
Смрт оа фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ 
Среда, 13 октомври 1954 

Број 32 Година X 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 
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На основа член 59 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и во врска 
со член 18 став 1 од Правилникот за рабо-
тата на Републичкиот собор -на Народното 
собрание на НРМ и член 20 став 1 од Пра-
вилникот за работата на Соборот на произ-
водителите на Народното собрание на НРМ 

С В И К У В А М 

Четврта седница на Републичкиот собор 
и Соборот на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
за 18 октомври 1954 година во 9 часот во 
Скопје. 

Број 761 
6 октомври 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
ЈТ. Ко дишевски, е .р. 
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На основа член 59 став 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и во врска 
со член 19 став 1 од Правилникот за работа 
на Народното собрание 

С В И К У В А М 
Петта заедничка седница на Републич-

киот собор и Соборот на производителите на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија за 18 октомври 1954 година во 
10 часот во Скопје. 

Број 760 
6 октомври 1954 година 

Скопје 1 

Претседател 
на Народното собрание, 
Л. Ко дишевски, е .р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 31 март 
1954 година, под реден број 247, е запишано тргов-
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие „Разнопромет", со седиште во Кичево. Пред-
мет на пее лу вашето1 на претпријатието е: купопро-
дажба на мешовити стоки на едро: мешовити инду-
стриски стоки, гориви материјал, граѓевински мате-
ријал, железарија, земјоделски производи и други 
услуги. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 247/54. 
(490) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 13 април 
1954 година под реден број 44, е запишан тргов-
скиот1 дуќ(ан под фирма: Самостоен трговски дуќан 
за промет со текстил и конфекција „Блед", со се-
диште во Тетово1. Предмет на побелувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со текстил и текстилна 
галантерија, кратка и плетена стока; парфимерија 
и козметичка стока. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 298/54. 
(531) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 14 април 
1954 година под реден број 52, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан за 
промет со текстил и конфекција „Извор", со се-
диште во Тетово. Предмет на иселувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со текстил и текстилна 
галантерија, галантерија кратка и плетена стока. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 307/54. 
(538) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20 април 
1954 година под реден број 64, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан за 
промет со железарија и градежен материјал „Гра-
ѓевинар", со седиште во Тетово. Предмет на по-
сл увањето на дуќанот е: трговија на мало со след-
ните струки: железаркси и метални стоки; бицик-
ли; машини за шиење и прибор; моторни возила, 
резервни делови и прибор; селско стопански ма-
шини и алати, вештачки ѓубрива и средства за за-
штита на растенијата; нафтени деривати, мазива, 
уља и масти; електротехнички материјали; бои, ла-
кови, хемикалии и прибор; градежен материјал; 
музички инструменти, радио-апарати и прибор; 
/кожи, седларски и ременски стоки и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 321/54. 
(550) 



Бр*о& 32» — Стр. 434 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ДОМ 13 октомври 1954 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 15 мај 1954 
година пЈод реден број 126, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Задружно лозарство прет-
пријатие „Задругар", со Седиште во село Работници 
— Скопско. Предмет на поодувањето на претприја-
тието е: производство на грозје, проширување на 
лозарството и подигање на нови лози во својот 
терен, цреработување на грозје, било од своето 
производство или од одделни земјоделци и укажу-
вање стручна помош за развој на лозарството во 
околната . 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот задружен сојуз — Скопје бр. 252 од 18 
март 1954 година. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 181/54. 
(591) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12 мај 
1954 година под реден број 78, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен трговски дуќан-пиљара „Ја-
года", со седиште во Тетово. Предмет на поодува-
њето на дуќанот е: трговија на мало со овоштие, 
зарзават и преработки, млечни производи, семен-
ски стоки и алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 355/54. 
(610) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 28 април 
1954 годЈШа под реден број 69, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан-бифз 
„Нов живот", со седиште во Тетово. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: угостителски услуги за 
точење алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 337/54. 
* (604) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 март 
1954 година под реден број 42, е запишано сто лан-
ското претпријатие под фирма: Трговско .претпри-
јатие за промет со житарици „Клас", со седиште во 
Крива Паланка. Предмет на поодувањето на прет-
пријатието е: да врши купопродажба на зрнени 
храни и брашно. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниов одбор на Кривопаланечка околија бр. 2044 
од 15 март 1954 година. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 40/54. 
(599) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 мај 
1954 година п|од реден број 83, е запишан стопан-
скиот дуќан под фирма: Самостоен занаетчиски ду-
ќан-фурна „Слога", со седиште во Тетово. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: пекарски изработки 
на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 360/54. 
(614) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден! 
број 98/1954 година, е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Претпријатие за расподела на 
електрична енергија, со седиште во село Виница — 
Кочанско. Предмет на поодувањето на претприја-
тието е: дистрибуција на електрична енергија и 
услуги. 

Од Окружниот суд во Штит, Р. бр. 98/54. 
(651) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските оргнаизации под реден број 
101/1954 година, е запишан ресторанггот под фирма: 
Ресторант „Турист" при Памучната индустрија „Ма-
кедонка", со седиште во Штип. Предмет на пооду-

вањето на ресторантот е: правење и продажба на 
јадења и слатки, и алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 101/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 96/54 година, е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: „Житар", со седиште во 
Штип. Предмет на школувањето на претпријатието 
е: млински услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 96/54. 
(655) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 108/1954 година, е запишана станицата под 
фирма: Откупна станица „Билка", со седиште во 
Св. Николе. Предмет на поодувањето на станицата 
е: откуп на лековити билки и афион. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 108/54 
(659) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на Стопанските организации на 16 јуни 
1954 година на страна 89, под реден број 1 е за-
пишан 'трговскиот дуќан под фирма: Самостоен тр-
говски дуќан за промет со колонијални стоки „Пр-
ви мај", со седиште во Тетово. Предмет на пос ду-
ваното на дуќанот е: трговија на мало со прехран-
бени артикли и предмети за куќни потреби; стакло, 
порцулан и керамички стоки; нафтени деривати, 
мазива уља и масти; алкохолни и безалкохолни 
пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор 
и производи врз база на шеќер и какао. 

Од Окружниот1 суд во Гостивар, Р. бр. 394/54. 
(660) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на ден 7 
јули 1954 година, на страна 94, под реден број 1, е 
запишано стопанкото претпријатие под фирма: Ме-
шовито трговско претпријатие за мало и големо 
„Колонијал", со седиште во Дебар. Предмет на по-
одувањето на претпријатието е: купопродажба на 
стоки во внатрешниот промет на мало' и големо. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 418/54. 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 7 јули 
1954 година на страна 97, под реден број 2 е запи-
шан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен тр-
говски дуќан-тиљара „Триглав", со седиште во 
Тетово. Предмет на поодувањето на дуќанот е: тр-
говија на мало со прехранбени артикли, зарзават, 
овоштие и преработки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 426/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 136/1954 година е запишан дуќанот1 под фирма: 
Трговски дуќан на мало со земјоделски и прехран-
бени стоки „Вишна", со седиште во Струмица. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: трговија со 
зарзават, овоштие и преработки како и со млечни 
производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 136/10'-VII-
1954 година. (742) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 159/1954 година е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан на мало со канцела-
риски и школски прибор „Светлост", со седиште 
во Струмица. Предмет на поодувањето на дуќанот 
е: трговија со канцелариски материјали, хартија, 
школски прибор и прибор за пишување; фотограф-
ски и оптички материјали, инструменти и прибор, 
и книги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 159/54. 
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Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот стопанските организации на 5 август 
1954 година на страна 93, под реден број 6, е з а -
пишан дуќанот под фирма : Трговски дуќан бр .11, 
во состав на Мешовитог© трговксо претпријатие „8 
септември", со седиште во Дебар. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: трговија на мало со ж и т а 
и млечни преработки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 41,1/54. 
(775) 

Окружниот суд во Гостивар об јавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 ав -
густ 1954 година на страна 125, под реден број 1, е 
запишан дуќанот под фирма : Трговски дуќан за 
колонијал „Дреново", со седиште во Кичево. Пред-
мет на побелувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со следните трговски струки: прехранбени артикли 
и предмети за куќни потреби; алкохолни ибезал-
кохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и 
прибор; ј а ж а р с к и стоки, каделни и јутени произ-
води; парфимериски и козметички стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 509/54. 
(1067) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5 август 
1954 година на страна 109, под реден број 1, е 
з апишан стопанскиот дуќан под ф и р м а : Трговски: 
дуќан)-книжара „Просвета", со седиште во Кичево. 
Предмет на школувањето на к н и ж а р а т а е: трговија 
на мало со следните трговски струки: канцелари-
ски материјали, школски прибор и прибор за пи-
шување; книги и музикални (книжари). 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 477/54. 
(1080) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6 ав -
густ 1954 година на страна НО, под реден број 9, е 
з апишан дуќанот под фирма : Трговски дуќан за 
колонијални стоки „Славеј" во состав н а Тргов-
ското претпријатие „Разнопромет" со седиште во 
Кичево. Предмет на послувањето н а дуќанот е: 
трговија на мало' со следните трговски струки: пре-
хранбени артикли и предмети за к у ќ н и потреби; 
тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот1 суд во Гостивар, Р. бр. 466/54. 
(1062) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6 август 
1954 година на страна 18, под реден; број 5, е з а -
пишан дуќанот под фирма : Трговски дуќан за 
куќен намешта ј и мебели „15 ноември", во состав 
на Трговското претпријатие „Разно-пзромет", со се-
диште во Кичево. Предмет на послувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со следните трговски 
струки: 1. ж е л е з а р с к и и метални стоки, бицикли, 
машини з а шиење и прибор; 1 музички инстру-
менти, радио-апарати и прибор; и 3 намештај . 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 467/54. 
(1083) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6 август 
1954 година на страна 18, под реден број 3, е з апи-
ш а н дуќанот под ф и р м а : Трговски дуќан за Тек-
стил „Мода", во состав на Трговското претпријатие 
„Разнопромет", со седиште во Кичево. Предмет на 
школувањето на дуќанот е : трговија на мало со 
текстил, куси и плетени стоки и к о н ф е к ц и ј а ; га-
лантериски и базарски стоки и играчки^ 

Од Окружниот1 суд во Гостивар, Р. бр. 472/54. 
(1088) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6 август 
1954 година на страна 18, под реден број 6 е з а -
п и ш а н дуќанот под ф и р м а : Трговски д у ќ а н за ко -
лонијални стоки „Велика река" , во состав на Т р -

говското претпријатие „Разнопромет", со седиште 
во Кичево. Предмет на пос лу вашето на дуќанот е: 
трговија на мало со прехранбени артикли и пред-
мети за куќни потреби; деликатесни производи и 
млечни производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 473/54. 
(1089) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 16 зуди 
1954 година под реден број 210, е з а п и ш а н угости-
телскиот д у ќ а н под фирма : Угостителски дуќан; 
„Гранд", со седиште во Скопје. Предмет н а пооду-
вањето на дуќанот е: в р ш е њ е на угостителски 
услуги, исхрана и точење на пијалоци. Оваа де ј -
ност дуќанот ќ е ј а в р ш и преку своите две бифеа : 
„Гурман" и Ж е л е з н и ч к а станица". 

Од Окружниот суд во Скопје, Ф и бр. 287/54. 
^ (1104) 

Окружниот суд во Скопје об јавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6 сеп-
тември 1954 година под реден број 327, е запишано 
оснивањето 'е конституирањето на Трговскиот ду-
ќ а н за промет со ж е л е з а р с к и стоки „Скопски ме-
тал", со седиште во Скопје. Предмет на побелува-
њето на дуќанот е: купопродажба на ж е л е з а р с к и 
стоки во внатрешниот промет! на дребно, како : те-
ш к а железари ја , ж е л е з а р с к а галантерија и сите 
други артикли кои спаѓаат во оваа грана. 

Од Окружниот суд во Скопје, Ф и бр. 406/54. 
(1105) 

О к р у ж н и о т суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30 ав -
густ 1954 година под реден број 306, е з а п и ш а н ду-
ќанот под ф и р м а : Трговски дуќан „Пчиња", со се-
диште во Село Катланово -— Скопско. Предмет на 
иселувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Ф и бр. 479/54. 
(1107) 

Окружниот суд во Скопје об јавува дека Прет-
пријатието за промет со м'есо „ К о ж у ф Планина" — 
Скопје, досега водено во регистарот на стопанските 
претпријати ја при Советот з а стопанство на Н О 
на град Скопје, под реден број 248, е п р е ф р л е н о од 
поминатиот регистар и з а п и ш а н о во регистарот на 
стопанските организации при овој суд. на 21 а в -
густ 1954 година, под реден број 248, под ф и р м а : 
Претпријатие за промет со месо „ К о ж у в Планина" , 
со седиште во Скопје. Предмет на иселувањето на 
дуќанот е: откуп на ж и в а стока и промет со с в е ж е 
месо на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Ф и бр. 397/54. 
(1108) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека инду-
стријата з а волнени тканини „Бранко Крсмановић" 
— Параќин, ф а б р и ч к о стовариште з а Н Р Македо-
ни ја и Н Р Црна Гора, во Скопје, досега водено во 
регистарот на стопанските претпри јати ја при Со-
ветот з а стопанство на НО на град Скопје н а стра-
на 59/8, свеска I, е п р е ф р л е н о од поменатиот реги-
стар и з апишано во регистарот на стопанските ор-
ганизации при овој суд на 11 септември 1954 година 
под реден број 331, под ф и р м а : Индустрија на 
волнени тканини „Бранко К р с м а н о в и ћ — Параќин, 
ф а б р и ч к о стовариште з а Н Р Македонија и Н Р 
Црна Гора, во Скопје. Предмет н а школувањето на 
стовариштето ' е: трговија на големо со сите врсти 
волнени т к а н и н и и прибор за тие стоки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Ф и бр. 389/54. 
(1106) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 10-УД-1954 
година, под реден број 157, е з а п и ш а н а погонската 
единица под ф и р м а : Продавница на бирото за ор-
ганизација и унапредувања на трговијата и уго-
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стителството во НРМ — Скопје, со седиште во 
Скопје. Предмет на школувањето е: изработување 
на рекламни огласи, проспекти, каталози и останал 
рекламен и декоративен материјал како и издава-
ње на разни обрасци и продажба на материјали' и 
уреди кои ќе Служат за унапредување на работата 
на книговодствената и комерционалната служба. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 216/54. 
(926) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Уго-
стителското претпријатие „Тенкиот" — Скопје, до-
сега водено во регистарот на стопанските претпри-
јатија при Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана, финансиска управа на ЈНА — 
Белград под реден број 43-11/1, е префрлено од 
поменатиот регистар во регистарот на стопанските 
организации при овој суд на 20-У1П-1954 година 
под реден број 232, под фирма: Угостителско прет-
пријатие „Тенкиот", со седиште во Скопје. Пред-
мет на иселувањето на претпријатието е: објаву-
вање на работи од угостителството за офицери и 
воени службеници на Југословенската народна 
армија. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 327/54. 
(803) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 ав-
густ 1954 година на страна 121, под реден број 1, е 
запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан-
слаткарница „Вардар", со седиште во Кичево. 
Предмет на послувањето на дуќанот е: производ-
ство и продажба на слатки и безалкохолни пија-
лоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 491/54. 
(1072) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 ав-
густ 1954 година на страна 123, под реден број 1, е 
запишан дуќанов под фирма: Трговски дуќан за 
колонијал „Карпуш", со седиште во Кичево. Пред-
мет на Емитувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со прехранбени артикли и предмети за куќни по-
треби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутун-
ски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 493/54. 
(1074) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6 ав-
густ 1954 година на страна 111, под реден број 1, е 
Запишано! р1рг,ов,скот)о претпријатие под фирма:' 
Трговско претпријатие на мало за огревен и гра-
дежен материјал „Дрвар", со седиште во Тетово. 
Предмет на пслувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со градежен материјал; огревно дрво и јаглен. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 474/54. 
(1073) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5 август 
1954 година на страна 108, под реден број 1, е за -
пишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за тек-
стил „Текстил", со седиште во Кичево. Предмет на 
послувањето на дуќанот: трговија на мало со тек-
стил, куса и плетена стока и конфекција; галанте-
риски и базареви стоки и играчки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 478/54. 
(1079) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6 август 
1954 година, на страна 18, под реден број 2, е за-
пишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 
текстилни СТ10КИ „Горна Кича", во состав на Тргов-
ското претпријатие „Разнопромет", со седиште во 
Кичево. Предмет на иселувањето на дуќанот: е 

трговија на мало со текстил, куса и плетена стока 
и конфекција; галантериски и базарски стоки и 
играчки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 471/54. 
(1087) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2444 
од 11-11-1952 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и рабо гил ници на страна 678, 
рег. бр. 678, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија Хасан; Р. Хасан, со седиште во Скопје, 
ул. „23" бр. 36. Предмет на работава на дуќанот е: 
кондураџиеки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хасан 
Р. Хасан. ' (595) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град; Скопје бр. 2540 од 19-Х1-1952 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 805, рег. бр. 805, занает-
чискиот дуќан под фирма: Налбат Назим Расимов 
Ејуповеки, со седиште во Скопје, ул. „135" бр. 25. 
Предмет на работата на дуќанот е: потковување на 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Назим 
Расимов Еј утовски. (596) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2628 од 5-УД-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 767, рег. бр. 767, занает-
чискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Борис Саз-
дов Димовски, со седиште во Скопје, ул. „Ѓ. Ѓо-
новиќ" бр. 58. Предмет на работата на дуќанот е: 
тенекеџисгки изработки и услуги. 

Фирма ќе ја потпишува сопственикот Борис! 
Саздов Димовски. (597) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1871 
од 12-У1-1950 година е запишан во регистарот1 на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 820, 
рег. бр. 820, занаетчискиот дуќан, под фирма: Бон-
бони'ера — Бајрам Сали Хајдар, со седишта во 
Скопје, ул. „Белградска" бр. 30. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: изработка и продажба на бон-
бони. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бајрам 
Сали Хајдар. (598) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1759 
од 8-У,11-1949 годишна е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници Ша страна 
881, рег. бр. 881, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар М И Т К О Георгиев Левковски, со седиште во 
Скопје, ул. „17" бр. 23. Предмет на работата на ду-
ќанот е: столарски и изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митко 
Георгиев Левков ски. (599) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1301 
од 31-XI1-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 864, 
рег. бр. 864, занаетчискиот, дуќан под фирма: Кон-
ду рација Иван Ристов Станков, со седиште во 
Скопје ул. „11 октомври" бр. 93. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: кондураџиеки изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Ристов Станков. (600) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 612/ 
1945 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 777, рег. бр. 
777, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ју-
лијана Тасева, со седиште во Скопје, ул. „Г. Дел-
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чев" бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: ши-
ење на женски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јули-
јана Тасева. (601) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2461 од 28-ХП-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 760, рег. бр. 760, 
Занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Стеван Б. 
Георгиев, со седиште во Скопје, ул. „39" бр. 71. 
Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван 
В. Георгиев. (578) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2522 од 13-УШ-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 7801, рег. бр. 780, за -
наетчискиот дуќан под фирма Јорганџија 3'екир 
Ракип Мустафа, со седиште во Скопје, ул. „106а" 
бр. бб. Предмет на работата на дуќанов е: изра-
ботка на јоргани и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зекир 
Ракип Мустафа. (579) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2146 
од 19-ХП-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 726, 
рег. бр. 726, занаетчискиот дуќан под фирма: Са-
марџија Борис Ц. Тодоровски: со седиште во Скоп-
је, ул. „116" бр. 54а. Предмет на работата на ду-
ќанот е: с а м а р џ и ј и изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Ц. Тодоровски. (580) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1617 
од 28-У1Ш-1947 година е запишан: во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 720, 
рег. бр. 720, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Милан Симов Спировски, со седиште во Скопје, 
ул. „73" бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Симов Спировски. (581) 

На сенова дозволата од ГНО — Скопје бр. 2382 
од 2-Х-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 800, 
рег. бр. 800, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Александар Петков Ивановски, со седиште во 
Скопје, ул. „222" бр. 35. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Петков Ивановски. (582) 

На сенева дозволата од ГНО — Скопје бр. 2426 
од 16-1-1952 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 801, 
рег. бр. 801 занаетчискиот дуќан под фирма: Табак 
Али Сали Хасан, со седиште во Скопје, ул. „520" 
бр. 33. Предмет на работата на дуќанот е: обра-
ботка на кожи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али 
Сали Хасан. (583) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2553 од 27-У;1-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 728, рег. бр. 278, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Божидар Т. Ра -
циќ, со седиште во Скопје, ул. „Вардарска" бр. 41. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Б о ж и -
дар Т. Рациќ. (584) 

На основа дозволата од ГНО .— Скопје бр. 24 
од 2-У1-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
860, рег. бр. 860, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Тен!екеџија Тома М. Исаиловски со седиште во 
Скопје, ул. „394" бр. 98. Предмет на работата на 
дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома 
М. Исаиловски. (585) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 475 од 20-1Х-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 776, рег. бр. 776, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кро јач Величко 
А. Бошков, со седиште во Скопје, бр'. „99" бр. 8. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

ФиЈрмата ќ е (ја потпишува сопственикот Ве-
личко А. Бошков. (586) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2228 
од 11-Уг1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 792, 
рег. бр. 792, занаетчискиот дуќан под фирма: Ра -
ботилница за изработка на капи на Стефан Ѓошев 
Делов, со седиште во Скопје, ул. „78" бр. 133. Пред-
мет на работата на дуќанот е: изработка на капи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
ф а н Г. Делов. (587) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 
21/1945 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 850, 
рег. бр. 850, занаетчискиот дуќан под фирма: Те-
некеџија Борис Тодоров Мартинов, со седиште во 
Скопје, ул. „394" бр. 76. Предмет на работата на 
дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Тодоров Мартинов. (588) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 10682 
сд 15-Х1-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 863, 
рег. бр. 863, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
ду раци ја Иван Христов Димов, со седиште во 
Скопје, ул. „Хр. Болтев" бр. 14. Предмет на работата 
на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот' Иван 
Христов Димов. (589) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2033 
сд 13-Х-1950 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страла 733, 
рег. бр. 733, занаетчискиот дуќан под фирма: Саат-
чија Тра јко Георгиев Стојчев, со седиште во Скоп-
је, ул. „321" бр. 90. Предмет на работата на дуќанот 
е: саатчиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Георгиев Стојчев. (590) 

На основа дозволата од ГНО — Гевгелија бр. 
834 од 26-IV!-1946 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
138, рег. бр. 138, занаетчискиот' дуќан под фирма: 
Бербер Томе Поп Георгиев, со седиште во Гевге-
лија, ул. „Маршал Тито" бр. 90. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе 
Поп Георгиев. (591) 

На основа дозволата од НО на Титоввелешка 
околија бр. 10322 од 20-1-1954 гоина е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилница 
на страна 93, рег. бр. 93, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Алваџија-Слаикар Махмуд Адема Адемов, 
со седиште во е. Иванков ци. Предмет на работата 
на дуќанот е: изработка и продажба на алва и 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мах-
муд А дема Адемов. (592) 
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На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 495 
од 7-IX-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 884, 
рег. бр. 884, занаетчискиот дуќан) под фирма: Бра-
вар Иван Пешов Мицев, со седиште во Скопје, ул. 
„99" бр. 5. Предмет на работата на дуќанот1 е: бра-
варски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Пешов Мицев. (593) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2568/1953 година е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 764, рег. бр. 764, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кондураџија Трајко В. 
Матовски, со седиште во Скопје, ул. „Илинденска" 
бр. 48. Предмет на работата на дуќанот е: конду-
ргџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
В. Матовски. <504) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Школско уверение за завршен V клас гимна-

зија на Ристо Бретонски, ул. „Солун" бр. 239 — 
Битола. (16; 

Возачка дозвола бр. 7609, издадена од СВР — 
Куманово на Станиша Стоичков Илевски, ул. „Осо-
говска" бр. 16 — Крива Паланка. (63) 

Сообраќајна дозвола бр. 6503, издадена од СВР 
на ОНО — Крива Паланка на Станиша Стоичков 
Илиевски, ул. „Осоговска" бр. 16 — Крива Паланка. 

(63) 
Заклучница бр. 1 на девизното пресметковно 

место на Народната банка Скопје, за купените 
странски девизи од ДМ. 2.647 на „Агрометал" — 
Скопје. (65) 

Дозвола за држење и носење на ловно оружје 
рег. бр. 848, издадена од СВР на ОНО — Куманово 
на Мијалко Колев Трајковски, е. Вакуф — Кума-
новско. (бб) 

Свидетелство бр. 190/51 год. за завршен кал-
фински испит од занаетот лимар, издадено од ГНО 
— Скопје на Илија Бобановски, Скопје. (67) 

Сообраќајна дозвола за автобус марка „Ренол" 
рег. бр. М'—286, на Градското претпријатие за авто-
буски сообраќај — Скопје. (68) 

Матурска диплома бр. 1814/50 год., издадена од 
Средно техничко училиште „Здравко Цветковски" 
— Скопје на Зора И. Стевчева — Скопје. (69) 

Оружен лист бр. 209/50 год. издаден од СВР на 
Скопска околија на Стојан Т. Рајков, е. Љубанци 
— Скопско. (70) 

Индекс бр. 86, издаден од Правно-економскиот 
факултет — Скопје на Владимир РакаЧевиќ — 
Скопје. (71) 

Работничка книшка бр. 3025, издадена од Тру-
дов оддел — Будаковац на Драган Савиќ — Скопје. 

(72) 
Колска книшка бр. 265 за џип марка „Форд", 

издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Ре-
дакција „Нова Македонија" — Скопје. (73) 

Свидетелство за положен калфински испит од 
занаетот месар под рег. бр. 234/48 год., издадено 
од ГНО — Скопје на Славе Ј . Трајков — Скопје. 

(74) 
Свидетелство за завршена мала матура под бр. 

678 на Томе Андонов е. Валандово — Гевгелиско. 
(75) 

Книшка за огрев рег. бр. 12377-80, издадена од 
СВР — за Скопска околија на Илми ја Сел манов 
Јашароски, е. Катланово — Скопско. (75) 

Колска книшка бр. 629, издадена од Сообраќај-
ниот отсек, Скопје на Централниот хигиенски за-
вод — Скопје. (28) 

Оружен лист бр. 102/51 год., издаден од СВР 
— Горче Петров на Реџеп Ј. Селман, е. Шишево 
— Скопско. (77) 

Сообраќајна дозвола М бр. 231 и возачка доз-
вола бр. 985, издадени од Сообраќајни отсек — Ско-
пје на Цветан Крстевски, Скопје (78) 

Школска диплома за завршено Средно меди-
цинско училиште през 1947/48 год. под бр. 16 на 
Илинка Перкова — Скопје. (79) 

Студентска легитимација бр. 1565, издадена од 
Филозовскиот факултет во Скопје на Ефтим Ри-
дов, Скопје. (80) 

Уверение за положен шофереки испит бр. 65/7-
ЛЛ-1951 год., издадено од Сообраќајни отсек •— Ско-
пје на Владимир Т. Петковски Куманово. (81) 

Сообраќајна книшка од камион „Дијамант" рег. 
бр. 339, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје 
на Претпријатието за транспорт на 'електростопан-
ство — Скопје. (54) 

Сообраќајна книшка од камион рег. бр. 361, 
издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Прет-
пријатието за транспорт на електростопанство — 
Скопје. (55) 

Диплома за завршен зрелостен испит, издадена 
од Средно техничко училиште „Здравко Цветков-
ски" — Скопје през 1949/50 година на Ѓоко 3. Бо-
јаџиевски — Тетово. (56) 

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 257, 
издадена од СВР на ОНО — Прилеп на Боге Пе-
рев Пешковски, е. Ропотсво — Прилепско. (59) 

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 615, 
издадена од СВР — Струмица на Ванчо Т. Стоја-
нов, е. Турново — Струмичко. (60) 

Сообраќајна книшка бр. 682, издадена од Соо-
браќајниот отсек — Скопје на Богоја Пешовски 
— Скопје, ул. „40" бр. 29. (61) 

Работна книшка серија „Е" бр. 012253, рег. 
бр. 16503, издадена од Бирото за посредување на 
трудот при НО на град Скопје, на Ќамил Ибиш 
Разија, е. Бутељ — Скопско. (62) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична кадата рег. бр. 12460, серија бр. 0155003, 

издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Дмитрија 
Панов Николоски, ул. „Борка Талески" бр. 187 — 
Прилеп. (2791) 

Лична карта рег. бр. 4274, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Нане Антонов Негриоски, е. Но-
во Лагово — Прилепско. (2792) 

Лична карта рег. бр. 6972, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Иван Конев Милошевски е. Го-
стиражни — Прилепско. (2793) 

Лична карта рег. бр. 15712, серија бр. 0196906, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Мемед Аде-
мов Расимоски, ул. „Дабнички завој „бр. 13 — При-
леп. (2794) 

Лична карта рег. бр. 3683, издадена од ПВР — 
Крушево на Залкифли Латифов Латифовски, е. 
Белушинмно — Прилепско. (2795) 

Лична карта рег. бр. 2203, серија бр. 0210432, 
издадена од СВР •— Охрид на Веле Васил Трај-
чески, ул. „Рузвелт" бр. 51 — Охрид, (2836) 

Лична карта рег. бр. 2342, серија бр. 0067052, 
издадена од СВР — Гевгелија на Коста Ѓорѓев Ам-
повски, ул. „М. Тито" бр, 130 — Гевгелија. (2837) 

Лична карта рег. бр. 2778, серија бр. 0227388, 
издадена од СВР — Охрид на Ефто Настов Вел ја 
новски, е. Оровник — Охридско. (2838) 

Лична карта рег. бр. 3557, серија бр. 0229167, 
издадена од СВР — Охрид на Панде Ванчев Мар-
коски, е. Горно Средоречје — Охридско. (2839) 

Лична карта рег. бр. 174, серија бр. 021385, на 
Ефросина Николова, ул. „Београдска" бр. 5 — Би-
тола. (2840) 

Лична карта рег. бр. 5238, серија бр. 0078052, 
на Џафер Талипи, ул. „Преспа" бр. 13 — Битола. 

(2841) 
Лична карта рег. бр. 2613, серија бр. 0006900, 

на Каранфил Ристевски, е. Добровени — Битолско. 
(2842) 
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Лична карта рег. бр. 2456, серија бр. 0075628, 
издадена од Битола на Љупка Каловска, ул. „Трн" 
бр. 4 — Битола. (2843) 

Лична карта рег. бр. 7532, серија бр. 0087325, 
издадена во Битола на Б л а ж е Василев, ул. „Ен. 
Вардар" бр. 3 — Битола. (2844) 

Лична карта рег. бр. 13326, серија бр. 0354142, 
издадена од СВР — Титов Велес; на Круме Панов 
Ангеловски, е. Скачинци — Титовве лешко. (2845) 

Лична карта рег. бр. 4916, серија бр. 0400426, 
издадена од, СВР — Св. Николе на Зикри ја Мемед 
Ајредин, е. Дорфулија — Титоввелешко. (2846) 

Лична карта рег. бр. 4697, серија бр. 0309754, 
издадена од СВР — Штип на Јано Димитар Ѓор-
ѓиев, е, Караорман — Овчеполско. (2847) 

Лична карта рег. бр. 14133, серија бр. 0334548, 
издадена од СВР — Титов Велес на Митре Тра ј а -
нов Андоновски, е. Ораовдол •— Титоввелешко. 

(2848) 
Лична карта рег. бр. 765, серија бр. 0473690, 

издадена од СВР — Струмица на Коте Г. Илиев, 
е. Босилово — Струмичко. (2849) 

Лична карта рег. бр. 2079, серија бр. 0454589, 
издадена од СВР — Струмица на Тодор Томов Пар-
тенов, ул. „7" бр. 6 — Струмица. (2850) 

Лична карта рег. бр. 13149, серија бр. 0389859, 
издадена од СВР — Кочани на Тра јан Зафиров 
Стојчев, е. Мојанци — Кочанско. (2851) 

Лична карта рег. бр. 13295, серија бр. 0671333, 
издадена од СВР — Тетово на Ставро Стојко Ј а -
нески, е. Рогачево' — Тетовско. (2852) 

Лична карта рег. бр. 12711, серија бр. 0353221, 
издадена од СВР — Титов Велес на Имер Садиков 
Шпиртоски, е. Мелница — Титоввелешко. (2853) 

Лична карта рег. бр. 15971, серија бр. 0505500, 
издадена од СВР — Кавадарци на Лецо Ефремов 
Теновски, е. Возарци — Тиквешко. (2854) 

Лична карта рег. бр. 16750, серија бр. 0678389, 
издаена од СВР — Тетово на Диме Тоде Марков-
ски, е. Теарце — Тетовско. (2856) 

Лична карта рег. бр. 2649, серија бр. 0227259, 
издадена од СВР — Охрид на Тренко Ладев Ми-
л е н о с к и , е. Брежани — Охридско. (2857) 

Лична', карта рег. бр. 39, серија бр. 0781891, из-
дадена од СВР — Тетово на Усеин Јонус Абди, ул. 
„Струшка" бр. 29 — Тетово. (2858) 

Лична карта рег. бр. 7387, серија бр, 0751908, 
издадена од СВР — Кичево на Ариф Беџит Иса-
е с к и , ул. „Стојан Божиноски" бр. 3 — Кичево-

(2860) 
Лична карта рег.бр. 14811, серија бр. 0119521, 

^ л а д е н а од СВР — Дебар на Мислим Азиза Бе-
ќири, е. Врбјани — Дебарско. (2861) 

Лична карта рег. бр. 2555, серија бр. 0747069, 
издадена од СВР — Кичево на Енвер Куртишов Ах-
медоски, ул. „И1 октомври" бр. 30 — Кичево. (2862) 

Лична карта рег. бр. 14874, серија бр. 0335265, 
издадена од СВР — Титов Велес на Шаин Раши-
дов Муртезанов, ул. „Чернишевска" бр. 3 Титов 
Велес. (2863)' 

Лична карта рег. бр. 11968, серија бр. 0756508, 
издадена од СВР — Кичево на Зејна Латифова Ф а -
злијоска, е. Бачишта — Кичевско. (2864) 

Лична карта рег. бр. 66654, серија бр. 0657226, 
издадена од СВР — Скопје на Далип Велија Емин, 
ул. „118" бр. 281/а — Скопје. (2835) 

Лична карта рег. бр. 85424, серија бр. 0062040, 
издадена од СВР — Скопје на Мурсел Ахмед Мур-
сел, ул. „Козара" бр. 30 — Скопје. (2855) 

Лична карта рег. бр. 1865, серија бр. 088377, 
издадена од СВР — Скопје на Стојна Танас Лан-
гова, ул. „386" бр. 72 — Скопје. (2865) 

Лична карта рег. бр. 3173, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп) на Мустафа Зекманов Мустафов ки, 
е. Десово — Прилепско. (2710) 

Лична карта рег. бр. 8099, серија бр. 0651795, 
издадена од СВР — Куманово на Петко Димитров 
Ѓорѓиев, е. Мушково — Кумановско. (2750) 

Лична карта серија бр. 0558881, издадена од 
СВР — Куманово на Санде Стојчо Митровски, е. 
Шоп Рудари — Кумановско. (2751) 

Лична карта рег. бр. 9541, серија бр. 0670437, 
издадена од СВР — Тетово на Зекир Реџеп Маму-
ди, е. Ј е лов јане — Тетовско. (2752) 

Лична карта рег. бр. 6529, серија бр. 0459283, 
издадена од СВР — Струмица на Тефик Мустафа 
Расимов, ул. „5 ноември" бр. 28 — Струмица. (2751) 

Лична карта рег. бр. 5725, издадена од П В Р — 
Св. Николе на Ванче Тодев Атанасов, ул. „В. На-
зор" бр. 55 — Св. Николе. (2755) 

Лична карта рег. бр. 4356, серија бр. 0399866, 
издадена од СВР — Св. Николе на Русе Сандев 
Јованчев, е. Долно Ѓуѓанци — Кумановско. (2760) 

Лична карта рег. бр. 2709, серија бр. 047719, 
* издадена од СВР — Титов Велес на Тра јко Мила-
нов Николовски, е. Извор — Титоввелешко. (2761) 

Лична карта рег. бр. 7188, серија бр. 0751716, 
издадена од СВР — Кичево на Тра јко Димев Апо-
столски, ул. „11 октомври" бр. 28 .— Кичево. (2762) 

Лична карта рег. бр. 4861, серија бр. 0749379, 
издадена од СВР — Кичево на Славе Наумов Ла-
зарески, е. Иванчиште — Кичевско. (2763) 

Лична карта рег. бр. 194, серија бр. 0089155, из-
дадена од СВР •— Кавадарци на Илија Димов Сте-
панов, е. Конопиште — Тиквешко. (2764) 

Лична карта рег. бр. 193, серија бр. 0089154, 
издадена од СВР — Кавадарци на Димо Илов Сте-
панов, е. Конопиште — Тиквешко. (2765) 

Лична карта рег. бр. 11361, серија бр. 008288, 
на Ванчо Стојков Соколовски, ул. „Булевар 1 мај" 
бр. 334 — Битола. (2766) 

Лична карта рег. бр. 1587, серија бр. 0022608, 
издадена од СВР — Охрид на Тра јан Илов Киров-
ски, е. Велестово — Охридско. (2767) 

Лична карта рег. бр. 1930, серија бр. 0210234, 
издадена од СВР — Охрид на Нада Коста (Нами-
нува) Упевчева, ул. „Питу Гулев" бр. 233 — Ох-
Ѓ>ид. (2768) 

Лична карта рег. бр. 4894, серија бр. 0231132, 
издадена од СВР — Охрид на Ѓорѓија Јорданов 
Божиноски, е. Црвена Вода — Охридско. (2769) 

Лична карта рег. бр. 5350, серија бр. 0345860, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Да-
лјан Даутов Усенов, е. Долно Врановци — Титов-
велешко. (2771) 

Лична карта рег. бр. 2323, серија бр. 0095063, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Санде Мила-
динов Стоименовски, е. Градец — Кривопаланечко!. 

(2772)' 
Лична карта рег, бр. 5825, серија бр. 0346335, 

издадена од СВР — Титов Велес на Мустафа Усе-
инов Са ли јов, е. Црквино •— Титовве лешко. (2773) 

Лична карта рег. бр. 265, издадена од ПВР — 
Брод на Стаќо М. Петрески, е. Сланско — Кичев-
ско. (2774) 

Лична карта рег бр. 1410, издадена од ПВР — 
Брод на Милица Маркоска Петреска, е. Сланско — 
Кичевско. (2775) 

Лична карта рег. бр. 3644, серија бр. 0456154, 
издадена од СВР — Струмица на Мемед Мустафов, 
ул. „6" бр. 104 — Струмица. (2776) 

Лична карта рег. бр. 9407, серија бр. 0119117, 
издадена од СВР — Дебар на Никола Нелков Ра -
девски, е. Модрич — Дебарско. (2777) 

Личка карта рег. бр. 1325, серија бр. 0506318, 
издадена од СВР — Скопје на Станиша Божинов 
Станевски, е. Сопот — Тиквешко. 

Лична карата рег бр. 5923, серија бр. 0750441, 
издадена од СВР — Кичево на Фарија Феимова 
(Мемедова) Асаноска, ул. „Ј. Михај ловски" бр. 100 
— Кичево. (2779) 

Лична карта рег. бр. 22875, серија бр. 0794295, 
издадена од СВР — Тетово на Јонуз Шасивар Ба -
ќири, е. Прошовци — Тетовско. (2780) 

Лична карта рег. бр. 8873, серија бр. 0791419, 
издадена од СВР — Тетово на Мирко Кирко Трпе-
ски, е. Лавце — Тетовско. (2781) 

Лична карта рег. бр. 7622, серија бр. 0548633, 
издадена од СВР — Тетово на Јонуз Шасивар Б а -
рами, е. Виштица — Кумановско. (2782) 

Лична карта рег. бр. 6001, серија бр. 0546641, 
издадена од СВР — Куманово' на Ѓорѓе Тодора Си-
монови^ е. Тромеѓе — Кумановско. (2783) 
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Лична карта рег. бр. 2532, серија бр. 0747046, 
издадена од СВР — Кичево на Најдо Стојанов Куз-
мановски, е. Дупјани — Кичевско. (2785) 

Лична карта рег. бр. 8069, серија бр. 0152904, 
издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Спасија Ми-
тева (Конеска) Параколсека, ул. „Пенка Котеска" 
бр. 4 — Прилеп. (2786) 

Лична карта рег. бр. 18741, серија бр. 0161451, 
издадена од СВР — Прилеп на Лепосава Христова 
Лазареска, ул. „Ладо Стојановски" бр. 43 — При-
леп. (2787) 

Лична карта рег. бр. 4862, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Трајан Ѓорев Мидоски, е. Шта-
вица — Прилепско. (2788) 

Лична карта рег. бр. 9917, серија бр. 0154688, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Васка Ди-
мова (Качареска) Николоска, е. Благоја Николоски 
бр. 2 — Прилеп. (2789) 

Лична карта рег. бр. 7128, серија бр. 053488, из-
дадена од СВР — Куманово на Дестан (Саит) Хасан 
Анифа, Скопје. (2796) 

Лична карта рег. бр. 44670, серија бр. 46856, 
издадена од СВР — Марибор на Елизабета Оскар 
Вистан Ибраимовска, ул. „126" бр. 72 — Скопје. 

(2797) 
Лична карта рег. бр. 81573, серија бр. 005739, 

издадена од СВР — Скопје на Халим Дем. Фетах, 
ул. „136" бр. 17 — Скопје. (2798) 

Лична карта рег. бр. 30825, серија бр. 0025273, 
издадена од СВР — Скопје на Милка Антон (Пан-
дова) Ѓорѓиевиќ, ул. „Пролет" 1/Ш — Скопје. (2799) 

Лична карта рег. бр. 66219, серија бр. 0656323, 
издадена од СВР — Скопје на Мујо Ќакир Кара-
хаџик, ул. „118" бр, 112 — Скопје. (2800) 

Лична карта рег. бр. 4153, серија бр. 0001638, 
издадена од СВР — Скопје на Тинка Доне (Марко-
ва) Георгиевска, ул. „229а" бр. 57 — Скопје. (2801) 

Лична карта рег. бр. 58117, серија бр. 0044419, 
издадена од СВР — Скопје на Ѓула Џ. Далип, ул. 
„118" бр. 297 — Скопје. (2802) 

Лична карта рег. бр. 5375, серија бр. 000П12, 
издадена од СВР — Скопје на Харитон Т. Трпков-
ски, ул. „274" бр. 13 — Скопје. (2803) 

Лична карта рег. бр. 59305, серија бр. 0048479, 
издадена од СВР — Скопје на Меније Рушид (Бај -
рам) Емин, ул. „118" бр. 191 — Скопје. (2804) 

Лична карта рег. бр. 56890, серија бр. 0040545, 
издадена од СВР — Скопје на Џемал Ахмети, ул. 
„130" бр, 62а г— Скопје. (2805) 

Лична карта рег. бр. 39475, серија бр. 0062769, 
издадена од СВР — Скопје на Александар Гиго Ан-
доновски, ул. „Титов Велес", бр. 48 — Скопје. (2806) 

Лична карта рег. бр. 65666, серија бр. 0654842, 
издадена од СВР — Скопје на Трајко Иван Чал-
ков, е. Бутел — Скопје. (2807) 

Лична карта рег. бр, 78358, серија бр. 0012313, 
издадена од СВР — Скопје на Емин Осман Али, 
ул. „163" бр. 82 — Скопје. ' (2807) 

Лична карта рег. бр, 8449, серија бр. 0496995, 
издадена од СВР — Скопје на Митра Андон: Хри-
стова, ул. „433" бр. 28 — Скопје— (2809) 

Лична карта рег. бр. 21681, серија бр. 0065648, 
издадена од СВР — Скопје на Викторија Иван Д. 
Рангелова, ул. „310" бр. 18 — Скопје. . (2810) 

Лична карта рег. бр. 9078, серија бр. 0065235, 
издадена од СВР — Скопје на Стојанка Владислав 
Милетиќ, — Скопје. (2811) 

Лична карта рег. бр. 36107, серија бр. 0033046, 
издадена од СВР — Скопје на Вера Милорад Ра-
довиќ, ул. „552" бр, 31 — Скопје. (2812) 

Лична карта рег. бр. 7172, серија бр. 0006448, 
издадена од СВР — Скопје на Спиро Г. Крстевска, 
ул. „557" бр, 3 — Скопје. (2813) 

Лична карта рег. бр. 50165, серија бр. 00361 39, 
издадена од СВР — Скопје на Јакуп Метуш Взј-
сел, ул. „125" бр. 113 — Скопје. (2814) 

Лична карта рег. бр. 53962, серија бр, 0038663, 
издадена од СВР — Скопје на Петар Ф. Петров, 
„Француски гробишта" зграда 7/10 — Скопје. (2815) 

Лична каљуга рег. бр. 67386, серија бр. 0658623, 
издадена од СВР Скопје на Ариф 3. Џафер, ул. 
„152" бр. 67 — Скопје. (2816) 

Лична карта рег. бр. 38800, серија бр. 0034176, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан Т. Филипов-
ски, ул. „464" бр. 152 — Скопје. (2817) 

Лична карта рег. бр. 15107, серија бр. 10319, из-
дадена од СВР — Скопје на Олга Љубомир (Вучиќ) 
Кирова, ул. „Народен Фронт" бр. 4 — Скопје. (2818) 

Лична карта рег. бр. 60599 серија бр. 0048331, 
издадена од СВР — Скопје на Салије Ариф Хусеин, 
ул. „377" бр. 25 — Скопје. (2819) 

Лична карта рег. бр, 50394, серија бр. 35555, 
издадена од СВР — Скопје на Халим: Ибраим Ха-
лим, ул. „376" бр, 79 — Скопје. (2820) 

Лична карта рег. бр. 53111, серија бр. 0037728, 
издадена од СВР — Скопје .на Зекир Д. Амет, ул. 
„398" бр. 3 — Скопје. (2821) 

Лична карта рег. бр. 77539, серија бр. 0053814, 
издадена од СВР — Скопје на Ангел Тодор Сера-
ф им овски, ул. „166" бр. 36 — Скопје. (2822) 

Лична карта рег. бр. 67278, серија бр. 0658354, 
издадена од, СВР — Скопје на Рефија Осман, Ше-
ху, ул. „148" бр. 71 — Скопје. (2823) 

Лична карта рег. бр, 24933, серија бр. 0654606, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан Д. Трајков, 
ул. „Илинденска" бр. 17 — Скопје. (2824) 

Лична карта рег. бр. 15031, серија бр. 0014781, 
издадена од СВР — Скопје на Милан Владимир 
Крстиќ, ул. „Мирче Ацев" бр. 67 — Скопје. (2825) 

Лична карта рег. бр. 2250, серија бр. 1499316, 
издадена од СВР — Тутин — срез Штавички — Н. 
Пазар на Куртан Насуф Куртановиќ, ул. „150" бр. 
26 — Скопје. (2826) 

Лична карта рег. бр. 23416, серија бр. 0069054, 
(издадена од СВР — Скопје на Јованка Александар 
(Милојевић Петковска, ул. „35" бр. 15 — Скопје. 

(2827) 
Лична карта рег. бр. 64770, серија бр. 0071385, 

издадена од СВР — Скопје на Џеваира Исмаил, ул. 
„108" бр, 251 Скопје. (2829) 

Лична карта рег. бр. 36592, серија бр. 0030515, 
издадена од СВР — Скопје на Благој П. Стојанов-
ски, ул. „Титов Велес" бр. 8 — Скопје. (2829) 

Лична карта рег. бр. 8293, серија бр. 0008613, 
издадена од СВР — Скопје на Серафим Милан Трај 
Кове ки ,ул. „71" бр. 55 — Скопје. (2830) 

Лична карта рег. бр. 10277, серија бр, 00053050, 
издадена од СВР — Скопје на Макре Б. Макревски, 
ул. „13 јули" бр. 8 — Скопје. (2831) 

Лична карта рег. бр. 54768, серија бр. 0044556, 
издадена од СВР — Скопје на Мусли Али Мусли, 
ул. „Загребачка" бр. 29 — Скопје. (2831) 

Лична карта рег. бр. 2783, сепија бр. 0003098, 
издадена од СВР — Скопје на Михаил С. Стоја-
новски, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 64 — Скопје. 

(2833) 
Лична карта рег. бр. 59737, серија бр. 0046514, 

издадена од СВР — Скопје на Џемаил С. Рамадан, 
ул. „118" бр. 261 — Скопје. (2834) 
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Издавач: Новинско-издавачхо претпријатие „Служ Зен весник па Наредна Република Македонија" — 
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