ќе го потпишува новоназначениот в.д. ди-
ректор Таше Димовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 368/58. (ј145^ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-Х1-1958 год. под рег. бр. 76/55, свеска Ш е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Вангел Сто-
јановски и отсега Лекарското претпријатие „Ис-
храна" од Струга ќе го потпишува новоназначе-
ниот директор Спасе Ниновски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 388/58. (1455) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х1-1958 год. под рег. бр. 33/56, свеска Ш е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Боро Тасевски 
и отсега Претпријатието за откуп, обработка и про-
дажба на тутун од Струга ќе го потпишуваат но-
воназначениот в ,д. директор Ристо Поповски и Бош-
ко Џутески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 387/58. (14561) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 295, на страна 761 е запишано следното: 
Потерај досегашните потписници на Претпријатието 
за автобуски сообраќај — Скопје, во принудна 
управа, и тоа: Орде Ивановски, принуден управи-
тел, и Пеич Милун, раководител на стопанско" 
сметкеводниот сектор, претпријатието ќе го пот-
пишуваат и инж. Златков Љупчо, заменик прину-
ден управник, и Георгиевски Јане, шеф на смет-
ководството, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 705/58. (1467) 

Согласно со решението на Народниот на оп-
штината Гостивар бр. 4804 од 17-Х-1958 год. деј-
носта на Продавницата „Ѕвезда" во Гостивар на 
Трговското претпријатие за промет со мешани сто-
ки „Маврово" — Гостивар во иднина се проширува 
и со чевли. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 834/58. (1474) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 27 на 
страна 106 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Јаворка", с. Фо-
рино — Гостивар, и тоа: Лимани Рамиз и Алија 
Асани се разрешени од должност и им престанува 
правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата согласно со 
записникот од одржаниот состанок на управ,ниот 
одбор ОД 10-Х-1958 год. се избрани и тоа: Дервиши 
Ваведин, управник, и Димитровски Ставре, зем. тех-
ничар, кои заедно со стариот потписник Даути 
Идриз, книговодител, ќе ја потпишуваат задругата 
во гра-ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 808/58. (1475) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 190 на страна 551 е запишано следното:. 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 05—15038 од 1-Х-1958 год. 
називот на фирмата на Индустриското претприја-
тие „Вулкан" — Ниш, Продавница во Куманово се 
менува и во иднина ќе гласи: „Вулкан" комбинат 
за гуми и чевли, Ниш — Продавница во Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 812/58. (1476) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88 на страна 201 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар бр. 4804 од 17-Х-1958 год. деј-
носта на Продавницата „Караорман" на Трговското 
претпријатие за промет со мешани стоки ,,МаврО'-
во" — Гостивар во иднина се проширува и со ту-
тунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 833/58. (1473) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претцриј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 199 на страна 533 е запишано следното: 
Перо Ангелков, досегашен потписник на Слаткар -
скиот дуќан „,Младост" - Кавадарци, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За нов ,потписник на дуќанот е назначен Ангел 
Мешков, калфа во дуќанот, кој ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, со стариот ПОТПИСНИК Методи Велчев, ра-
ководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 838/58. (1478) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88 на страна 11 е запишано следното' 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 169 на страна 453 е запишано следното' 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговскиот дуќан „Слобода", с. Драчево — 
СКОПСКО, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Драчево бр. 3847/1 од 18-Х-1958 год. 
е припоен кон Трговското претпријатие „Искра", с. 
Драчево, сметано од 1-Х-1958 година, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 830/58. (1494,) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76 на 
страна 269 е запишано следното: Согласно со за-
писникот од одржаното годишна собрание на Де-
ловниот сојуз за механизација — Кавадарци од 
22-1У-1958 год. старите членови на управниот одбор 
се разрешени од должност. За нови членови се и,з-
брани следните лица: Миле Тасев, Владо Томовски, 
Војо Петровски, Никола Чулев и Анти филис Кара-
иманов. За претседател на управниот одбор е из-
бран инженерот Миле Тасев. 

Исто така и досегашниот в. д. управител на со-
јузот Војо Петровски е разрешен од должност упра-
вител на сојузот, а и понатака останува потписник. 

Согласно со решението на управниот одбор бр. 
813/1 од 5-У-1958 год. и записникот од годишното 
собрание за управител на сојузот е назначен ин-
женерот Сарафов Ванчо, кој ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со стариот потписник Војо Петровски, зем-
јоделски машински техничар, и новоназначениот 
шеф ,на сметководството Цвета Гогова, примена со 
конкурс. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 334/58. (1479) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 484 на страна 1354 е запишано след-
ното: Согласно со решението на Народниот одбор 
на општината „,Кале" — Скопје бр. 03—9552 од 1-Х1-
1958 год. фирмата на Продавницата бр. 1 во Скопје 
на „Вулкан" — Ниш во иднина ќе гла-си: „Вулкан" 
комбинат за гуми и чевли, Ниш - - Продавница бр. 1 
— Скопје. 

Согласно со ^рецитираното решение стопанска-
та дејност на продавницата е: трговија со чевли од 
гума и кожа (сопствено производство), чора,пи, има-
лин, калапи за чевли, врпци и други гумени иг-
рачки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 811/58. (1495) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претуријатиј ата и дуќаните 
под рег. бр. 484 на страна 1354 е запишано следното: 
Согласно со' решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кале" - Скопје бр. 03—0552 од 1-Х1-1953 
год. називот на фирмата на Продавницата бр. 2 во 
Скопје на „Вулкан" — Ниш се менува и во иднина 
ќе гласи: „Вулкан" комбинат за гуми и чевли во 
Ниш — Продавница број 2 во Скопје. 

Согласно со ^рецитираното решение стопан-
ската дејност на Продавницата бр. 2 во Скопје е-
трговија со чевли од тума и кожа (сопствено про-
изводство), чорапи, им алии, калапи за чевли, кор-
низи, врпци и други гумени играчки. 

Од Окружниот стопански суд во, Скопје, Фи 
бр. 810/58. (1496) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 427 на страна 1180 е запишано следното: 
Атанас Георгиев, досегашен директор на Птицевод-
ната станица во село Белимбегово, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување 

Согласно' со решението на Народниот одбор на 
општината Петровец бр. 5405 од 23-Х-У1958 год. за 
директор на станицата е назначен инженерот Б. За-
тараковски, кој ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 839/58. (1407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 9 на страна 27 е запишано следното: Се 
брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните 
Продавницата на Претпријатието за дрвна инду-
стрија ,Дрвена ѕвезда" во Скопје, ул. „Гопе Дел-
чев" бр. 17, согласно со решението на работничкиот 
совет од 4-1Х-1958 год,, записникот бр. 1975 од 10-
1Х-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 858/58. (Ј1493) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 580 на 
страна 265 е запишано следното: Али Адем Хаки, 
досегашен раководител на Занаетчиската електро -
инсталатерска услужна задруга „Никола Тесла" -
Скопје, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

Исто така на Матиќ Себастијан му престанува 
правото за потпишување како претседател на за-
другата, а ќе ја потпишува како раководител, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" - Скопје бр, 13940 од 7-Х1-1958 год. 
е поставен за раководител. 

Покрај раководителот Матиќ Јосеф Себастијан, 
за потписници се назначени следните лица: Танев-
ски Владов Христо, претседател на задругата, и 
Филиповска Семова Вера, касиер во задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 865/58. ( 1 5 0 0 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 301, на страна 891 е запишано следното; 
Досегашните потписници на Трговското претприја-
тие на мало и големо за откуп на селскостопански 
производи и продажба, набавка на прехранбени и 
индустриски стоки, како и градежен материјал и 
огревно дрво „Михајлово", с. Конопиште — Титиев -
велешко, и тоа: Леонид Јанчев, и Здраве Лазаров 
се разрешени од должност и им престанува пра-
вото за потпишувања 

За нови потписници на претпријатието се на-
с о ч е н и : Боро Марков, комерцијалист, и Стојан Т 
Јованов, книговодител, кои заедно со стариот пот-
писник Јордан Милошев, директор, претпријатието 
ќе го потпишуваат во границите на овластува,њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 800/58. (150-2) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубените печат и штембил на Фабриката за 
производство на кондури и папуни — Куманово под 
назив: „,Фабрика за производство на кондури и 
папуни" — Куманово", се огласуваат за неважни. 
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Загубениот округли печат на Народното основно 
училиште „Кузман Јосифовски — Питу" — Скопје 
под назив: „Народно основно училиште „Кузман 
Јосифовски — Питу" — Скопје", се огласува за не-
важен. (928) 

Загубениот печат на Народното основно учи-
лиште во с. Сиричино под назив: „На,родно основно 
училиште, с. Сиричино^, Тетовска околија", се огла-
сува за неважен. (935) 

Загубените печат и штембил на Земјоделската 
задруга „Киска", с. Ижишта под назив: „Земјодел-
ска за,друга „Киска", с. Ижишта, Охридска околија", 
се огласуваат за неважни. (938) 

П О К А Н А 

Се известувате дека Управниот одбор на Адво-
катската комора на НРМ" во Скопје, врз основа на 
член 18 и 19 од Статутот на оваа комора, е св,икал 
IX редовно годишно собрание на Адвокатската ко-
мора на НРМ во Скопје за 21 јуни 1959 година, во 
9 саатот, во салата на Окружниот суд во Скопје 

Дневен ред: 
1) Отворање на собранието, утврдување бројот 

на присутните членови и утврдување на дневниот 
ред. 

2) Избирање на работно претседателство, запис-
ничар и три оверувачи на записникот. 

3) Извештај на Управниот одбор на Комората 
за време од 30 јуни 1958 година до 20 јуни 1959 год. 

4) Извештај на Комисијата за преглед на фи-
нансиското работење за 1958 година. 

5) Дискусија по обата извештаи. 
6) Предлог на буџетот ((приходи и расходи) на 

Комората за 1959 година, и 
7) Разно. 
Се поканувате да присуствувате на ова наше 

редовно годишно собрание. 

Адвокатска комора на НР Македонија 
во Скопје (1220) 

МАЛИ ,ОГЛАСИ 

Се огласуваат ^а неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 18435, на име Јор-
дана Златева Ристова, с. Братиндол — Битолско. 

(703) 
Здравствена легитимација бр. 1288, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Живка Станчева, ул. „Брегалница" бр. 10 — Штип. 

тц 
Лична карта рег', бр. 13965/951', издадена од4 

ДСВР — Скопје на Тодор Трајков Моневски, ул. 
„Коле Неделковски" бр. 36 — Скопје. (705) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Милун-
ка Цветиќ, Скопје. ^ (706) 

Работна книшка бр. 51057, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Радмило 
Тодоровски, Скопје. (716) 

Работна книшка бр. 31637, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Младен 
Стојановски, Скопје. (717) 

Полуматурска диплома, издадена од бившата 
Турска школа „Руждие" во Струга през 1910/11 г. 
на име Имами Хамит Таксин, ул. ,,Муртеза Тата" 
бр. 4 — Струга. ' (718) 

Здравствена легитимација бр. 151635, издадена 
од Заводот за социјално' осигурување — Скопје на 
име Бранко Орданов, Скопје. (719) 

Здравствена легитимација бр. 13863, издадена 
ед Заводот за социјално осигурување во Урошевац 
на име Ашим Зенел Лика, Скопје. (720) 

Здравствена легитимација бр. 51369, издадена 
ед Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Љупчо Ачевски, нова населба — Девеани бо. 
6 - Битола. (721) 

Оружен лист бр. 617, издаден од СВР — Кума-
ново на име Крсте Георгиев Ангеловски, с. Ма-
креш — Кумановско. (722) 

Здравствена легитимација бр. 16343, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Дарка Соколова Стојкова, с. Калиманци — Штип-
ско. (723) 

Воена буквица издадена од Воениот отсек — 
Кисељак. НР Босна и Херцеговина на име Касам 
Деар Исни, с. Гургурница — Тетовско. (724) 

Сообраќајна книшка за моторцикал ,,Томос' 
рег. бр. 1015 на Претпријатието „Билка" увоз-извоз, 
Скопје. (725) 

Здравствена легитимација бр. 119012, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Санде Ефремовеки, Скопје. (726) 

Здравствена легитимација бр. 5181, издадена чд 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Вера Ѓорѓиева, Скопје. (727) 

Работна книшка бр. 4445, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Урошевац ,на име Са-
ли Селим Браим, Скопје. (728) 

Дозвола за обавување на занаетчиска дејност 
свеќар, издадена од Градскиот народен одбор --
Скопје на име Петре Спиров Порјазов, Скопје. (729) 

Студентска легитимација бр. 1920, издад,ена ед 
Медицинскиот факултет — Скопје и патна објава 
издадена од Дирекцијата на железниците — Скопје 
на име Никола Тамјановиќ, Скопје. (730) 

Свидетелство бр. 40 за квалификувана работ-
ничка од тутунова струка — сортирачка, издадено 
о,д Секретаријатот за труд на НО на општината — 
Битола на име Ц,ветанка Јован Костова, ул. ,,Бранко 
Радичевиќ" бр. 53 —. Битола. (731) 

Работна книшка бр. 106034/1952 год. на име 
Мусли Изаир Саит, с. Гермо — Тетовско. (732) 

Здравствена легитимација бр. 45448 на име Ба-
лажи Зилбер Џемаил, ул. „150" бр. 3 — Скопје. (733) 

Оружен лист бр. 27, издаден од СВР — Кума-
ново на име Борко Стојана Стефановски, с. Чело-
пек — Кумановско. (734) 

Работна книшка бр. 1878, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во Ресен на име Милан 
Киров Тасевски, с. Волкодери — Ресен. (735) 
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Здравствена легитимација бр. 29882, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гостивар на 
име Славка Лекоска, с. Митрој Крсти — Гостивар. 

(736) 
Свидетелство бр. 21 за завршен IV клас гимна-

зија през 1928/29 год., издадено од Државната жен-
ска гимназија — Скопје на име Стана Величковиќ, 
Скопје. (737; 

Здравствена легитимација бр. 1376, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Марија Димитрова, Скопје. (738) 

Работна книшка бр. 14466/54, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Катерина Јовановска, Скопје. , (739) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, на име Му-
зафер С. Ганиева, Скопје. (740) 

Возачка дозвола бр. 16/553, издадена од СВР 
Титов Велес на име Раде Донев Алексовски, -. 
Скачковце — Кумановско'. (741) 

Возачка дозвола категорија ,,В" бр. 145, изда-
дена од СВР — Титов Велес на име Спасо П. За ј -
ковски, с. Јосифово — Гевгелија. (742) 

Сообраќајна дозвола М—2182, издадена од СВ? 
— Тетово, на Градежното претпријатие „Маврово" 
— Гостивар. (743) 

Здравствена легитимација бр. 2700, издадена СЈД 
Заводот за социјално осигурување — Испостава с с 
Крушево на име Јаглика Ј. Билалоска, с. Пуста 
Река — Крушево. (744; 

Школско свидетелство1 бр. 5 за завршено IV од-
деление през 1948/49 г., издадено од Основното учи-
лиште „Адем Махмуд" во с. Ерековци на име Алија 
Дилавер Далиповски, с. Ерековци — Прилеп. (745) 

Здравствена легитимација бр. 8234, издадена ЈД 
Заводот за социјално осигурување - Титов Велес 
на име Благој Божиновски, ул. „ѓорѓи Димитров" 
бр. 26 — Титов Велес. (746) 

Работна книшка бр. 3816/57 на име Томислав К. 
Иликов, с. Негорци — Гевгелија. (747) 

Работна книшка бр. 5250, серија бр. 130192, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Го-
стивар на име Чедомир' Серафимов Попоски, с. 
Бродец — Гостивар. (748) 

Здравствена легитимација бр. 25917, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
име Лилјана Рашован, ул. „Брегалница" бр. 11 -
Штип. (749) 

Бариран чек бр. 423896, издаден од Градежното 
претпријатие „Напредок" — Кочани на Градежното 
претпријатие за висока и ниска градба „Напредок" 
— Кочани. (750) 

Здравствена легитимација бр. 1258, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала -
Берово на име Томо Бучковски, Берово. (751) 

Свидетелство' за завршено IV Одделение, изда-
дено од Основното училиште во с. Пуста Река на 
име Велика Стојанова Трендеска, с. Пуста Река — 
Крушево. (752) 

Сообраќајни К Н И Ш К И бр. 3035 и 3095 на Задруж-
ниот сојуз — Охрид. (753) 

Здравствена легитимација бр. 3757, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Ивана Калинова, ул. ,,Брегалница" бр. 13 — Штип, 

Здравствена легитимација бр. 0408, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Струмица на 

име Танка Манчева Тушева, с. Босилово — Штип. 
(755) 

Здравствена легитимација на име Радица Ан-
гелеска, ул. „Мирко Милески" бр. 6 — Кичево. (756) 

Здравствена легитимација бр. 29552, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Лебедик Дуракова, Скопје. (757) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување - Скопје, на име Нико-
лина В. Стојанова, Скопје. (758) 

Шоферска книшка бр. 38, издадена од СВР -
Дебар на име Митре Ристов Мешковски, Скопје. 759 

Колска книшка на моторно возило „Форд" 
М—373 под рег. бр. 273 на „Технометал" претпри-
јатие за техничка изработка и обработка на фил-
мови — Скопје. (760) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално оси,гурување - Скопје на име Дра-
гица тотовска, Скопје. (701 ј 

Работна книшка бр. 44Ш, издадена од Бирото 
за посредување на трудот - Скопје на име Мило-
ван Дејановски, с. Марино — Скопско. (762) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Љубица 
Благоева'Георгиева, с. Пакошево— Скопско. (Ј763) 

Здравствена легитимација бр. 27757, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Јован Иванов Темелковски, ул. ,,Ѓуро' Ѓаковиќ" 
бр. 63 - Битола. (764) 

Здравствена легитимација бр. 22214, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Елена Иванова, ул. „Кузман Јосифовски" бр. 13 
— Битола. (765) 

Здравствена легитимација бр. 51956, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола нз 
к ме Кирил Беделовски, ул. „Прилепска" бр. 29-а -
Битола. (766) 

Здравствена легитимација бр. 32060, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име ЈСазар Бошков Митревски, с. Ивени — Битол-
ско. (767) 

Работна книшка бр. 12651, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Битола на име Виоле-
та Лазар Спасова, ул. „Киро Димитровски" бр. 7 -
Битола. (768) 

Здравствена легитимација бр. 7045, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Кавадарци за 
име Љупче (Диме) Камчев, Кавадарци. (769) 

Здравствена легитимација бр. 20072, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на име 
Марија Пејчиќ, е. Долно Јеловце — Гостивар. (770) 

Здравствена легитимација бр. 3016, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала -
Берово на име Фроса Шишовска, Берово. (771) 

Здравствена легитимација бр. 19443, издадена од 
Заводот за социјално' осигурување — Струмица на 
име Иван ѓорѓи Захов, ул. „Славчо Стоименски" 
бр. 27 - Струмица. (772) 

Работна книшка бр. 6965, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Неџат 
Рахим Азиз, Скопје, (773) 
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Студентска легитимација бр. 2110, издадена од 
Медицинскиот факултет — Скопје на име Милица 
Глигориевиќ, Скопје. (774) 

Работна книшка бр. 5196, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Дими-
тар Срезовски, Скопје. (775)' 

Индекс бр. 2257, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Јелена Обрадовиќ, Скопје 

(776) 
Здравствена легитимација бр. 47306, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Шаип Матоши, Скопје. (777) 

Сообраќајна книшка бр. 1302, издадена од Соо-
браќајната милиција во' Скопје на Претпријатието 
за леб „Лукс" — Скопје. (778) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Стевка 
Љутиќ, с. Жданец — Скопје. (779) 

Здравствена легитимација на име Босилка Е. 
Колеска, с. Раштани — Кичево. (780) 

Здравствена легитимација бр. 18164, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Петко Пеоски, с. Чаниште — Битолско. (781) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Теодо-
сиј а Левкова, Скопје. 0782) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Пане 
Јованов Петрушев Чичевалиев, Скопје. (783) 

Сообраќајна дозвола бр. 1, издадена од Сообра-
ќајната милиција во Скопје на Супји Танхер, тур-
ски конзул, Скопје. (784) 

Возачка дозвола бр. 1507, категорија „Б", изда-
дена од СВР — Битола на име Богослав Јосифов 
Дуевски, ул. „Солунска" бр. 229 — Битола. (787) 

Работна книшка бр. 9602/3, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во Титов Велес на име 
Станишко Наумов Илиев, с. Мамучево — Титов -
велешко. (783) 

Здравствена легитимација бр. 13924, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
име Благој Д. Чешларов, ул. „Партизанска" бр. 6 
- Штип. (789) 

Возачка дозвола бр. 322/55 год. издадена од 
Сообраќајниот отсек — Охрид на име Јордан Ан-
геле Смичевски, с. Лескоец — Охрид. (790) 

Оружен лист бр. 534 на име Борис Цветковски, 
с. Р'жаничино — Скопско. (791; 

Здравствена легитимација бр. 99066, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Хасан Сакипа Пајазити, Радуша — Ѓорче Пет-
ров. (792) 

Здравствена легитимација бр. 3120, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на име 

-Љубица Јован Јовановска, ул. „-Прохор Пчињски" 
бр. 5 - Битола. (793) 

Здравствена легитимација бр. 36149 на име Бо-
рис Ангеловски, ул. „,Иво Рибар — Лола" бр.. 3 — 
Прилеп. (794 Ј 

Здравствена легитимација бр. 154, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Испостава 
Крушево на име Љуба Светозар Папакоча, ул. „Та-
ќо Бербер" бр. 16 - Крушево. (795) 

Здравствена легитимација бр. 153, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Испостава 
Крушево на име Јован ѓорѓи Папакоча, ул. „Таќо 
Бербер" бр. 16 — Крушево. (796) 

Здравствена легитимација бр. 2948, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Испостава -
Св. Николе на име Олга ѓорѓевиќ, Железничка ста-
ница — Куманово. (797) 

Здравствена легитимација бр. 22486, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на име Илинка П. Ѓурова, с. Нежилово — Ти-
тоевеленжо. " (798; 

Работна книшка рег. бр. 1499, серија бр. 137659, 
издадена од Бирото за посредување на трудот на 
НО на општината Гевгелија на име Суљо Шабан 
Мемет, Стопанство ,Д1олет" — Гевгелија. (799) 

Работна книшка бр. 305 на име Божин Нацев 
Спировски, ул. „Гоце Делчев" бр. 57 — Тетово. (800) 

Здравствена легитимација бр. 17557, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Струмица 
на име Владимир Манојло Костадиновски, ул. „Ма-
врово" бр. 10 — Струмица. (8Л1) 

Здравствена легитимација бр. 2061, издадена зд 
Заводот за социјално осигурување — Испостава Де-
мир Хисар на име Миле Душанов Стојчевски, село 
Долно Оризари — Битолско. (802) 

Работна книшка бр. 679, серија бр. 064634, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
ма,ново на име Коле Стојан Арсовски, с. Мл. Наго-
ричане — Кумановско. (8'ЈЗ) 

Здравствена легитимација бр. 23213, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
Кичево на име Радован Стојановски, ул. „-Исеин 
Акијоски" бр. 50 — Кичево (804) 

Здравствена легитимација бр. 23209, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
Кичево на име Петра Стојаноска, ул. „Исеин Али-
јоски" бр. 50 — Кичево. (805) 

Здравствена легитимација бр. 34792, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
— Гостивар на име Абдулкадар Салков Ибраими, 
ул. „Балиндолска" бр. 24 — Гостивар. (805) 

Здравствена легитимација бр. 4170, издадена 
од Заводот за социјално' осигурување — Испостава 
— Радовиш на име Елена Милчева Кикерекова,, 

' Радовиш. ' (1807) 
Работна книшка бр. 51366, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Скопје на име Добре 
Манчевски, Скопје. (808) 

Колска книшка бр. 353, издадена од Сообраќај-
на милиција — Скопје на Претпријатието „.Стоко-
промет" увоз-извоз — Скопје. (80.9) 

Здравствена легитимација бр. 87507, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Крсте Новковски, Скопје. (810) 

Здравствана легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Панду-
ра Петкова, Скопје. 0811) 

Регистарски таблици на камион марка „Шевро-
лет" М—1245, издадени од Сообраќајната милиција 
— Скопје на Претпријатието за превоз на стоки 
„Трудбенмк" - Скопје. (812) 
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Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Живко 
Ѓоргиевски, Скопје. (813) 

Здравствена легитимација бр. 28890, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Невзат Амит Сума, Скопје. (814) 

Индекс бр. 303, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Благица Георгиевска, 
Скопје. 0815) 

Здравствена легитимација бр. 801, издадена јД 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Душка Лазарова, ул. ,,Вера Циривири" бр. 4 -
Штип. (81 (5) 

Полуматурско свидетелство главна книга бр-, 2, 
деловоден бр. 73 на име Сафет Шериф Бајрамов-
ски, с. Десово '— Прилеп. (817) 

Работна книшка бр. 3962, серија бр. 232143, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот во Де-
бар на име Милазим Сулов Суловски, с. Г. Косо-
врасти — Дебар. (813; 

Возачка дозвола бр. 185, издадена од Сообра-
ќајниот отсек во Тетово на Војне Инковски, с. Д. 
Јеловце — Тетовско. (1819) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Сло-
бодан Димовски, Скопје. (820) 

Индекс бр. 1725, издаден од Медицинскиот фа -
култот — Скопје на име Укели Хајредин, Скопје. 

(821) 

Сообраќајна дозвола од камион марка ,,Там" 
М—1241, издадена од Сообраќајната милиција -
Скопје на Претпријатието за превоз на стоки „Труд 
бениќ" — Скопје. (822; 

Работна книшка бр. 6493, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Гостивар на име Јону-
зи Ракип Зекир, с. Вруток — Гостивар. (1823; 

Сообраќајна книшка бр. 3200347, рег. бр. 1376 
од моторно возило, издадена од Сообраќајната ми-
лиција — Скопје на име Димитар Гиновски, Скопје. 

(824) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на име Марјан-
ка Манасиева^, Скопје. (825) 

Здравствена легитимација бр. 30653, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Борис Николов Станковски, Скопје. (826; 

Здравствена'легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Дудие 
Усеин Зумбер, Скопје. (827) 

Свидетелство за положен стручен испит — ква -
лификуван електро-механичар рег. бр. 8487, изда-
дено од ВИ 1523 Пожаревац на име Трајче Н. Трен-
девски, Куманово. (828) 

Здравствена легитимација бр. 10794, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Тетово на 
име Александар Зафировски, ул. ,,Гоце Делчев" 
бр. 93 - Тетово. - (823; 

Здравствена легитимација бр. 25523, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
— Кичево на име Алија Ш. Фазлиоски, ул. „Скоп-
ска" бр, 45 — Кичево. (8301; 

Дозвола бр. 5358 за откуп на разни отпадоци, 
издадена од Околиската трговска комора — Титоа 

Велес на име Аидин Бајрамов, ул. „Благој Кирков" 
бр. 1-а — Титов Велес. (831) 

Свидетелство' бр. 196 за завршено УШ одделе-
ние, издадено' од Осмолетката ,,Васил Доганџиски" 
во с. Крупиште на име Мијалче Добрев Стоилов, с. 
'Уљарци — Штипско. (832) 

Здравствена легитимација бр. 24354, издадена 
од Околискиот завод за социјално осигурување - -
Штип на име Јован Малинов ѓорѓиев, с. Ново Ко-
њарино — Штипско. (833) 

Здравствена легитимација наиме Цветанка Ки-
рова Деспотоска, Бончејца (нови згради; — Прилеп. 

(834) 
Возачка дозвола бр. 512, издадена од Сообраќај-

ниот отсек во Тетово на име Стојан Миневски, ул. 
„Битолска" бр. 67 — Тетово'. (835) 

Работна книшка бр. 43011/56, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Андреја Спировски, Скопје. (836) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Лазар 
Душан Петровиќ, Скопје. (837; 

Здравствена легитимација бр. 159840, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје т 
име Азир Ќазим Сулеман, Скопје. (838) 

Работна книшка бр. 868, серија бр. 065534, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Стојан Јосиф Станисављевиќ, с. Ро-
палце — Кумановско. (839) 

Здравствена легитимација бр. 24879, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Славица Петар Јаневска, Скопје. (840) 

Здравствена легитимација бр. 26197, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Мирјана Ефтим Мартинова, Скопје. (858; 

Работна книшка рег. бр. 5375, серија бр. 132689, 
издадена од Бирото за посредување на трудот --
Тетово на име Мустафа Елмаза Мустафаи, с. Не-
раште — Тетовско. (929) 

Работна книшка рег. бр. 847, издадена од Би-
- рото за посредување на трудот, с. Теарце на име 

Душан Зарев Андонов, Тетово. (970) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр-, 3730, серија бр. 0056441, 
издадена од СВР — Берово на име Бошко Глиго-
ров Мушкарски, с. Смојмирово — Берово. (1311) 

Лична карта рег. бр. 1199, серија бр. 0645706, 
издадена од СВР — Кратово на име Киро Георгиев 
Костов, Пробиштип — Кочани. (1312) 

Лична карта рег. бр. 4863, серија бр. 0476726, 
издадена од СВР — Струмица на име Стојан Накев 
Иванов, с. Ангелци — Струмица. (1313) 

Лична карта рег. бр. 10287, серија бр. 0190797, 
издадена од СВР — Прилеп на име Александар 
Илиев Здравески, с. Богомила — Т. Велешко. (1314; 

Лјична карта рег. бр, 8481, серија бр. 0496954, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Андон Рис-
тов Митков, с. Бистренци, — Неготино. (1315) 

Лична карта рег. бр. 8101/52, серија бр. 011202, 
издадена од СВР — Приједор на име Катица Ху-
сеина Чаушевиќ, ул. „Ново Село" бр. 76 — Тетово. 

(1316) 
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Лична карта рег. бр. 28458, серија бр. 0686430, 
издадена од СВР — Тетово на име Адемсафи На-
зифов Абдиу, с. Стримница — Тетовско. (1317) 

Лична карта рег. бр. 61, серија бр. 0092771, из-
дадена од СВР — Крива Паланка на име Алексан-
дар Трајанов Величковски, с. Градец — Крива Па-
ланка. (1313) 

Лична карта рег. бр. 6258, серија бр. 0110968, 
издадена од СВР — Дебар на име Аџи Руци, ул. 
,Дилавер Села" бр. 17 - Дебар. (1319) 

Лична карта рег. фр. 7193, серија бр. 0080254, 
издадена од СВР — Битола на име Демира Исмаил 
У сенкова, ул. „Каранова" бр. 29 — Битола. (1321) 

ЛЗична карта рег. бр. 716, издадена од СВР — 
Прилеп на име Стојан Стојков Шамовски, с. Бе-
шиште — Прилеп. (1322) 

Лична карта рег. бр. 694, издадена од СВР — 
Прилеп на име Мијо Стојанов Шамовски, с. Бе-
шиште — Прилеп. (1323) 

Лична карта рег. бр. 19675, серија бр. 0734508, 
издадена од СВР — Кичево на име Адил Дервишо-
ски, с. Д. Сграгомишта — Кичево. (1324) 

Лична карта рег. бр. 16399, серија бр. 0760331, 
издадена од СВР — Кичево на име Бајрам Ајров 
Ајрулоски, с. Жубрино — Кичево. (1325) 

Лична карта рег. бр. 20902, серија бр. 0735827, 
издадена од СВР — Кичево на име Тофил е Карев-
ски, с. Кладник — Кичево. (1326) 

Лична карта рег. бр. 21987, серија бр. 0338989, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Петре Бла-
жов Павлов, ул. „Димката Габерот" бр. 16 — Ка-
вадарци. (1327) 

Л1ична карта рег. бр. 36008, серија бр. 0692071, 
издадена од СВР — Тетово на име Формс Шериф 
Рецепи, ул. „Вардарска" бр. 63 — Тетово. 01328) 

Лична карта рег. бр. 9161, серија бр. 0705671, 
издадена од СВР — Гостивар на име Амза Кари-
мана Куртиши, с. Балиндол — Гостивар. (1329) 

Лична карта рег. бр. 7868, серија бр. 0704378, 
издадена од СВР — Гостивар на име Сулејман Ха-
лима Хусеини, с. Долна Бањица — Гостивар. (1330) 

Лична карта рег. бр. 27572, серија бр. 0724382, 
издадена од СВР — Гостивар на име Дило Ексов 
Јанакиевски, с. Галате — Гостивар. (1331) 

Лична карта рег. бр. 4275, серија бр. 0124917, 
издадена од СВР — Делчево на име Тодор Јачков 
Ѓорѓиевски, с. Костин Дол — Делчево. (11332) 

Лична карта рег. бр. 2686, серија бр. 0059961, 
издадена од СВР — Берово на име Рајна Атанасова 
Ралуповска, Берово. (1333) 

Лкчна карта рег. бр 1388/Ш, серија бр. 0084709, 
Ј здадена од СВР — Штип на име Драгомир Вели-
нов Трајчевски, ул. „Д. Влахов" бр. 52, Виница -
Кочани. (1334) 

Лична карта рег. бр. 18462, серија бр. 0651375, 
издадена од СВР — Куманово на име Гене Сандев 
Јованчевски, ул. „К. Маркс" бр. 23 — Штип. (1335) 

Лична карта рег. бр. 15509, серија бр. 0089346, 
издадена од СВР — Битола на име Јашар Усеинов 
Муратоски, с. Канатларци — Прилеп. (11336) 

Лична карта рег. бр. 377, серија бр. 0180887, 
издадена од СВР — Прилеп на име Ангеле Велја-
нов Јовчевски, с. Ерековци — Прилеп. (1337) 

Лична карта рег. бр. 2363, серија бр. 0182873, 
издадена од ОВР — Битола на име Атанас Божи-
нов Петрески, с. Ерековци — Прилеп. (1338) 

Лична карта рег. бр. 1438, серија бр. 0181943, 
издадена од СВР — Битола на име Секула Велков 
Ризоски, с. Веселчани — Прилеп. (1339) 

ЈСична карта рег. бр. 5356, серија бр. 0038067, 
издадена од СВР — Струга на име Петко Алексов 
Велјаноски, с. Канатларци — Прилеп. (1340) 

Лична карта рег. бр. 9941, серија бр. 0670861, 
издадена од СВР — Тетово на име Ќемал Абедин 
Камбери, с. Џепчиште — Тетовско. (1341) 

Лична карта рег. бр. 26572, серија бр. 0723382, 
издадена од СВР — Гостивар на име Мане Шти-
љан Камчески, ул. „Слободан Попоски" бр. 1 — Го-
стивар. (1342) 

Лична карта рег. бр. 22942, серија бр. 0719652, 
издадена од СВР — Гостивар на име Мемед али 
Алила Фејзоски, ул. „Шуманска" бр. 20 — Гости-
вар. ' (1343) 

Лична карта рег. бр. 1892,, серија бр. 0262909, 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Богоја 
Јошев Крстевски, с. Суводол — Битолско. 01368) 

Лична карта рег. бр. 3158, серија бр. 0008199, 
издадена од СВР — Битола на име Милан Гроздан 
Велјановски, с. Поешево — Битолско. (1369) 

Лична ка,рта рег. бр. 28614, серија бр. 0094556, 
издадена од СВР — Битола на име Никола Стојан 
Соклевски, с. Беранци — Битолско'. (1370) 

Ли-чна карта рег. бр. 3963, серија бр. 0564372, 
издадена од СВР — Куманово на име Трајко Ан-
дона Стојковиќ, с. Карабичане — Кумановско. (1371) 

Лична карта рег. бр. 8907, серија бр. 0232717, 
издадена од СВР — Охрид на име Илија Наумов 
Ристески, с. Лешани — Охридско. 01372) 

Л1ична карта рег. бр. 10026, серија бр. 0114736, 
издадена од СВР — Дебар на име Ташо Деспотов 
Ангеловски, с. Д. Мелничани — Дебар. (1373) 

Лична карта рег. бр. 2853, серија бр. 0726946, 
издадена од СВР — Брод Македонски на име Јо-
ван Ефтимов Смилески, с. Грешница — Кичево. 

(1374) 
Лична карта рег. бр. 14978, серија бр. 0730910, 

издадена од СВР — Кичево на име Ремзија Сади-
ков Макеутоски, с. Туин — Кичево. (1375) 

Лична карта рег. бр. 6717, серија бр. 0284121, 
издадена од ОВР — Ресен на име Јонче Д. Д и ч е в -
ски, с. Г. Дупени — Ресен. (1376) 

Лична карта рег. бр. 13155, серија бр. 0085064, 
издадена од СВР — Битола на име Нада Маркова 
Марковска, ул. „Ѓ. Сугаре" бр. 16 — Битола. (1377) 

ЛЈична карта рег. бр'. 17677, серија бр. 0734109, 
издадена од ОВР — Кичево на име Станко Симу-
носки, ул. „Охридска" бр. 26 — Кичево. (1378) 

Лична карта рег. бр. 23210, серија бр. 0282770, 
издадена од ОВР — Македонски Брод на име Ми-
лосав Цветанов Тодороски, с. Здуње — Кичево. 1379 

Лична карта рег. бр. 8328, серија бр. 0188738, 
издадена од СВР — Прилеп на име Алексо Павлов 
Димовски, ул. „Вл. Абрашов" бр. 2 — Т. Велес. (1380) 

Лична карта рег. бр. 8123, серија бр. 0188633, 
издадена од СВР — Прилеп на име Трајче Темел-
ков Димовски, ул. ,,Вл. Абрашев" бр. 2 Титов 
Велес. 01381) 
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Лична карта рег. бр. 18394, серија бр. 0507198, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Киро Ко-
цев Василев, ул. „К. Цветков" бр. 73 — Титов 
Велес. (1382) 

Лкчна карта рег. бр. 15533, серија бр. 0712043, 
издадена од СВР — Гостивар на име Цвета Глигур 
Павловска, с. Ж. Река — Гостивар. (1388) 

Лична карта рег. бр. 207, серија бр. 0396717, 
издадена од СВР — Св, Николе на име Добре То-
дев Јаневкжи, с. Стануловци — Св. Николе. (11384) 

Лична карта рег. бр. 2477, серија бр. 0407964, 
издадена од ОВР — Штип на име Назли Јусин (Де-
мирова) Јашарова, ул. „Иво Рибар" бр. 63 — Штип. 

(1385) 
Лкчна карта рег. бр. 818, серија бр. 0289260, 

издадена од СВР — Штип на име Рашиде Јусинова 
Демирова, ул. „Иво Рибар" бр. 68 — Штип. (1383) 

Лична карта рег. бр. 1124/ш, серија бр. 0406609, 
издадена од СВР — Штип на име Димитар Са,ид ров 
Цеков, с. Зелени Град — Кочани. (1387) 

Лична карта рег. бр. 5814, серија бр. 0476340, 
издадена од СВР — Струмица на име Стојан Ми-
ланов Данаилов, с. Секирник — Струмица. (1388) 

Личка карта рег. бр. 3988, серија бр. 0418503, 
издадена од СВР — Радовиш на име Спасо Коста-
динов . Ристов, с. Дедино — Радовиш. (1389) 

Лична карта рег. бр. 1350', серија бр. 0278150, 
издадена од СВР — Ресен на име Цвета Николоска, 
ул. ,̂ 29 ноември" бр. 75 — Ресен. (1390) 

Лична карта рег. бр. 31574, серија бр. 0688525, 
издадена од ОВР — Тетово на име Веби Нуредини 
Исмаили, с. Г. Речица — Тетово. 01391) 

Лична карта рег. бр. 20888, серија бр. 0119315, 
издадена од СВР — Битола на име Благое Јорда-
нов Спасевски, с. Единаковци — Битолско. (1392) 

Лична карта рег. бр. 5048, издадена од СВР -
Прилеп на име Петре Кузманов Димшулоски, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 6 — Прилеп. (1393) 

Лична карта рег. бр. 9920, серија бр. 0042,631, 
издадена од СВР — Струга на име Асан' М. Ар -
сланоски, с. Богојци — Струга. (1395) 

Лична карта рег. бр. 8226, серија бр. 0040937, 
издадена од СВР — Струга на име Иљаз Јашаров 
Даути, с. Радолишта — Струга. (1396) 

Лична карта рег. бр. 18693, се-рија бр. 0024225, 
издадена од СВР — Охрид на име Иљаз Јашаров 
Даути, с. Радолишта — Струга. (1397) 

Лична карта рег. бр. 9643, серија бр. 0042354, 
издадена од СВР — Струга на име Зија Неџииа 
Истрефи, с. Велешта — Струга. (1398) 

Лична карта рег. бр. 7396, серија бр. 0040107, 
издадена од СВР — Струга на име Абит Демира 
Максутоски, с. Лабуништа — Струга. (1399) 

Лична карта рег. бр. 7751, серија бр. С040462, 
издадена од СВР — Струга на име Митана Попо-
ска, с. Нерези — Струга. (1400) 

Лична карта рег. бр. 22659, серија бр. 0134688, 
издадена од СВР — Охрид на име Нигар Азиз 
Цука Аго, Струга. (1401) 

Лична карта рег. бр. 15346, серија бр. 0120047, 
издадена од СВР — Дебар на име Ќемал Фета Фе-
тау, ул. „Зекир Чанка" — Дебар. (1402) 

Лична карта рег. бр. 19469, серија бр. 0092132, 
издадена од СВР — Битола на име Ташко Колев 
Димовски, с. Стругово — Битола. (1403) 

Лична карта рег. бр. 10067, издадена од СВР -
Прилеп на име Вангел Илиев Неданоски, с. Шта-
вица — Прилеп. (1404) 

Лична карта рег. бр, 11609, на име Змејко Вел-
ков Спасовски, с. Рилево — Прилеп. (1405) 

Лична карта рег. бр. 9547, серија бр. 0154663, 
издадена од СВР — Прилеп на име Коста Глигуров 
ѓорѓиески, ул. ,Дане Којнарец" бр. 113 — Прилеп. 

(1406) 
Лична карта рег. бр. 6283, издадена од СВР -

Прилеп на име Жарко Глигур Трпковски, ул. „Ми-
ше Ефтимов" бр. 49 — Крушево. (1407) 

Лична карта рег. бр. 706, серија бр. 0644517, 
издадена од СВР — Куманово на име Љубе Трај-
ков Пешевски, с. Шоп Рудари — Кумановско. (1408) 

Лична карта рег. бр. 1841, серија бр. 0726585, 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ми-
лосав Костадинов Видески, с. Зркле — Охридско. 

(1409) 
ЛЗична карта рег. бр. 6298, серија бр. 1941908, 

издадена од СВР — Нови Сад на име Фадил Зе-
кира Зулбеари, с. Врапчишта — Тетовско. (1410) 

Лична карта рег, бр. 47270, серија бр. 0270505, 
издадена од СВР — Тетово на име Имер Демирали 
Ферати, ул. „Бр. Миладинови" бр. 42 — Тетово. 

(1411) 
Лична карта рег. бр. 12690, серија бр. 0709200, 

издадена од СВР — Тетово на име Цветан Миков 
Николовски, с. Стенче — Тетовско. (1412) 

Лична карта рег. бр. 25120, серија бр. 0721930, 
издадена од СВ Р — Гостивар на име Мустафа Наз-
ми Ферати, с. Врановци — Гостивар. (1413) 

Лична карта рег. бр. 12810, серија бр. 0117520, 
издадена од СВР — Дебар на име Гале ѓорѓиев 
Гавриловски, с. Требиште — Дебар. (14114) 

Лична карта рег. бр. 783, серија бр. 0017493, 
издадена од СВР — Прилеп на име Никола Јованов 
Лимбевски, с. Бешиште — Прилеп. (1415) 

Лична карта рег. бр. 45083, серија бр. 0631196, 
издадена од СВР — Скопје на име Трајче Јован 
Најдоски, ул. „Маркоска" бр. 103 — Прилеп. (1416) 

Лична карта рег. бр. 3500, серија бр. 0648010, 
издадена од СВР — Куманово на име Раско Стоиме-
нов Цветановски, с. Трновац — Кумановско. (1417) 

Лична карта рег. бр. 5395, серија бр. 0546055, 
издадена од ОВР — Куманово' на име Петко Павлов 
Ѓорѓиевски, с. Враготурце — Кумановско. (1418) 

Лична карта рег. бр. 7944, серија бр. 0752465, 
издадена од ОВР — Кичево на име Милан Тасески, 
с. Кладник — Кичево'. (1419) 

ЛЗична карта рег. бр. 7885, серија бр. 0752406, 
издадена од СВР — Кичево на име Зеќир М. Зе-
ќироски, с. Зајас — Кичево'. (1420) 

Лична карта рет. бр. 16311, серија бр. 0760244, 
издадена од СВР — Кичево на име Сали Даути, с. 
Грешница — Кичево. (1421) 

Лична карта рег. бр. 8259, серија бр. 0496455, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Зора Ста-
вро (Стафилова) Ставрева, с. Прждево — Кава-
дарци. (1422) 



^ Јуни 195Ѕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Ѕр. 20 - Стр. Ѕ̂ Ѕ 

Лична карта рег. бр. 35714, серија бр. 0691778, 
издадена од ОВР — Гостивар на име Асип Мемет 
Османи, с. Врапчиште — Тетовско'. (1423) 

Лична карта рег. бр. 2807, серија бр. 0074560, 
издадена од ОВР — Битола на име Александар Бо-
рис Костовски, ул. „Цв. Димов" бр. 39 — Битола. 

(1424) 
Лична карта рег. бр. 6054, серија бр. 0110764, 

издадена од ОВР — Дебар на име Есвије Амедова 
(Јонузоска) Оручоска, с. Г. Косоврасти — Дебар. 
, ј ј I , , (1425ј) 

Лична карта рег. бр. 12317, серија бр. 0117027, 
издадена од ОВР — Дебар на име Лаим Уке Штре-
зи, с. Аме — Дебар. (1426) 

Лична карта рег. бр. 43891, серија бр. 0799126, 
издадена од ОВР — Тетово на име Шукри Имера 
Абдули^ с. Пирок — Гостивар. (1427) 

Лична карта рег. бр. 1707, серија бр. 012)1716, 
издадена од ОВР — Делчево на име Зенета Амитова 
(Арифова) Мустафова, Делчево. (11428) 

Лична карта рег. бр. 2222, серија бр. 0182732, 
издадена од СВР — Прилеп на име Бекташ У сеинов 
Кариманоски, е. Канатларци — Прилеп. (1429) 

Лична карта рег. бр. 9440, серија бр. 0074193, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Вера Бла-
гоева Карачалиева, ул. „Питу Гулев" бр. 7 — Гев-
гелија. (1430) 

Лична карта рег. бр. 22879, серија бр. 3000622, 
издадена од ОВР — Урошевац на име Вукашин Сто-
имира Лазиќ, „Пелагонија" — Гевгелија. (1431) 

Лична карта рег. бр. 7169, серија бр. 0071887, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Марко Димо 
Марков, с. Горничет — Гевгелија. (1432) 

Лична карта рег. бр. 25764, серија бр. 0И23688, 
издадена од СВР — Битола на име Илија Петко 
Кулевски, с. Дол. Српци — Битолско. (1434) 

Лична карта рег. бр. 18186, серија бр. 0558231, 
издадена од СВР — Куманово на име Славка Тра-
јан Станојковска, с. Бедиње — Кумановско. (1435) 

Лична карта рег. бр. 22443, серија бр. 0134472, 
издадена од СВР — Охрид на име Климе Лазаров 
Јузмески, с. Пештани — Охридско. 01436) 

Лична карта рег. бр. 27338, серија бр. 0685370, 
издадена од ОВР — Тетово на име Ибраим Мемед 
Ибраими, с. Слатино — Тетовско. (1437) 

Лична карта рег. бр. 11993, серија, бр. 0708503, 
издадена од СВР — Гостивар на име Фаик Јакуда 
Јакупи, с. Добридол — Гостивар. (1438) 

Лична карта рег. бр. 4074, серија бр. 0416773, 
издадена од ОВР — Радовиш на име Ибраим Асанов 
Усенков, с. Тополница — Радовиш. (1439) 

Лична карта рег. бр. 11657, серија бр. 0011203, 
издадена од СВР —. Битола на име Димко Цветан 
Мајсторовски, с. Логоварди - Битолско. (1441) 

Лична карта рег. бр. 12134, серија бр. 0193315, 
издадена од СВР — Битола на име Љубен Цвета-
нов Момироски, с. Бела Црква — Прилеп. (1442) 

Лична карта рег. бр. 1959, серија бр. 0634469, 
издадена од ОВР — Кр. Паланка на име Наско 
Тасков Паковски, с. Герман — Кр. Паланка. (1443) 

Лична карта рег. бр. 13161, серија бр. 0674166, 
издадена од СВР — Тетово на име Трајко Зако 
Трачевски, с. Беловиште — Тетовско. (1444) 

Лична карта рег. бр. 40790, серија бр. 0696033, 
издадена од ОВР — Тетово на име Верка Војче 
Антовска, с. Жилче — Тетовско'. (1445) 

Лична карта рег. бр. 28781, серија бр. 0686733, 
издадена од СВР — Тетово на име Јумни Ќазим 
Алими, с. Непроштено — Тетовско. (1446) 

Лична карта рег. бр. 21419, серија бр. 0682296, 
издадена од СВР — Тетово на име Иљми Јусуф 
Рушити, с. Нераште — Тетовско. 01447) 

ЈИична карта рег. бр. 13184, серија бр. 0673889, 
издадена од СВР — Тетово' на име Мусли Абдула 
Елмази, с. Првце — Тетовско. (1443) 

Лична карта рег. бр. 19882, серија бр. 0680556, 
издадена од СВР — Тетово на име Акик Рушит 
Фејзули, с. Јажинце — Тетовско. (1449) 

Лична карта рег. бр. 8567, серија бр. 0296155, 
издадена од СВР — Штип на име Боривој Трајан 
Атанасов, с. Кнежје — Св. Николе. (1450) 

Лична карта рег. бр. 10129, серија бр. 0386739, 
издадена од СВР — Кочани на име Тодор Мето-
диев Филипов, с. Блатец — Кочани. (1451) 

Лична карта рег. бр. 28897, серија бр. 0537217, 
издадена од СВР — Куманово на име Митре Тон-
чов Стаеојковеки, с. Тромеѓа — Кумановско. 01452) 

Лична карта рег. бр. 0560867, серија бр. 25549, 
издадена од СВР — Куманово на име Џавит Е. Аје-
тов, ул. „Средорек" бр. 3 — Куманово. (1453) 

Лична карта рег. бр. 13523, серија бр. 2918998, 
издадена од СВР — Врање на име Момчило С. 
Смиљковиќ, с. Тромеѓа — Кумановско. (145 ±) 

Лична карта рег. бр. 6400, серија бр. 0546953, 
издадена од СВР — Куманово на име Тоде Јордан 
Томовски, с. Опаје — Кумановско. (1455) 

ЈИична карта рег. бр. 294784, серија бр. 0315397, 
издадена од ОВР — Белград на име Евица Ере-
мија, пл. „.М. Тито" бр. 79 — Куманово. (Ј1456) 

Лична карта рег. бр. 4584, серија бр. 0564973, 
издадена од СВР — Куманово на име Томо Т. Ан-
товски, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (1457; 

Лична карта рег. бр. 4383, серија бр. 0097099, 
издадена од ОВР — Куманово на име Јордан Митев 
Апостоловски, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 65 -
Куманово. (1458) 

Лична карта рег. бр. 10091, серија бр. 0215895, 
издадена од СВР — Охрид на име Крсте Стојанов 
Трајкоски:, с. Лакочереј — Охридско. (1459) 

ЈПична карта рег. бр. 6255, серија бр. 0649800, 
издадена од СВР — Кратово на име ѓурѓа Јован 
(Тимчова) Настова, с. Доброшани — Штипско. (1460) 

Лична карта рег. бр. 10030, серија бр. 0118691, 
издадена од СВР — Битола на име Милан Панде 
Петроски, с. Црноец — Битолско. (1461) 

Лична карта рег. бр. 3454, серија бр. 0247972, 
издадена од СВР — Битола на име Трендафил Пе-
тров Митрески, с. Врбоец — Прилеп. (1462) 

Лична карта рег. бр. 1269, серија бр. 0245785, 
издадена од СВР — Крушево на име Вангел Сте-
фан Михајловски, ул. „К. Миленку" бр. 35 — Кру-
шево. (1463) 

Лична карта рег. бр. 135, серија бр. 0639765, 
издадена од СВР — Куманово на име Стојан Дра-
гутин Младеновски, с. Пелинце — Кумановско. 

(1464) 
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Лична карта рег. бр. 7619, серија бр. 0638929, 
издадена од СВР — Кр. Пала,нка на име Глигор 
Сарафимов Николовски, с. Псача — Кр. Паланка. 

(11465) 
ЛЗична карта рег. бр. 9379, серија бр. 2531489, 

издадена од СВР — Ќуприја на име Му харем Даут 
Алитовиќ:, с. Г. Врановце — Титоевел ешко. (1466) 

Лична карта рег. бр. 4994, серија бр. 0433502, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Спасо. П. 
Зајковски, с. Јосифово — Гевгелија. (1467; 

Лична карта рег. бр. 447, серија бр. 0428957, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Катерина Де-
лова (Андонова) Петкова, Валандово — Гевгелија. 

(1468) 
Лична карта рег. бр. 18204, серија бр. 0507066, 

издадена од СВР — Кавадарци на име Али Ибра-
имснв Јусуфов, с. Прждево — Кавадарци. (1469) 

Лична карта рег. бр. 35, серија бр. 0088975, 
издадена од ОВР — Кавадарци на име Милан Ата-
насов Тодоров, с. Д. Бошава — Кавадарци. (1470) 

Лична карта рег. бр. 8988, серија бр. 0668413, 
издадена од ОВР — Тетово на име Петре Трпе Ми-
хајловски, с. Непроштено — Тетовско. (1471) 

Лична карта рег. бр. 21848, серија бр. 0793203, 
издадена од СВР — Тетово на име Ајрије Имри ја 
Кадриу, с. Теново — Тетовско. (1472) 

Лична карта рег. бр. 26407, серија бр. 0683356, 
издадена од СВР — Тетово на име Феим Хебип Не-
зири, с. Слатино — Тетовско. (1474) 

Лична, карта рег. бр. 5756, серија бр. 0112154, 
издадена од СВР — Битола на име Проќа Новачева 
Ковачевска, с. Дедебалци — Битолско. (1500) 

Лична карта рег. бр. 40778, серија бр. 009865, 
издадена од СВР — Битола на име Трајан Ванчов 
Ивановски, с. Стрежево — Битолско. (1501) 

Лична карта рег. бр. 24095, серија бр. 0736280, 
издадена од СВР — Охрид на име Сервет Р. Демо, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 37 — Охрид. (1502) 

Лична карта рег. бр. 26004, серија бр. 26004, 
издадена од СВР — Гостивар на име Ибраим Алија 
Салии, с. Градец — Гостивар. (1503) 

Лична карта рег. бр. 25565, серија бр. 0722375, 
издадена од СВР — Гостивар на име Муамет Феима 
Билали, с. Чегране — Гостивар. (1504) 

Лична карта рег. бр. 0559, серија бр. 0667976, 
издадена од СВР — Тетово на име Лазим Неби 
Синани, с. Боговиње — Тетовско. (1505) 

Лична карта рег. бр. 3665, серија бр. 0134818, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јорданка 
Душан (Варелова) Петрова, ул. „Владо Кантар-
џиев" бр. 11 — Гевгелија. (1506) 

Лична карта рег. бр. 1274, серија бр. 0093984, 
издадена од ОВР — КЈр. Паланка на име Стефан 
Андонов Алексовски, с. Мала Црцорија — Кр. Па-
ланка. (,1508) 

Лична карта рег. бр. 2534, серија бр. 0562945, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Славка 
Јефтова Илиевска, с. Огут — Кр. Паланка. (1509) 

Лична карта рег. бр. 2517, издадена од СВР — 
Сјеница на име Латив Касумов Каришик, с. Ла-
жани — Прилеп. (1510) 

Лична карта рег. бр. 17772, серија бр. 0734204, 
издадена од СВР — Кичево на име Џав,ид Џелилов 
Џелиловски, с. Трапчин Дол — Кичево. (1511) 

в Јуни 

Лична карта рег. бр. 7953, серија бр. 0752474, 
издадена од СВР — Кичево на име Диме Стојанов 
Михајловски, с. Букојчани — Кичево. (1512) 

ЈПична карта рег. бр. 16733, серија бр. 0732165, 
издадена од СВР — Кичево на име Таир Џемај лов 
Таири, с. Грешница — Кичево. (1513) 

Лична карта рег. бр. 10339, серија бр. 0355049, 
издадена од СВР — Јасеница на име Јоше Мустер, 
п,л. „М. Тито" — Гостивар. (1514; 

Лична карта рег. бр. 8360, серија бр. 0669045, 
издадена од СВР — Тетово на име Илми Вејсел 
Џемаили, с. Боговине — Гостивар. (1515) 

Л)ична карта рег. бр. 5615, серија бр. 0308766, 
издадена од СВР — Штип на име Васил Мишев 
Авукатов, ул. „Стив Наумов" бр. 27а — Скопје. 

(11516) 
Лична карта рег. бр. 21658, серија бр. 0133686, 

издадена од СВР — Охрид на име Власе А. Тана-
скоски, с. Лажани — Струга. (1517) 

ЛЈична карта рег. бр. 17338, серија бр. 0022871, 
издадена од СВР — Охрид на име Ќани Селимани 
Рамани, с. Д. Татеши, Струга . (1518) 

Лична карта рег. бр. 509, серија бр. 0033220, 
издадена од СВР — Струга на име Иван Н. Кај-
шоски, с. Јабланица — Струга. (1519) 

Лична карта рег. бр. 12275, серија бр. 0044986, 
издадена од СВР — Струга на име Садик Салиов 
Насуфи, с. Велешта — Струга. (1520) 

Лична карта рег. бр. 11609, серија бр. 0044320, 
издадена од СВР — Струга на име Феим А. Мена, 
с. Мислодежда — Струга. (1521) 

Лична карта рег. бр. 805, серија бр. 0341398, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Борјанка 
Ѓело Димовска, с. Раштани — Титоввелешко. (1522) 

Лична карта рег. бр. 2428, серија бр. 0663159, 
издадена од СВР — Тетово на име Љазим Зекиров 
Касами, с. Челопек — Гостивар. (1523) 

Лична карта рег. бр. 4269, серија бр. 0309830, 
издадена од СВР — Кочани на име Маруша Косто 
(Колева) Жулева, с. Шашаварлија — Штипско. 

(1524) 
Лична карта рег. бр. 1072, серија бр. 0306232, 

издадена од СВР — Кратово на име Димитар Мак-
симов Павлов, с. Крупиште — Штипско. (1525) 

Лична карта рег. бр. 3635, серија бр. 0267496, 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Војне Ве-
лев Мирчевски, с. Мренога — Битола. (1526) 

Личка карта рег. бр. 4433, серија бр. 0109818, 
издадена од СВР — Битола на име Пецо Сакурмов-
ски, с. Могила — Битолско. (152?) 

Лична карта рег. бр. 1357, серија бр. 021867, из-
дадена од СВР — Охрид на име Љуба Степаноска, 
с. Конско — Охридско. (1528) 

Лична карта рег. бр. 106, серија бр. 0224806, 
издадена од СВР — Охрид на име Илија Н. Сина-
носки, с. Издеглавје — Охридско. (1529) 

ЛЗична карта рег. бр. 19018, серија бр. 0715628, 
издадена од ОВР — Тетово на име Нафије Шабан 
(Рустем) Емини, ул. „Корушка" бр. 31 — Тетово. 

01530) 
Лична карта рег. бр. 24965, серија бр. 0684405, 

издадена од СВР — Тетово на име Бошко Наумов 
Милошевски, с. Старо Село — Тетовско. (1531) 
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Лична карта рег. бр. 19197, серија бр. 0715807, 
издадена од СВР — Гостивар на име Мафмут Мур-
тезан Нухија, с. Трново — Гостивар. (1532) 

Личка карта рег. бр. 10311, серија бр. 0043022, 
издадена од СВР — Струга на име Лутви Казиман 
Вренези, с. Велешта — Струга. 01394) 

Лична карта рег. бр. 21635, серија бр. 0119584, 
издадена од СВР — Битола на име Јордан Јованов 
Алексовски, с. Беранци — Битолско. (1533) 

Лјична карта рег. бр. 10008, серија бр. 0015684, 
издадена од СВР — Битола на име Душан Стојов 
Јовановски), с. Градешница — Прилеп. (1534) 

Лична карта рег. бр. 8191, серија бр. 0547901, 
издадена од СВР — Куманово на име Асан' Руетема 
Куртиши, с. Отља — Кумановско. 01535) 

Лична карта рег. бр. 8900, серија бр. 0569316, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Елица 
Крстева Ристовска, с. Одрено — Кр. Паланка. 

((1536) 
Лична карта рег. бр. 32467, серија бр. 0964610, 

издадена од СВР — Кула, околија Врбас на име 
Рушит Веј села Мустафовиќ, ул. „Ленин" бр. 43 -
Тетово. (11537) 

Лична карта рег. бр. 3953, серија бр. 0636463, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Дона Пе-
трушева Петковска, с. Љубинце — Кр. Паланка. 

(1538) 
Лична карта рег. бр. 4745, серија бр. 0148962, 

издадена од СВР — Прилеп на име Шерка Џема-
илова Мамудоска, ул. „Мице Козар" бр. 147 — При-
леп. (1539) 

Лична карта рег. фр. 8224, издадена од СВР — 
Прилеп на име Наум Лазаров Марковски, ул. „Сте-
ван Димески" бр. 20 — Прилеп. 01540) 

Лична карта рег. бр. 752, серија бр. 0144761, 
издадена од СВР — Прилеп на име Спасија Темел-
о в а Страчкоска, ул. „Киро Кососки" бр. 4 — При-
леп. (1541) 

Лична карта рег. бр. 14303, серија бр. 0158680, 
издадена од СВР — Прилеп на име Иван Миланов 
Лазаревски, ул. „Јоска Јорданоски" бр. 114 — При-
леп. (1542) 

Лична карта рег. бр. 1458, серија бр. 0291739, 
издадена од СВР — Штип на име Драгица (Радо-
сављевић Кључевиќ, В.П. 8128 — Чачак. 01543) 

Лична карта рег. бр. 634, серија бр. 0245146, из-
дадена од СВР — Крушево на име Хрисула Јордан 
(Костоска) Баждавела, ул. „Питу Гули" бр. 57 - -
Крушево. (1544) 

Лична карта рег. бр. 6330, серија бр. 0186840, 
издадена од СВР — Прилеп на име Павле Марков 
Дамчески, с. Тројкрсти — Прилеп. (1545) 

Лична карта рег. бр. 6569, серија бр. 0151934, 
издадена од СВР — Прилеп на име Васил Стојков 
Марковски, е. Селце — Прилеп. 01546) 

Лична карта рег. бр. 7803/51, серија бр. 0148434, 
издадена од СВР — Зеница на име Катица Ивана 
(Мидуна) Димзовска, ул. „К лим епска" бр. 59 — 
Охрид. (1547) 

Лична карта рег. бр. 15974, серија бр. 0759706, 
издадена од СВР — Брод на име Назиф Беџит ш 
Абдуловечки, с. Пласница — Кичево. (1543) 

Лична карта рег. бр. 3912, серија бр. 0728409, 
издадена од СВР — Брод на име Александар Илиев 
Здравеска, с. Тополница - Кичево, (1549) 

Лична карта рег. бр. 11128, серија бр. 0075881. 
издадена од СВР — Гевгелија на име Душан Митов 
Пеливанов, с. Фурка — Гевгелиј-а. (1550) 

Лична карта рег. бр. 3173, серија бр. 0492503, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Глигор Рис-
тов Мустеников, Кавадарци. (1551) 

Лична карта рег. бр. 9870, серија бр. 07193892, 
издадена од СВР — Тетово на име Фејзула Муста-
фа Ибраими, ул. „Браќа Миладинови" бр. 25 — Те-
тово. (1552) 

Лична карта рег. бр. 385817, серија бр. 352968, 
издадена од СВР — Белград на име Ацо Мичов 
Чавдаров, ул. „Лазар Колишевски" бр. 1 — Св. 
Николе. 01553) 

Лична карта рег. бр. 35377, серија бр. 0026541, 
издадена од ОВР — Скопје на име Јелена (Дими-
триева) Симева, ул. „Брегалница" бр. 8 — Штип 

(1554) 
Лична карта рет. бр. 2089, серија бр, 0646691, 

издадена од СВР — Кратово на име Салтир Ангелов 
Стоименов, с. Добрево — Кочани. (1555) 

Лична карта рег. бр. 22416, серија бр. 0793272, 
издадена од СВР — Тетово на име Исмаил Муарем 
Абедин, с. Д. Палчиште — Тетово. 01556) 

Лична карта рег. бр. 10793, серија бр. 0669909, 
издадена од СВР — Тетово на име Спасо Богоја 
Симоноски, с. Рогачево — Тетовско. (1557) 

Лична карта рег. бр. 334, серија бр. 0428844, из-
дадена од СВР — Гевгелија на име Петар Минев 
Петров, Валандово' — Гевгелија. (1559) 

ЛЗична карта рег. бр. 27560, серија бр. 0685511, 
издадена од СВ Р — Тетово на име Незафет Тефик 
(Мустафаи) Казими ул. ,Дане Сандански" бр. 20 -
Тетово. (1560) 

Лична карта рег. бр. 26159, серија бр. 0124147, 
издадена од ОВР — Битола на име Светислав Трај-
ко Петровиќ, ул. „Борис Кидрич" бр. 1 — Битола. 

(1561) 
Лична карта рег. бр. 15785, серија бр. 0197328, 

издадена од СВР — Прилеп на име Мирко Алексов 
Королиовски, с. М. Коњари — Прилеп. (1562) 

Лична карта рег. бр. 24347, серија бр. 0540165, 
издадена од СВР — Куманово на име Младен Сто-
јанов Петрушевски, с. Бајловце — Кумановско. 1563 

Лична карта рег. бр. 20529, серија бр. 0560349, 
издадена од СВР — Куманово на име Трајко Арсов 
Поповски, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 114 — Ку-
маново. (1564) 

Лкчка карта рег. бр. 6418, серија бр. 214533, 
издадена од ОВР — Охрид на име Јордан Илија 
Ангеловски, ул. ,,7 ноември" бр. 98 — Охрид. (1565) 

Лична карта рег. бр. 3991, серија бр. 0328501, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Димко А. 
Велев, ул. „Пирин" бр. 14 — Титов Велес. (1566) 

Лична ка,рта рег. бр. 85, серија бр. 0340595, 
издадена од ОВР — Титов Велес на име Галаба Ри-
сто (Јокушева) Ангелова, с. Градско — Титовве-
лешко. (1567) 

Лична карта рег. бр. 18877, серија бр. 0337295, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Роза Т р п -
кова Петрова, ул. „Белградска" бр. 24 — Т. Велес. 

(1568Ј 
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Лична карта рег. бр. 2674, серија бр. 0782347, 
издадена од ОВР — Тетово на име Хаки Ќаил Ете-
ми, ул. „Мирче Ацев" бр. 19 — Тетово. (1569) 

Лична карта рег. бр. 24855, серија бр. 0721665, 
издадена од СВР — Гостивар на име Џемаил Рама-
дана Исеини, с. Чегране — Гостивар. (1570; 

Л!ична карта рег. бр. 10539, серија бр. 0129598, 
издадена од СВР — Берово на име Сабри Шеримов 
Усниов, Штип. (1571) 

Лична карта рег. бр. 15000, серија бр. 0421580, 
издадена од СВР — Струмица на име Стојанка Ри-
сто (Костова) Шишкова, ул. „Народен борец" бр. 1 
- Струмица. (1572) 

Лична карта рег. бр. 10354/ш, серија бр. 0299827, 
издадена од СВР — Штип на име Оливера Ристова 
Караристова, ул. ,Димитар Влахов" бр. 32 — Стру-
мица. (1573) 

Лична карта рег. бр. 332, серија бр. 0562442, 
издадена од СВР — Куманово на име Зарко Божи-
нов Јакимовски, с. Малотино — Кумановско. (11574) 

Лична карта рег. бр. 20947, серија бр. 05337267, 
издадена од СВР — Куманово на име Ајриз О. 
Адеми, ул. „Тоде Мендол" бр. 37 — Куманово. (1575? 

Лична карта рег. бр. 5490, серија бр. 0565892, 
издадена од СВР — Куманово на име Вера Насе 
Ѓориќ, с. Речица — Кумановско. (1576) 

Лјична карта рег. бр. 5202, серија бр. 0637712, 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Апсе-
ни ја Серафинов Петков, с. Нерав — Крива Па-
ланка. (1577) 

Лична карта рег. бр. 37633, серија бр. 0108426, 
издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Тодоров 
Николовски, с. Кривогаштани — Прилеп. 01578) 

Лична карта рег. бр. 2638, серија бр. 0263497, 
издадена од СВР — Битола на име Асан Ибраим 
Јашаровски, с. Мургашево — Битолско. (1629) 

Лична карта рег. бр. 7304, серија бр. 0116629, 
издадена од СВР — Битола на име Ане Петков Пет-
ровски, с. Долно Српци — Битолско. (1630) 

Лична карта ре^. бр. 29038, серија бр. 0029051, 
издадена од СВР — Скопје на име Донче Кавраков, 
ул. „Стојан Петровски" бр. 2 — Куманово. (1631) 

Лична карта рег. бр. 29035, серија бр. 0023168, 
издадена од СВР — Скопје на име Петрија Кавра-
кова, ул. „Стојан Петровски" бр. 2 — Куманово. 

(11632) 
Л!ична карта рег. бр. 3999, серија бр. 146009\ 

издадена од СВР — Аранѓеловац на име Миодраг 
ѓорѓиевски, ул. „Саво Ковачевиќ" бр. 52 — Кума-
ново. (1633) 

Лична карта рег. бр. 11277, серија бр. 0234281, 
издадена од СВР — Охрид на име Љубомир Крум 
Садиловски, ул. „Сашо Огнен" бр. 40 - Охрид, (1634) 

Лична карта рег. бр. 20552, серија бр. 0734887, 
издадена од СВР — Кичево на име Страил М. Ве-
љановски, с. Лавчани — Кичево. (1635) 

Лична карта рег. бр. 19175, серија бр. 05088127, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ѓорѓи Трп-
чев Аџиев, с. Црвени Брегови — Кавадарци. (11636) " 

Лична карта рег. бр. 12739, серија бр. 0675067, 
издадена од СВР — Тетово на име Шефит Ганиов 
Алими, е. Бродец - Тетово. (1637) 

Лкчна карта рег. бр. 7028, серија бр. 0310671, 
издадена од СВР — Штип на име Трајан Блажев 
Трајанов, с. Радање — Штипско. (1638) 

Лична карта рег. бр. 2813, серија бр, 0455313, 
издадена од СВР — Струмица на име Томе ѓорѓиев 
Шарламанов, ул. ,Зера Циривири" бр. 14 — Стру-
мица. (1639) 

Лична карта рег. бр. 20728, серија бр. 0162524, 
издадена од СВР — Прилеп на име Крсте Боцев 
Јосифовски, с. Долнени — Прилеп. 01640) 

Лична карта рег. бр. 23837, серија бр. 0121914, 
издадена од СВР — Битола на име Ангелина ѓорѓи 
Мановска, ул. „Св. Наум" бр. 34 — Битола. (1641) 

Лична карта рег. бр. 13786, серија бр. 0194296, 
издадена од ОВР — Прилеп на име Веле Петрев 
Коруноска с. Тополчани — Прилеп. (1642) 

Лична карта рег. бр. 36875, серија бр. 0769840, 
издадена од СВР — Тетово на име Реџеп Амета 
Рецепи, с. Камењане — Тетовско. (1643) 

Јвична карта рег. бр. 8568, серија бр. 0296157, 
издадена од СВР — Штип на име Јаким Насев Ар-
сов, с. Пеширово — Св. Николе. (11644) 

Лична карта рег. бр. 6681, серија бр. 0004312. 
издадена од СВР — Битола на име Живко Ц. Пет-
ровски, с. Живојно — Битолско. (1645) 

Лична карта рег. бр. 5177, серија бр. 018568, из-
дадена од СВР — Битола на име Трајко Богоев Јо-
вески, с. Крушеани — Прилеп. (1646) 

Лична карта рег. бр. 4048, серија бр. 0109126, 
издадена од ОВР — Битола на име Тане Неделков 
Талевски, с. Маково — Прилеп. (1647) 

Лична карта рег. бр. 11817, серија бр. 0011543, 
издадена од СВР — Битола на име Пејо Петрев 
Петровски, с. Старавина — Битола. (11648) 

Лична карта рег. бр. 10787, серија бр. 0191297, 
издадена од СВР — Прилеп на име Милан Јованов 
Грујовски, с. Беровци — Прилеп. (1649) 

Лкчна карта рег. бр. 18495, издадена од СВР — 
Прилеп на име ѓорѓија Јованов Ристески, ул, ,.В. 
Талевски" — Прилеп. (1650) 

Лична карта рег. бр. 5345, серија бр. 0545756, 
издадена од СВР — Куманово на име Петко Куз-
мана Цветановски, с. Драгоманце — Куманово. (1651) 

Лична карта рег. бр. 4952, серија бр. 0345462, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Ладе Јор-
данов Димовски, с. Слп — Титови ел ешко. (1165?,) 

Лична карта рег. бр. 13964, серија бр. 0674227, 
издадена од СВР — Тетово на име Беџет Мурте-
занов Јонузи, с. Ларце — Тетовско'. (1653) 

Лкчна карта рег. бр. 10698, серија бр. 0671918, 
издадена од СВР — Тетово на име Расим Халита 
Бајрами, с. Слатино — Тетовско'. (1654) 

Лична карта рег. бр. 2579, серија бр. 0055290, 
издадена од СВР — Берово на име Ибраим Усан но в 
Ридаров, с. Црник — Берово. (1655) 

Лична карта рег. бр. 10235, серија бр. 0386945, 
издадена од СВР — Кочани на име Славе Пешов 
Филипов, с. Калиманци — Кочани. (1656) 

Лична карта рег. бр. 6669, серија бр. 0403079, 
издадена од СВР — Св. Николе на име Стојчо Крс-
тев Симонов, с. Петришино — Штипско. (1657) 

Лична карта рег. бр. 189/ш, серија бр. 0423285, 
издадена од СВР - Штип на име Верка Николова 
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Мирковска, Средна медицинска школа за лекарски 
помошници — Скопје. (1658) 

Лична карта рег. бр. 17183, серија бр. 0087422. 
издадена од ОВР — Битола на име Божана Васи-
лева Трајковска, ул. ,,Охридска" бр. 5 — Битола. 

(1659) 
Лкчна карта рег. бр. 8403, серија бр. 0116684, 

издадена од СВР — Битола на име Благоја Колев 
Лазаревски, с. Ротино — Битолско1. 01660) 

Лична карта рег. бр. 7523, серија бр. 0654386. 
издадена од СВР — Куманово на име Санде Дисев 
Митковски, с. Коњух — Куманово. (1661) 

Лична карта рег. бр. 16832, серија бр. 0049543, г 

издадена од СВР — Охрид на име Славе Ефтим 
Сотировски, с. Елшани — Охридско. (1662) 

Лична карта рег. бр. 3049, серија бр. 0327559, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Алексо Јо-
ванов Манев, ул. „Вера Циривири" бр. 23 — Титов 
Велес. 01663) 

Лична карта рег. бр. 54/50, серија бр. 0174725, 
издадена од СВР — Зеница на име Јордан Поповиќ, 
с. Уланци — Титоввелешко. (1564) 

Л!ична карта рег. бр. 5003, серија бр. 0345513, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Нада Ди-
мева Петрова, с. Уланци — Титоввелешко. (1665) 

Лична карта рег. бр.. 38964, серија бр. 0694220, 
издадена од СВР — Тетово на име Цеко Насто Стан-
чески, с. Брезно — Тетовско. (1666) 

Лична карта рег. бр. 8146, серија бр. 0789934, 
издадена од СВР — Тетово на име Тодор Ацов 
Илиевски, ул. „Цветан Димов" бр. 15—Тетово. (1667) 

Лична карта рег. бр. 23530, серија бр. 0883508, 
издадена од СВР — Винковци на име Назми Ми-
џаит Фаризи, с. Градец — Тетовско. (1668) 

Лична карта рег. бр. 7258, серија бр, 0638772, 
издадена од ОВР — Крива Паланка на име Бранко 
Трајков Георгиевски, с. Пробиштип — Штип. (1669) 

Лична карта рег. бр. 8063, серија бр. 0651577. 
издадена од СВР — Кратово на име Ташо Стојанов 
Давитков, с. Древено — Штипско. (1670) 

Дјична карта рег. бр. 73, серија бр. 0359819, из-
дадена од СВР — Титов Велес на име Исмет Хам-
дија Дациќ, с. Горно Оризари — Т. Велешко. (1672) 

Лична карта рег. бр. 17823, серија бр. 0678962, 
издадена од СВР — Тетово на име Реџеп Тефик 
Саити, с. Слатино — Тетовско. 01673) 

Лична карта рег. бр. 8331, серија бр. 0670691 
издадена од ОВР — Тетово на име Нешат Шефига 
Алили, с. Боговиње — Гостивар. (1674) 

Лична карта рег. бр. 3545, серија бр. 0476035 
издадена од СВР — Струми,ца на име Никола Манов 
Ангелов, с. Белотино — Струмица. (1675) 

Лична карта рег. бр. 6680, серија бр. 0567079 
издадена од СВР — Куманово на име Бранко Спи-
ров Серафимовски, с. Лопате — Кумановско. (1676) 

Лкчна карта рег. бр. 12646, серија бр. 2928121 
издадена од СВР — Врање на име Десанка Коста-
дин! Милковска, с. Агино Село — Кумановско. (1677) 

Лична карта рег. бр. 10855, серија бр. 0061467 
издадена од ОВР — Крива Паланка на име Ста-
нојко Митев Атанасовски, с. Градец — Крива Па-
ланка. (1678) 

Лична карта рег. бр. 8980, серија бр. 0063990 
издадена од СФР - Крива П а у н к а ед цш Иван 

Димиггриев Станоевски, ул. „Партизанска" — Кри-
ва Паланка. (1679) 

Лична карта рег. бр. 9203, серија бр. 0753724 
издадена од СВР — Кичево на име Сулејман Беки-
ров Садиевски, с. Длап. Дол — Кичево. (1680) 

Лкчна ,карта рег. бр. 12554, серија бр. 0558366 
издадена од СВР — Куманово на име Роса Станко 
Петковиќ, с. Горно Лисиче — СКОПСКО. (1681) 

Лична карта рег. бр., 2994, серија бр. 0075431 
издадена од СВР — Битола на име Коста Спиро 
Кожумакоски, ул. „Стевче Патако" бр. 30 — Би-
тола. 01682; 

Лична карта рег. бр. 3776. серија бр. 3528, из-
дадена од СВР — Белград на име Златица Секулиќ, 
ул. „Воени бавчи" бр 4 — Битола. (1683) 

Лкчна карта рег. бр. 1638, серија бр. 0225848 
издадена од СВР — Охрид на име Богоја Блажев 
Спироски, с. Брежани - Охридско. (1684) 

Лична карта рег. бр. 4328, серија бр. 0227837 
издадена од СВР — Охрид на име Ѓенко Ристов 
Велиноски, с. Сливово — Охридско. 01685) 

Лична карта рег. бр. 8939, серија бр. 0349446 
издадена од СВР — Титов Велес на име Трајанка 
Тодор (Кузмановска) Јорданова, с. Слп — Титов-
Еелешко. (1686) 

Лична карта рет. бр. 2098/55, серија бр 1101281 
издадена од СВР — Приједор на име Тиџа Але Би-
лал, с. Бошале — Тетовско. (1687) 

,ЛЗична карта рег. бр. 42357, серија бр. 07975Ѕ6 
издадена од СВР — Тетово на име Даница Коцева 
Богоеска, ул. „Прохор Пчински" бр. 37 — Тетово. 

(1688) 
Лична карта рег. бр. 38888, серија бр. 0964140 

издадена од ОВР — Гостивар на име Фети Џеваир 
Љутви, с. Србиново — Гостивар. (1689) 

Лична карта рег. бр. 38435, серија бр. 0693699 
издадена од СВР — Гостивар на име Касам Сеј -
дина Сулаи, ул. „С. Симоноски" бр. 29 — Гостивар. 

(169 СЈ) 
Лична карта рег. бр. 241848, серија бр, 232207 

издадена од СВР — Белград на име Драго Здравко 
ѓорѓиевски, е. Прељубиште — Тетовско. (1692) 

Лична карта рег. бр. 2226, серија бр. 0378836 
издадена од СВР — Кочани на име Васка Ѓорѓи 
(Велинова) Иванова, ул. „29 ноември" бр. 15 -
Штип. (16921) 

Лична карта рег. бр. 8241/ш, серија бр. 0297714 
издадена од СВР — Штип на име Владе Саздов 
Арсов, с. Г. Црнилиште — С^. Николе. (1693) 

Лична карта рег. бр. 9692, серија бр. 0312441 
издадена од ОВР — Штип на име Дане Спасев Ми-
тев, ул. „Генерал Темпо" бр. 61 — Св. Николе. 01694) 

Лична карта рег. бр. 8724, серија бр. 0151410 
издадена од СВР — Прилеп на име Тодор Коцев 
Аксентиев, техничар во Рудник „Злетово" — Ко-
ча.ни. (1695) 

Лична карта рег. бр. 75722, серија бр. 1924911 
издадена од СВР — Суботица на име Кирил Месец, 
ул. „Караорман" бр. 17 — Струмица. (1696) 

Личка карта рег. бр. 15975, серија бр. 0089769 
издадена од СВР — Битола на име Петар Сотиров 
Георгиевски, ул. „,Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 57 — Битола. 

(1698) 
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ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и точка 62 од Упатството за извршување на 
Уредбата за завршните сметки на стопанските оргл низации за 1958 година („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 3/59), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1958 година (според образецот 13) во „Службен весник на 
НРМ", се молат да се придржуваат во следното: 

1) износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари; 

2) билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, 
и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 

3) покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за рабо-
тата на стопанската организација во 1958 година (како што е предвидено во Уредбата); 

4) во писмото да се напише на која стопанска гранка Л припаѓа претпријатието, 
како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето. 

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите Ќе 
им бидат враќани. 

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен 
весник на НРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1958 г. 

Лична карта рег. бр. 429552, серија бр. 3140068 
издадена од СВР — Белград на име Драгица Ди-
митриевиќ:, с. Буково — Битолско. (1699) 

Лична карта рег. бр. 2936, серија бр. 0114609 
издадена од СВР — Битола на име Мирко Тодоров 
Пановски, с. Крклино — Битолско. (1700) 

Лкчна карта рег. бр. 84007, серија бр. 0404317 
издадена од СВР — Куманово на име Ванка Ване 
Младеновска, ул. „Моша Пијаде" бр. 188 — Ку-
маново. (1701) 

Лична карта рег. бр. 6225, серија бр. 0566624 
издадена од СВР — Куманово на име Синан Аши-
ма Синани, с. Виштица — Кумановско. (1702) 

Лична карта рег. бр. 5300, серија бр. 0493378 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ката Ристо 
(Маскаркова) Мукаетова, ул. „Илинденска" — Ка-
вадарци. - (1703) 

Лична карта рег. бр. 11386, серија бр. 0551496 
издадена од СВР — Урошевац на име Авзи Зенел 
Амишти, ул. „Караорман" бр. 18 — Тетово. (1704Ј 

Ли,чна карта рег. бр. 42902, серија бр. 798138 
издадена од СВР — Тетово на име Џеваир Кадри 
Белули, ул. „Кузман Јосифовски — Питу" бр. 9 — 
Тетово. (1705) 

Лична карта рег. бр. 9437, серија бр. 0311883 
издадена од СВР — Штип на име Голубина Стоја-
нова Ристова, ул. „X. Ботев" бр. 1 — Штип. (1703) 

Лкчна карта рег. бр. 567, серија бр. 0053278 
издадена од СВР — Берово на име Петар Илиев 
Умленски, с. Двориште — Берово. (1707) 

Лична карта рег. бр. 9123, серија бр. 0169922 
издадена од СВР — Титоград на име Анѓа Михај-
ловиќ, Скопје. (1708) 

Лична карта рег. бр. 852, серија бр. 0001122 
издадена од СВР — Битола на име Ристе Митров 
Ружиновски, с. Будимирци — Прилеп. (1709) 

Лична карта рег. бр. 32585, серија бр. 0101057 
издадена од СВР — Битола на име Санта (Нико-
лова) Шијакова, ул. ,Дар Самуил" бр. 126 — Би-
тола. (1710) 

Лична карта рег. бр. 30787, серија бр. 0102092 
издадена од СВР — Битола на име Атиџе Алушова 
Селманоска, с. Канатларци — Прилеп. (1711) 

Лична карта рег. бр. 5505, серија бр. 06535.08 
издадена од СВР — Кратово на име Ѓуро П. Јаки-
мовски, Кратово. (1712) 

Лкчна карта рег. бр. 19528, серија бр. 534271 
издадена од СВР — Карловац на име Фаик Арслан 
Елмази, ул. „Железничка" бр. 12 — Тетово. (11713) 
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