
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А 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 
Вторник, 16 септември 1952 
Број 26 Година VIII 

Претплата за 1952 година изнесува 
560 дин. Овој број чини 8 динари 

Чековна сметка број 801,901-702 

б б 

Врз основа член 73 тон. 7 од Уставот на На-
родна Република Македонија а по предлог на 
Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот 
на Народното собрание на Народна Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА 

МИНИСТЕР 

Министерот на 
I 

Се разрешува од должност 
правосудието Кодра Џафер. 

II 
Претседателот на Владата на НРМ ќе го из-

врши овој Указ. 
У. бр. 34 

9.1Х.1952 година 
Скопје 

' Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

89 
ЗАПИСНИК 

ОД СЕДНИЦАТА НА 1У-то РЕДОВНО ЗАСЕДА-
НИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 

ОДРЖАНА НА 3 ЈУЛИ 1952 ГОДИНА 

Претседаваше: Димче Стојанов — Мире 
Секретар: Мито Хаџи Васил ев 
Претседателот Димче Стојанов — Мире ја 

отвори седницата во 9,30 часот. Народните прате-
ници го сослушаа стоеќи читањето на Указот на 
Президиумот на Народното собрание на НРМ за 
свикување Народното собрание на НРМ на четвр-
то редовно заседание на 3 јули 1952 година. 

Претседателот соопштува дека Владата на 
НРМ согласно чл. 60 од Уставот на НРМ му под-
несе на Собранието на решавање: Предлог-закон 
за народните одбори на околиите; Предлог-закон 
за народните одбори за градовите и градските оп-
штини; Предлог-закон за народните одбори на 
општините; Предлог-закон за избор и опозив на 

одборници на народните одбори; Предлог-за-
кон за заштита на стрмните земјишта од смива-
ње и одронување; Предлог-закон за изменување 
и дополнување на Законот за држење и носење 
на оружје; и Предлог-закон за изменување на 
Законот за прогласување на шумските предели 
околу Мавровското Поле за национален парк. О 
вие законски предлози се доставени до Законо-
давниот одбор, а првите четири и до Одборот за 
народна власт за проучување. Законодавниот од-
бор поднесе извештај поодделно за секој законски 
предлог, а за првите четири законски предлози 
заеднички извештаи со Одборот за народна власт. 
Извештаите и законските предлози се отпечатени 
и разделени на народните пратеници, а ќе бидат 
ставени на дневен ред кога ќе реши Собранието. 

По предлог на претседателот, Собранието го 
утврдува следниот дневен ред: 

1. претрес на Предлогот-закон за народните 
одбори на околиите; 

2. претрес на Предлогот-закон за народните 
одбори на градовите и градските општини; 

3. претрес на Предлогот-закон за народните 
одбори на општините; 

4. претрес на Предлогот-закон за избор и опо-
зив одборници на народните одбори; 
" 5. претрес на Предлогот-закон за заштита на 

стрмните земјишта од смивање и одронување; 
6. претрес на Предлогот-закон за изменување 

и дополнување на Законот за држење и носење 
на оружје; и 

7. претрес на Предлогот-закон за изменување 
на Законот за прогласување на шумските преде-
ли околу Мавровското Поле за национален парк. 

По предлог од претседателот, Собранието 
одобрува отсуство на народните пратеници: Ди-
митар Влахов, Ангеле Стефановски и Дојчин Ап-
чевски. 

Пред да се премине на дневниот ред претсе-
дателот Димне Стојанов — Мире му предложи 
на Собранието да се води заедничка дискусија по 
првите три точки од дневниот ред, бидејќи мате-
ријата претставува едно цело. Собранието го ус-
вои предлогот. 

Претседателот соопштува дека се преминува 
на -прва, втора и трета точка од дневниот ред: 
претрес на Предлогот-закон за народните одбори 
на околиите, претрес на Предлогот-закон за на-
родните одбори на градовите и градските општи-
ни и претрес на Предлогот-закон за народните 
одбори на општините. Известителите ги прочитаа 
заедничките извештаи на Законодавниот одбор и 
Одборот за народна власт. 

Претседателот отвара дискусија. За збор се 
јавува народниот пратеник Никола Минчев, пот-
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претседател на Владата и претседател на Советот 
за законодавство и изградба на народната, власт 
на Владата. 

Претседателот дава одмор. 
После одморот седницата продолжува. За 

дискусија никој не се јави. Претседателот закон-
ските предлози ги стави на гласање. Собранието 
гласајќи поодделно за секој законски предлог ги 
усвои. Претседателот објави дека Собранието ги 
прими едногласно: Законот за народните одбори 
на околии, Законот за народните одбори на гра-
довите и градските општини и Законот за народ-
ните одбори на општините. 

Потоа се преминува на четвртата точка од 
дневниот ред: претрес на Предлогот-закон за из-
бор и опозив одборници на народните одбори. Из-
вестителот на Законодавниот одбор Ристе Кадиф-
ков го прочита извештајот на Одборот. Претседа-
телот објави дискусија во која зедоа учество на-
родните пратеници: Мито Зафировски и Никола 
Минчев. Собранието гласајќи со кревање рака го 
усвои законскиот предлог. Претседателот објави 
дека Законот за избор и опозив одборниците на 
народните одбори е примен едногласно од Собра-
нието. 

Се преминува на петтата "точка од дневниот 
ред: претрес на Предлогот-закон за заштита на 
стрмните земјишта од смивање и одронување. Из-
вестителот на Законодавниот одбор Боро Стан-
ковски го прочита извештајот на Одборот. Прет-
седателот објави дискусија. За збор се јавија: на-
родниот пратеник Наум Наумовски, претседател 
на Советот за земјоделие и шумарство; и народ-
ните пратеници: Методија Митевски, Тоде Нош-
пал, Славко Попантовски и Димче Зографски. 
После дискусијата претседателот законскиот 
предлог гс стави на гласање. Народните пратени-
ци гласајќи со кревање на рака го усвоија. Прет-
седателот објави дека Законот за заштита на 
стрмните земјишта од смивање и одронување е 
примен едногласно од Собранието. 

Се преминува на шестата точка од дневниот 
ред: претрес на Предлогот-закон за изменување 
и дополнување на Законот за држење и носење 
на оружје. Откако известителот Ристо Кадифков 
го прочита извештајот на Законодавниот одбор, 
Собранието гласајќи со кревање рака го усвои 
законскиот предлог. Претседателот објави дека 
Законот за изменување и. дополнување на Зако-
нот за држење и носење на оружје е примен ед-
ногласно од Собранието. 

Се преминува на седмата точка од дневниот 
ред: претрес на Предлогот-закон за изменување 
на Законот за прогласување на шумските преде-
ли околу Мавровското Поле за национален парк. 
Откако известителот на Законодавниот одбор го 
поднесе Одборскиот извештај, Собранието го ус-
вои законскиот предлог. Претседателот објави де-
ка законот за изменување на Законот за прогла-
сување на шумските предели околу Мавровското 
поле за национален парк е примен едногласно од 
Собранието. 

Со ова дневниот ред беше исцрпен. Претседате-
лот предложи да се заклучи оваа седница и по-
бара од Собранието овластување да претседате-
лот и секретарот го оверат записникот од оваа 
седница. Собранието ги усвои овие предлози. 

Претседателот Димче Стојанов — Мире ја заклу-
чи седницата, а со тоа и 1У-то редовно заседание 
на Народното собрание на НРМ во 13 часот. 

Скопје, 3 јули 1952 година. 
Секретар* Претседател, 

Мито Хаџи Насилен, е. р. Димче Стојанов-Мире е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Поледица Миломир, од Скопје, подаде против По-
ледица Хелена, родена Флисар, тужба за развод на 
бракот. Бидејќи тужената е со непознато местожител-
ство и непозната адреса, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 
противен случај судов по званична должност го одре-
дува за застапник Јордан Панзов Стојанов, адвокат од 
Скопје, кој ќе ја застапува на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 600/52. 
1—6—97 

Живка Педрони, родена Миљковић од Скопје, 
подаде тужба за бракоразвод против Маријо Луиѓи Пе-
дрони. Бидејќи тужениот Маријо е со непознато место-
жителство и непозната адреса, се повикува во рок од 
еден месец од денот на објавувањето во „Службен весник 
на НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во про-
тивно, судот по службена должност и на Бегов трошок 
ќе му одреди застапник, и ќе донесе одлука по тужбата. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 676/52. 
1—6—101 

Јелена Писмени, родена Јовановиќ, од Скопје, подаде 
тужба за бракоразвод против Глигорие Александро« 
Глуковски Писмени. Бидејќи тужениот Глигорие е со 
непознато местожителство и непозната адреса, се пови-
кува во рок од два месеца по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник. Во противно судот по службена должност 
и на негов трошок ќе му одреди застапник и ќе донесе 
одлука по тужбата. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 642/52 год. 
1—6—100 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Јован Костов Јовановски, од село Магарево, Битолско, 
поднесе до овој суд тужба против Наталија Јованова Кос-
това, по татко Петрова Јованова, од град Битола, сега во 
неизвесност ва развод на бракот. 

Се поканува тужената Наталија во рок од еден месец 
од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ* 
да се јави на овој суд и соопшти сегашното си местожи-
телство. Во противно, делото к'е се разгледа во нејзино от-
суство со одредениот и' од судот застапник адвкатот Ге-
орги Милев. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 24/52 1—1—76 

Неџбија К'ерим Иса, од село Мислодгжда — Струш-
ко. поднесе до овој суд тужба- против Назми Махмуд, (родом 
од село Велешка-Струшко, сега со последно местожител-
ство во Турпија*, за развод на бракот. 

Се поканува тужениот Назми Махмуд во ро код еден 
месец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
НРМ" да се јави на овој суд и соопшти1 сегашното си ме-
стожителство. Во противно тужбата к'е се разгледа во не-
говото отсуство со одредениот му од судот застапник. 

Ол Окружниот суд во Битола, Г. бр. 145/52. 1—6—96 
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ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

По тужбата на Гота Ристова Стаменков^, од село Мур-
тино-Струмичко, против Ристо Стаменков, од село Муртино, 
сега во Бугарија со непозната адреса при овој суд покре-
нато е бра кора зводно дело. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник 'на НРМ" да се 
јави или одреди свој застапник. Во противне, судот по слу-
жбена должност го одредува Тодор Атанасиев, адвокат од 
Штип, и к'е го ликвидира делото во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип. Г 0*?. 131/52 1—5—81 

По тужбата ма Ајше Ибраимова Климова, од село 
Чилели, Струмичко, против Мустафа Сабриов Мустафов,, од 
село Чилели, сега во Турција со непозната адреса, при ОВОЈ 
суд е покренато- бракоразводно дело. 

Се поканува1 тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на НРМ" да се јави 
или одреди застапник. Во противно, судот по службена 
должност го одредува Илија Цилиманов, адвокат од Штип, 
и делото к'е се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 139/52 1—5—94 

По тужбата »а Лена Петрова Јованова, од село Мо-
криево, Струмичко, против Петар Васил ев Јованов, од село 
Мокриево, сега во неизвесност со непозната адреса), при 
овој суд е покренато бракоразводно дело. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена по ојбавува-
шето на огласот во "Службен в е т и ќ на НРМ" да се јави 
или одреди застапник. Во противио, судот по службена долж 
ност го одредува Илија Цилиманов, адвокат од Штип, и де-
лото к'е се разгледа во негово отсуство. 

•ода Окружниот суд во Штип, Г. бр. 138/52 I—5—т93 

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Благое Ваеилев Чолаковски, народен милиционер, на 
служба во Градската милиција во Тетово, поднесе до ОВОЈ 
суд тужба против Софија Спирова Костадинов, по маж 
Благоева, од село Дреново-Леринска околија — Егејска 
Македонија, а сега во неизвесност, за развод на бракот. 

Се поканува тужената во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да се јави 
лично во судов или воопшти својата адреса. Во противен 
случај, старател к'е и* се одреди накнадно и делото к'е се 
реши во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Гостивар Г. бр. 37/52 1—5—89 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка за прогласу-
вање на умрен нестаналиот Милан М. Ристиќ, бивш од 
село Јелашница Н РСрбија, кој е во 1941 год. виден по -
следен пат како обвезник во бивша Југословенска војска 
и тоа како заробеник во Куманово од страна на гер-
манците, и од тогај до денеска не се знае дали е жив 
или не. 

Се поканува нестаналиот Милан, и секој оној ко} 
нешто знае за него да јави на судов или на одредениот 
старател Жика Баждавела, адвокат од Скопје во срок од 
15 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник н аНРМ". Во противно нестаналиот ќе се прогласи 
за умрен. 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 2140/51 год. 
1—6—102 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Се повикува исчезнатиот Касум Аземов, бивш од село 
Лојане, Кумановско, за кого се претпоставува дека загинал 
во борбите на Сремскиот фронт при, местото Петрово село, 
како и сите оние кои нешто знаат за него во . рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ" 
да јават за тоа на жена му Салија Касумова, оп еело Лојане. 
Во противен случај исчезнатиот Касум к'е се огласи за умрен 

Од Околискиот суд во Куманово Р. бр. 549/52 1-5-91 

Се повикува исчезнатиот Славе Киро Стојчевски, од 
село Мургаш, Кумановска околија за кого се претпоставува 
дека загинал во борбите со усташите при местото Јања Липа 
— Хрватска во 1944 год., какои овие кои нешто знаат за 
него да јават на неговиот татко Киро Стојчев. Лазаревски, 
од село Мургаш во рок од 30 дена од денот на објавува-

њето на огласот во "Службен весник на НРМ". Во проти-
вен случај исчезнатиот Славе к'е се огласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Куманово Р. бр. 401/52 1-5-92 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на пок. Ислами Алија Иљазов, бив. 
од село Болетин, се води оставинска постапка пред Околис-
киот суд во Дебар и појавениот наследник Зенеп ка Абду-
рамани, со непозната адреса во Албанија, " се поканува во 
рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен 
весник на НРМ" да се јави лично пред овој суд за да ги 
штити своите' наследнички права или достави наследничка-
чзјава. Во противно, оставината к'е се реши во нејзино от-
суство. 

Од Околискиот суд вој Дебар, О. бр. 15/52. I—4—74 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Со решение бр. 1015 од. 29 април 1952 год. на На-
родниот одбор на Градската општина — Неготино, Бо-
рис Лазов Апостолов назначен е за директор на Град-
ското хотелско угостителско претпријатие „Хунап" со 
седиште во Неготино и на должност стапил на 1 мај 
1952 год. од која дата има право фирмата да ја потпи-
шува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Бранко Малиминовски и од 1 мај 1952 
год. му престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 4472/52-од Народниот одбор на Тиквешка око-
лија — Кавадарци. И—10—182 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор во Тетово бр. 5101 од 22 април 1952 год. 
Герасимовски Илиев Г'ерчо назначен е за директор на 
Трговското мешовито претпријатие „Прогрес" во Те-
тово и истиот има право претпријатието да го потпи-
шува, задолжува и раздолжува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Грнчароски Круме од кој ден му пре-
станува правото да го потпишува претпријатието. 

Бр. 5729/52 од Народниот одбор на Градската оп-
штина — Тетово. II—10—190 

Со решение на Народниот одбор на Градската 
општина — Прилеп бр. 9510 од 10 јуни 1952 година Даре 
Биџоски, книговодител на Градското народно претпри-
јатие „Народен Борец" во Прилеп, овластен е да го пот-
пишува претпријатието покрај директорот. Во случај 
на отсутност на директорот фирмата ќе ја потпишува 
книговодителот Даре Биџовски. 

Бр. 9622/52 од Народниот одбор на Градската оп-
штина — Прилеп. II—И—194 

Со решение на Околискиот народен одбор — Ско-
пје бр. 111/52 год. Серафим Станчевски назначен е за 
директор на Околиското претпријатие за мелници со 
седиште во село Петровец и на должност стапил на 
1 март 1952 год. од кој ден има право да ја потпишува 
фирмата на претпрјиатието. 

Со решение на Околискиот народен одбор — Скоп-
је бр. 110/52 год. разрешен е од одлжност досегашниот 
директор на претпријатието Љубе Трпковски и од 1 
март 1952 год. му престанува правото да ја потпишува 
фирмата на претпријатието. 

Бр. 3875/52 од Околискиот народен одбор — Скоп-
је. II—11—195 

На основа решението бр. 1573 од 7 март 1952 год. 
на Градскоит народен одбор Скопје, се променува фир-
мата на досегашниот „Сервис" за снабдување на уго-
стителството за град Скопје и во иднина истиот ќе се 
води под фирма: Градско претпријатие за производство 
и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци „Ви-
н,ар" во Скопје. 

Од Градскиот народен одбор — Скопје. И—11—198 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на Гевгелиска околија бр. 249/52 год. Хаџи Ми-
цев Владимир назначен е за раководител на Околи-
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ската аптека со седиште во град Гевгелија и на долж-
ност стапил на ден 30 мај 1952 година од кој ден има 
право фирмата да ја потпишува. 

Со решение бр. 241/52 год. разрешена е од долж-
ност раководителката Делидинкова Добрила и од 31 
мај 1952 година и' престанува правото да ја потпишува 
фирмата. 

Бр. 4684/52 од Народниот одбор на Гевгелиска 
околија. II—11—149 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот 
народен; одбор — Тетово бр. 4036 од 23 март 1952 год. 
Бунески Благоја назначен е за директор на Градското 
мебело столарско и резбарско претпријатие „Борче 
Кочоски" во Тетово од која дата има право претпри-
јатието да го потпишува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Јавтовски Чеде од кој ден му пре-
станува правото претпријатието да го потпишува. 

Бр. 7700/52 од Народниот одбор на Градската оп-
штина — Тетово. II—11—203 

Со решение на Народниот одбор на Градската оп-
штина — Куманово бр. 3290 од 26 јуни 1952 год. Аксен-
тие Стојановски назначен е за директор на претпри-
јатието „Народен магзин" — Куманово и на должност 
стапил на 1 VII 1952 год. од која дата има право фир-
мата да ја потпишува, задолжува и раздолжува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Звонимир Шумановски и од 1 јули 
1952 год. му престанува правото претпријатието да го 
Потпишува. 

Бр. 3290/52 од Народниот одбор на Градската оп-
штина — Кумнаово. II—11—207 

Со решение на Народниот одборна Градската оп-
штина — Куманово бр. 3322 од 25 јуни 1952 год. Петар 
Симоновски назначен е за директор на Градското сто-
панство „Дренак" — Куманово и од 1 јуни 1952 година 
Има право фирмата да ја потпишува, задолжува и раз-
должува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Киро Божиновски и од 1 јуни 1952 
год, му престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 3322/52 од Народниот одбор на Градската оп-
штина — Куманово. II—И—208 

Со решение на Околискиот народен одбор во Те-
тово бр. 881 од 30 јунари 1952 год. Видоевски Стојко на-
значен е за директор на Околиското семепроизводи-
телно стопанство „Полог" во Тетово од кој ден има пра-
во претпријатието да го потпишува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Мицески Стојан и од 30 јануари 
1952 год. му престанува правото претпријатието да го 
потпишува. 

Бр. 8683/52 од Народниот одбор на Градската оп-
штина — Тетово. II—12—220 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 
Во задружниот регистер на Народниот одбор на 

Малешевска околија — Пехчево под рег. бр. 32, уписан 
е Околискиот сојуз на земјоделсктие задруги со седи-
ште во Пехчево. 

Сојузот е основан на собранието од 19 март 1952 
година. 

Предмет на работата на Сојузот е: обидување и 
давање помоќ на задругите. 

ОКОЛИСКИОТ задружен сојуз ќе биде претставуван 
од управникот Дучевски Милан. 

Бр. 48/52 од Народниот одбор на Малешевска око-
лија — Пехчево* III—4—76 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Малешевска околија — Пехчево под рег. бр. 33, упи-
сано е Околиското задружно трговско претпријатие со 
седиште во Делчево. 

Претпријатието е основано со решение на Околи-
скиот задружен сојуз бр. 4 од 1 јули 1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: откуп 
и продажба на земјоделски производи и индустриски 
стоки. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот Киро 
В. Илиевски. 

Бр. 1977/52 од Народниот одбор на Малешевска 
околија — Пехчево. III—12—221 

На основа решението на Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Кавадарска околија бр. 4672 од 10 
мај 1952 год. заћисаб е во регистерот на задружните 
стопански претпријатија под фирма: Околиски задру-
жен сојуз на земјоделските задруги во гр. Кавадарци. 

Сојузот е основан на собранието од 19 март 1952 
година. 

Предмет на работата на Сојузот е: да организира 
и води надзор над земјоделските задруги, трговија со 
индустриски стоки, откуп и продажба на земјоделски 
артикли и механичка работилница. 

Сојузот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат директорот Данчо Петковски и службени-
ците Александар Роглев и Фрањо Еделениј. 

Бр. 4672/52 од Народниот одбор на Кавадарска 
околија. Ш—4—73 

Во задружниот регистер на Народниот одб»ор на Ти-
товвелешка околија под рег. бр. 74, уписано е Околиското 
задружно трговско претпријатие "Задругар" со седиште во 
Титов Велес. 

Претпријатието е основано на собранието од 28-111-
1952 год. Предмет на работата и обврските на задружното 
претпријатие се предвидени со правилата на претпријатието. 

Прептријатието полноважно к'е го претставуваат, за-
стапуваат и потпишуваат Темелко Анастасов, Ацо Илиев и 
Нено) Караг'ојзов. 

Бр. 4105/52 од Народник одбор иа Титоввелешка о-
колија III—5—79 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Го-
стиварска околија на страна 58, рег. бр. 1, уписана е Бер-
беро-фризерска задруга „Рекорд" во Гостивар. 

Задругата е основана на собранието од 1-Ш-1952 год. 
Предметот' на работата и обврските на задругарите, се пред-
видени со правилата на задругата.. 

Задругата к'е ја претставува, застапува и потпишува 
претседателот Кукули Ј. Екрем. 

Бр. 2090/52 год. од Поверен, за финансии на ОНО — 
Гостивар 111—5—78 

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Гев-
гелиска околија под ред. бр. 6, уписана е Занаетчиската 
коларо-ковачката задруга "Илинден" со седиште во Гевгелија 

Предмет т работата на задругата е: изработка на нови 
и оправка на стари земјоделски алати. 

Задругата к'е ја претставува, застапува и потпишува 
претседателот Пано А. Панев, од Гевгелија. 

Бр. 4362/52 од Народниот одбор на Гевгелиска око-
лија. II—4—75 

На годишното собрание од 17-11-1952 год. на Актер-
ската задруга "Досе Молер" во град Куманово, Киро Стој-
ковски назначен е за, претседател, а Тодор Боновски за се-
кретар на задругата и од истата дата имаат право задругата 
да ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат. 

На истото собрание разрешени се од должност прет-
седателот Миле Томиќ' и секретарот Тоде Димитриевски и 
од 17-11-1952 год. им престанува правото, да ја потпишуваат 
задругата. 

Бр. 1751-52 од Народниот одбор на град Куманово . 
III—4—61 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Свидетелство за завршен III — Педагошки курс през 
1947 год. издадено од Учителска школа во Скопје на Селим 
Адили, од село Србица — Кичево (1973) 

Шоферска исправа бр. 1542, издадена од Сообраќа}-
ниот отсек во Белград на Владимир Љубенски—Скопје (1974) 

Книшка за намалено! патување и декрет за Илинден-
ска споменица бр. 995/51 год. издадена од Президиумот на 
Народното! собрание на НРМ на 20-УШ-1951 год. на Деспот 
С. Си мит циев — Скопје (1974) 
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Матурско свидетелство бр. 1014/52 год. за завршено 
Средно земјоделско училиште во Те-ѓово на Александар Ни-
колоски, од село Јачинци — Кумановско (1977) 

Работничка книшка издадена од претпријатието "Кис" 
во Скопје >на Сами Али — Скопје (1978) 

Работничка книшка издадена од Манганов рудник 
"Цер" — Кичево на Сејфул Збаси, од село Присојница — 
Дебарско (1980) 

Шоферска книшка бр. 3241/61 за возење на моторно 
возило II класа на Неџип И. Фазлиевски — Крива Паланка 

* (1999) 
Сообраќајна книшка бр. 6121 за моторно возило мар-

ка "Бетворт" на Авто-транспорт — Куманово (2000) 
Свидетелство за завршен I клас учителска школа из-

дадено од Учителска школа во Битола на Трајко Атанасо® 
Ангеловски, од село Нов Истевник, задна пошта Тработп-
виште —'Малешевска околија (2001) 

Свидетелство за завршен VIII клас гимназија, издаде-
но од: Народна гимназија — Струмица на Томе Просениклиев 
— Струмица, (2030) 

•Воена книшка издадена од Воени отсек — Скопје на 
Шабан Ј. Рустгмов Скопје (1979) 

Воеиа .книшка за резервни официри издадена од В. П. 
6644 — Скопје на Спасе Стојановски — Скопје (2019) 

Воена буквица на Мерсим Алија Исмаиљ, ул. 
„Топџинска" бр. 15 — Тетово; (1680) 

Воена легитимација бр. 11945 серија „В" издадена 
од В. П. 5573/13 — Ниш н аБожидар Мициќ В. П. 3600 
— Скопје. (1683) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — Св. Ни-
коле на Здравко Павловски — Скопје. (1684) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 4010 ,серија „Р" 0418343, изда-
дена од ПВР на ОНО Радовиш на Асан Абдураманов 
Ибраимов, од село Калаузлија — Струмица. (1333) 

Лична карта рег. бр. 35381, серија „Р" 0028493, из-
даден аод ПВР на ГНО — Скопје на Рамадан Абдил 
Џемаил, ул. „58" бр. 29 — Скопје. (2096) 

Лична карта рег. бр. 10013, серија бр. 0534674, изда-
дена од ПВР на ГНО — Куманово на Јован Стојман ДимИш-
ковски, ул. "А. Ранковиќ'" бр. 3 — Куманово (2048) 

Лична карта рег. бр. 9215, серија бр. 0534537, издадена 
од ПВР на ГНО — Куманово на. Наталија Јордан (Ми-
хајлова) Трајковска, ул. "Л. Колишевски" бр. 101 — Ку-
маново. (2049) 

Личи:,, карта рег., бр. 7765, серија бр. 0548725, изда-
дена од ПВР на ОНО — Куманово на Амди Зулфи Рама-
дани, од село Матејче — Кумановско (2050) 

Лична карта рег. бр. 1244, серија бр. 0542317, издаде-
на од ЛВР, «а ОНО — Куманово на Едип Кадри Зен дел и, 
од село Никуштак — Кумановско (2051) 

Лична карта рег. бр. 2691, серија бр. 0543586, изда-
дена од ПВР на ОНО — Куманово на Јусуф Бајрами Ју-
суфу од село Отља — Кумановско (2052) 

Лична карта рег. бр,. 1406, серија бр. 0781463, издадена 
од ПВР на ГНО — Тетово на Стеван Перо Трифуноески, 
ул. * Никола Карев" бр. И — Куманово (2053) 

Лична карта рег. бр. 2724 сер „Р" 0343334 изда-
дена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Шукри Асанов 
Фетовски, од село Кочилари — Титоввелешко (2054) 

Лична карта рег,, бр., 5838, серија бр. 0346349, издадена 
од ПВР на ОНО — Титов Велес на Стеван Коцев Бошков-
ски, од село Гуменово — Титоввелешко (2055) 

Лична карта рег. бр. 11910, серија бр. 0116620, изда-
дена од ПВР. на) ОНО — Дебар на Димо Трајков Попоски, 
од село Селце — Дебарско (2056) 

Лична карта рег. бр. 4914, серија бр. 0308601, изда-
дена од ПВР на" ОНО — Штип на Коста Пушов Костов, 
од село Балталија — Овчеполско (2057) 

»Лична карта рег. бр. 3278, серија бр. 0107988, изда-
дена од ПВР на ОНО — Дебар на Рамадан Салов Геговски, 
од село Баланци — Дебарско (2058) 

Лична карта рег. бр. 28, серија "Р" 0340538, издадена 
од ПВР на ОНО. Титоа Велес на Ахмед Џаферов Рупатоски, 
од село Мелница — Титоввелешко (2059) 

Лична карта рег. бр. 34„ серија бр. 079043, издадена 
од ПВР на ГНО — Штип на Вангел Николов Поп Златанов, 
земјоделско училиште — Штип (2060) 

Лична карта рег. бр. 1380, серија *Р" 0144390, издадена 
од ПВР на ОНО — Радовиш на Усеин А. Салиов' — Радо-
виш — Струмичка околија. • (2063) 

Лична карта рег. бр. 1770, серија бр. 0490727, изда. 
дена од ПВР на ОНО Титов Велес на Станоја Колев Тодо-
ров, од село Криволак — Титоввелешко (2066) 

Лична карта рег. бр. 9758, серија бр. 0354118, изда-
дена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Лазар Илиев Иг-
новски, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 19 — Титов Велес (2068) 

Лична карта рег. бр. 10367, серија бр. 706877, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Шемо Е. Даути, од 
село Д. Јелице — Гостиварско (1984) 

Лична карта рег. бр. 4433, серија бр. 0700943, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Бајрам Тефика Иљази, 
од село Чегране — Гостиварско (1985) 

Лична карта рег. бр. 17075, сериај бр. 0713685, изда-
дена! од ПВР на ОНО — Гостивар на Зенун Бакион Весели, 
од село Калишта — Гостиварско (1986) 

Лична карта рег. бр. 9623, серија бр. 0534784, изда-
дена од ПВР на ГНО — Куманово на Нада) Владева Манев-
ска, ул. "Бајрам Шабани" бр. 10 — Куманово (1987) 

Лична карта рег. бр. 6496, серија бр. 0482640, издадена 
од ПВР на ОНО — Струмица на Костаке Г'орг'е Дончев, 
од село Робово — Струмичко (1988> 

Лична карта рег. бр. 10988, серија бр. 0498734, изда-
дена од ПВР на ОНО —• Кавадарци на Видан Славев Ми-
лошеву од село Сирково — Титоввелешко (1989) 

Лична карта рег. бр. 13561, серија бр. 0504362, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Вангел Јакимов 
Лазаров, од село Џидимирци Титоввелешко. (1992) 

Лична карта рег. бр. 2243, серија бр. 0290564, издадена 
од ПВР на ГНО — Штип на. Симо Мане Клусевј, ул. "Тодор 
Чучков" бр. 31 — Штип (1995) 

Лична карта рег. бр. 6259, серија бр. 0750777, изда-
дена од ПВР на ОНО —-1 Кичево на Синадин Билбилов Ни-
коловски, од село Брждани — Кичевско (1996) 

Лична карта рег. бр. 8383,.серија бр. 0041084; издадена 
од ПВР на ОНО — Струга на1 Саит Мислимов Алка, ул. 
"Боро Дуни" бр. 8 Струга (1997) 

Лична карта, рег. бр. 9047, серија бр. 0064057, издадена 
од ПВР на ОНО —< Кр. Паланка на Неџип Ислама Фазлиев-
ски, од Кр. Паланка. (1998) 

Лична карта рег. бр. 8711, серија бр. 0669717, издадена 
од ПВР на ОНО — Тетово на. Павлинка Петруш Веселиноскаѕ 
од село Сиричино — Тетовско (2002) 

Лична карта рег. бр. 12503, серија бр. 2623613, изда-
дена од ПВР в^ Пирот на Богдан Стоимир Ѓорѓевиќ', ул. 
"Пролетерска" бр. 13 — Тетово (2003) 

Лична карта рег. бр. 21838, серија бр. 0682465, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Доца Коце (Костади-
нова) Трпевска, од село Сиричино — Тетовско (2004) 

Лична карта рег. бр. 2569, серија бр. 0095279, изда-
дена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Славко Ма-
насиев Јованов, од село Г. Црцорија — Кривопаланечко 

(2005) 
Лична карта рег. бр. 17278, серија бр. 0675682, изда-

дена од ПВР на ОНО — Тетово на Мусли Абдураман Ју-
суфа од село Седларево — Тетовско (1453) 

Лична карта рег. бр. 8918, серија бр. 0650529, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кратово на Јане Алексов Злата-
новски, од село Кнешево — КуманоЈвско. (1602) 

Лична карта рег. бр. 4572, серија бр. 0345082, изда-
дена од ПВРј на ОНО — Тито® Велес на Ангел Илиев Ја-
накиевски, од село Лисиче — Титоввелешко (1667) 

Лична карта рег. бр. 11014, серија бр. 0551546, изда-
дена од ПВР на ОНО — Куманово иа Ферат Јашар Јашари, 
од село Длга — Кумановско (1701) 

Лична карта рег. бр. 5507, серија бр. 0615572, изда-
дена/ од ПВР на ОНО — Г'. Петров на Шериф Лиман Ату-
лахи, од село Бојане — Г Петров. (2029) 

Лична карта рег. бр. 3720, серија бр. 0577809, изда-
дена од ПВР на ОНО Скопје на Војислав Светозаров Сто-
јановик', од село Марино — Скопско (2033) 

Лична карта рег. бр. 3439, серија бр. 078311, изда-
дена од ПВР на ОНО Г . Петров на Бекир Мисим Лиманов, 
од село Долно Свилар« — Г\ Петров« (2061) 

Лична карта рег. бр. 2473, серија бр. 0784151, изда-
дена од ПВР на ОНО Г\ Петров на Мефаил Љутви Раман 
од село Арнакија — Г . Петров (2062) 

Лична царта рег. бр. 76, серија бр. 079976, издадена 
од ПВР на ГНО Биотла на Маноли Трајков Пупков, уго-
стителско училиште — Скопје (2064) 

Лична карта рег. бр. 21259, серија "Р" 0049268, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Асан Таиров Бајрамов, 
ул. "13 ноември" бр. 83 — Скопје (2065) 

Лична карта рег. бр. 12437, серија бр. 0588447, изда-
дена од ПВР на ОНО —- Скопје на Муртез Садри Алиевски, 
од село Д„ Лисиче —- Скопско (2067) 
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Лична карта рег. бр. 2614, серија бр. 089079, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Лазо Пандо Колчев — 
Скопје (2069) 

Лична карта рег. бр. 2389, серија бр. 088664, издадена 
од ПВР на ГНО — Скопје на Калипса Мачева, ул "70" 
бр. 2 — Скопје '(2070) 

Лична карта рег. бр. 19548, серија бр. 0064962, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Александар Христов 
Петковски, ул. "433" бр. 8 — Скопје (2071) 

Лична карта рег .бр. 5504, серија бр. 0149782, изда-
дена од ПВР на ГНО — Прилеп на Јордан Трајанов Гор-
евски, ул. „164" бр. 5-а — Прилеп. 
бески, ул. „164" бр. 5-а — Прилеп. (1913) 

Лична карта рег. бр. 6459, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Глигур Стеванов Мицески, од село 
Бучин — Прилепско. (1912) 

Лична карта рег .бр. 6435, серија бр. 0295040, изда-
дена 9д ПРВ на ГНО — Штип на Димитар Иванов Па-
лазаревски, ул. „Милојкова" бр. 37 — Штип. (1920) 

Лична карта рег. бр. 5762, серија бр. 0228160, изда-
дена од ПВР на ОНО — Охрид на Климе Русев Нау-
мовски, од село Лешани — Охридско. (1921) 

Лична карта рег. бр. 5089, серија бр. 0785861, изда-
дена од ПВР на ГНО — Тетово на Јелица Петре Јова-
новска, ул. „Иво Рибар Лола", бр. 158 — Тетово. (1922) 

Лична карта рег. бр. 8594, серија бр. 0113304, изда-
дена од ПВР на ОНО — Дебар на Шабан Андов Шаба-
новски, од село Скудриње — Дебарско. (1923) 

Лична кртаа рег. бр. 7456, серија бр. 0493141, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Лазар Спасов 
Ефремов, од Демир Капија — Тиквешко. (1924) 

Лична карта рег. бр. 3832, серија бр. 0636342, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Денко Нико-
лов • Бошковски, од село Ранковци — Кривопаланечко. 

(1925) 
Лична карта рег. бр. 5967, серија бр. 0099677, изда-

дена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Александар 
Арсов Митовски, од село Градец — Кривопаланечко. 

(1926) 
Лична карта рег .бр. 12336, издадена од ПВР на 

ГНО — Прилеп на Коста ѓорѓиов Стевановски ,ул. „149" 
бр. 22 — Прилеп. (1934) 

ЛичнѕГ карта рег .бр. 3176, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Абдула Асанов Салиески, од село 
Десово — Прилепско. (1935) 

Лична карта рег. бр. 13483, серија бр. 0156995,- изда-
дена од ПВР на ГНО — Прилеп на Александар Глиго-
ров Ѓорѓиоски, ул. „162" бр. 29 — Прилеп. (1936) 

Лична карта рег .бр. 7564, серија бр. 0112274, изда-
дена од ПВР на ОНО — Дебар на Сејфо Дурмиш Нуре-
дин, од село Елевци — Дебарско. (1937) 

Лична карта рег. бр. 8564, серија бр. 0113274, изда-
дена од ПВР н аОН О— Дебар на Нурко Али Нуредин, 
од село Елевци — Дебарско. (1938) 

Лична карта рег. бр. 8604, серија бр. 0113314, изда-
дена од ПВР на ОНО — Дебар на Абдула Мустафа Ше-
риф, од село Елевци — Дебарско. (1939) 

Лична карта рег. бр. 8223, серија бр. 0112939, изда-
дена од ПВР на ОНО — Дебар на Мемиш Ферик Да-
лип ,од село Елевци — Дебарско. (1940) 

Лична карта рег. бр. 7495, серија бр. 0112205, изда-
дена од ПВР на ОНО — Дебар на Дурмиш Узеир Нуре-
дина од село Елевци — Дебарско. (1941) 

Лична карта рег. бр. 5657, серија бр. 0231010, изда-
дена од ПВР на ОНО — Охрид на Благоја Николов 
Илинкоски, од село Волино — Охридско. (1942) 

Лична карта рег. бр. 9495, серија бр. 0042206, изда-
дела од ПВР на ОНО — Струга на Кристофил Анаста-
сов Трајковски, од село Мали Влај — Охридско. (1944) 

Лична карта рег. бр. 1039, серија бр. 0077180, изда-
дена од ПВР на ОНО — Струмица на Савка Иван Цве-
танова, од село Смо ларе — Струмичко. (1945; 

Лична карта рег. бр. 6141, серија бр. 0474439, изда-
дена од ПВР на ОНО — Струмица на Аки Селим Исма-
илов, од село Велуса — Струмичко. (1946) 

Лична карта рег. бр. 21460, издадена од ПВР на 
ОНО — Тетово нд Амит Берзат Рецепи, од село Нера-
ште — Тетовско. (1947) 

Лична карта рег. бр. 4675, серија бр. 0456884, изда-
дена од ПВ.Р на ГНО — Струмица на Танчо Стојан Ка-
рајованов, ул. „24" бр. 8 — Струмица, (1949) 

Лична карта рег. бр. 482, серија бр. 083782, изда-
дена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Митра Атанас 
(Мијова) Драмова, од село Ерџелија — Светиниколско. 

(1950) 
Лична карта рег .бр. 7537, издадена од ПВР на 

ОНО — Прилеп на Левко Гинов Стевановски, од село 
Сарнадиново — Прилепско. (1951) 

Лична карта рег. бр. 4824, серија бр. 0149262, изда-
дена од ПВР на ГНО — Прилеп на Горги Андонов Ри-
стески, „163" бр. 7 — Прилеп. (1952) 

Лична карта рег. бр. 21451, серија бр. 0718061, изда-
дена од ПВР нд ОНО Гостивар на Емин Накилов Еми-
ни, од село Д. Бањица — Гостиварско. (1953) 

Лична карта рег. бр. 3021, сеурија бр. 0247539, из-
дадена од ПВР во Крушево на Веле Томе Котески, од 
село Врбоец — Крушевско . (1954) 

Лична карта рег .бр. 2410, серија бр. 0067120, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Јован Ристов 
Улишев, од село Стојаково — Гевгелиско. (1955) 

Лична карта рег. бр. 431, серија бр. 042&941, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Никола Петров 
Арабаџиев, ул. „Маршал Тито" бр. 17 — Валандово. 

(1956) 
Лична карта рег. бр. 699, серија „Р" 0429142, изда-

дена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Ефтим Ристов 
Николов, од Валандово. (1957) 

Личнакарта рег .бр. 3248, серија бр. 0228858, изда-
дена од ПВР на ОНО — Охрид на Божин Симонов Бла-
жески, од село Требениште — Охридско. (1958) 

Лична карта рег. бр. 3737, серија бр. 0108444,. изда-
дена од ПВР на ОНО — Дебар на Ферит К'азим Упа-
лени, ул. „Таса Карпиноска" — Дебар. (1959) 

Лична карта рег. бр. 4585, серија бр. 0456694, изда-
дена од ПВР ца ГНО — Струмица на Кољо Мито Кара-
Колашев, ул. „Крушевска Република" бр. 58 — Стру-
мица. (1960) 

Лична карта рег. бр. 1061, серија „Р" 0453571, из-
дадена од ПВР на ГНО — Струмица на Тодор Глигоров 
Урдов, ул. Ванчо Пркев бр. 12 — Струмица. (1961) 

Лична карта рег. бр. 496, серија бр. 0453006, изда-
дена од ПВР на ГНО — Струмица на Асен Васе Јанев, 
ул. „10-а" бр. 20 — Струмица. (1962) 

Лична карта рег. бр. 4608, серија „Г" 0126186, изда-
дена од ПВР во Делчево на Салтир Спиров Стојанов-
ски, од село Косово Дабји — Малешевско. (1963) 

Лична карта рег. бр. 5475, серија „Р" 0787332, из-
дадена од ПВР на ОНО — Тетово на Фариз Емурла Фа-
ризи, ул. „Јане Сандански" бр. 40 — Тетово. (1964) 

Лична карта рег. бр. 8833, серија бр. 0041544, изда-
дена од ПВР на ОНО — Струга на Лиман Изетов Жу-
та, од село Велешта — Охридско. (1965) 

Лична карта рег .бр. 1874, серија бр. 0342387, из-
даденд од ПВР на ОНО — Титов Велес на Ристо Павлов 
Ристовски, од село Теово — Титоввелешко. (1966) 

Лична карта рег .бр. 15735, серија бр. 0048446, из-
дадена од ПВР во Струга на Џемил Ибраимов Пашо, 
ул. „Ранковиќева" бр. 29 — Струга. (1967) 

Лична Карта рег .бр. 2559, серија бр. 0727499, из-
дадена од ПВР во Брод на Иљаз Еминов Фазлиоски, 
од село Дебреште — Прилепско. (1968) 

Лична карта рег .бр. 7552, серија бр. 0112262, из-
дадена од ПВР на ОНО — Дебар на Муса Мустафа 
Аме,, ул. „Џавид Уштилица" бр. 218 — Дебар. (1969) 

• Лична карта рег \бр. 14074, серија „Р" 0759140, из-
дадена од ПВР на ОНО — Кичево на Богдан Митов 
Ивановски, од село М. Доленци — Кичевско. . (1970) 

Лична карта рег .бр. 587, серија бр. 0305064, изда-
дена од ПВР н аОН О— Штип на Мијалче Митев Зи-
ков, од село Караорман — Овчеполско. (1971) 

Милиционерска легитимација бр. 60441, издадена 
од Министерството на внатрешни работи н,а НРМ — 
Скопје на Миле Тренчевски — Скопје. (1975) 

Лична карта рег. бр. 3944, серија бр. 0700454, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Хамит Шерифов 
Селими, од село Речане — Гостиварско. (1981) 

Лична карта рег .бр. 9915, серија бр. 0706425, изда-
дена од ПВР во Гостивар ца Евица Бицеска, ул. „ЈН 
Армија" бр .22 — Гостивар. - (1982) 

Лична карта рег. бр. 17102, серија бр. 0713712, из-
дадена о дПВР во Гостивар на Ислам Ајдаров Ислами, 
од село Гургевиште — Гостиварско. (1983) 

Лична карта рег. бр. 7792, серија 0548752, издадена 
,од ПВР на ОНО — Куманово на Имер Бајрама Л а -
тифи, од село Сопот — Кумановско. (2019) 
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Личи акарта рег .бр. 1508, серија бр. 0490689, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Милан Димов 
Нацев, ул. „Добре Даскалов" — Кавадарци. (2020) 

Лична карта рег .бр. 4814, серија бр. 0310080, изда-
дена од ПВР на ОНО - - Шити на Ленка Мија (Барле-
ва) Николова, од село „^араорман — Овчеполско. (2021) 

Лична карта рег. бр. 15210, серија „Г" бр. 0047921, 
издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Цвета Дукова 
Дукоска, од село Збажди — Охридско. - (2022) 

Лична карта рег. бр. 2096, серија бр. 0543392, из-
дадена од ПВР на ОНО Куманово на Бисим Гани Идри-
з у од село Слупчане — Кумановско. (2024) 

Лична карта рег. бр. 14803, серија бр. 0555936, из-
дадена од ПВР на ОНО — Куманово на Петра Денко 
(Арсовска) Пауноска; од село Жељувино — Кума-
новско. (2025) 

Лична карта рег .бр. 8830, серија бр. 0549329, из-
дадена о ДПВР ца ОНО — Куманово на Марко Насков 
Трајковски, од село Г. Коњари — Кумановско. (2026) 

Лична карта рег. бр. 1054, серија бр. 0540851, из-
дадена о дПВР на ОНО — Куманово на Фадиљ Селман 
Етеми, од село Слупчане — Кумановско . (2027) 

Лична карта рег .бр. 244, серија бр. 0396754, изда-
дена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Коста П. Крс-
тев, од село Мечкуевци — Овчеполско. (2028) 

Лична карта рег. бр. 7918, серија бр. 0112268, изда-
дена од ПВР на ОНО — Дебар на Марко Б.. Најчески, 
ул. „Трпе Брашкиќ" бр. 284 — Дебар. (2031) 

Лична карта рег. бр. 232, серија „Г" 0032943, изда-
дена од ПВР на ОНО Струга на Џелал Нуредин Усеини, 
од село Корошиште — Охридско. (2032) 

Лична карта рег. бр. 4212, серија „Р" 0456720, изда-
дена од ПВР во Струмица на Еленица Горѓи Цинцева 
— Струмица. (2034) 

Лична ката рег. бр. 1865, серија „Р" 0342375, изда-
дена од ПВР на ОНО Титов Велес на Тодор Блажев 
Давчев, од село Башино Село Титоввелешко. (2035) 

Лична карта рег. бр. 2328, серија „Р" 0489311, из-
дадена од ПВР на ОНО — Струмица на Коце Тане По-
пов, од село Костурно — Струмичко. (2037) 

Лична карта рег. бр. 16321, серија 0018174, изда-
дена од ПВР во Скопје на Верица Васил ева — Кума-
ново. (2038) 

Лична карта рег. бр. 7652, серија бр. 0548592, из-
даена од ПВР на ОНО — Куманов на Џемаил Реџепа 
Куртишевски, од село Отља — Кумановско. (2039) 

Лична крата рег. бр. 6617, серија бр. 0547188, из-
дадена од ПВР на ОНО — Куманово на Амди Мефаил 
Зеиде ли, од село Матејче — Кумановско. (2040) 

Лична карта рег. бр. 72, серија бр. 0524704, изда-
дена од ПВР на ГНО — Куманово на Никола Кимо 
Неделковски, Куманово. (2041) 

Лична карта рег. бр. 8839, серија бр. 0534476, изда-
дена од ПВР на ГНО — Куманово на Исен Исмаили 
Исени, ул. „Средорек" бр. 83 — Куманово. (2042) 

Лична карта рег. бр. 4470, серија бр. 0544790, из-
дадена од ПВР на ОНО — Куманово на Ванко Цветков 
Арсовски, од село Драгоманци — Кумановско. (2043) 

Лична карта рег. бр. 9263, серија бр. 0534939, из-
дадена од ПВР н аГНО — Куманово на Стојан М. Стан-
ковски, ул. „Чурино Брдо" бр. 18— Куманово. (2044) 

Лична карта рег. бр. 9328, серија бр. 0551319, из-
дадена од ПВР на ОНО — Куманово на Драгиша Д. 
Трајковић од село Табановце — Кумановско. (2045) 

Лична карта рег .бр. 15074, серија бр. 0554921, из-
дадена од ПВР на ОНО — Куманово на Стојан Стевана 
Петковски, од село Љубодраг — Кумановско. (2046) 

Лична карта рег. бр. 4089, серија бр. 0543063, из-
дадена од ПВР на ОНО — Куманово на Стојан Стојко 
Несковиќ, од село Табановце — Кумановско. (2047) 

Лична карта рег. бр. 11245, серија бр. 0006898, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Петар Пауновски, 
ул. „227" бр. 54 — Скопје. (1927) 

Лична карта рег. бр. 7125, серија 0011084, издаде-
на од ПВР на ГНО — Скопје на Илија Дончев Георги-
евски, ул. „283" бр. 8 — Скопје. (1928) 

Лична карта рег. бр. 75785, серија бр. 0050754, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Адем Гани Аде-
мов, ул. „150" бр. 74-а — Скопје. (1929) 

Лична карта рег. бр. 57974, серија бр. 0043455, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Бату ша Рамадан 
Асановски, ул. „130" бр. 15-а — Скопје. (1930) 

Лична карта рег. бр. 1851, серија бр. 0398361, из-
дадена од ПВР во Св. Николе на Ѓурѓа Трај кова Па-
нова, ул. „Владимир Назор" бр. 19 — Скопје. (1931) 

Лична карта рег. бр. 9540, серија бр. 0006529, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Никола Д. Белков-
ски, од село Горно Водно — Скопско. (1932) 

Лична карта рег. бр. 1958, серија бр.. 088399, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Михаил Димитров 
Гишаровски, ул. „357" бр. 1 — Скопје. (1948) 

Лична карта рег. бр. 14081, серија бр. 0590681, из-
дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Шаќир Ајрулов 
Шаќировски, од село Драчевица — Скопско. (1972) 

Лична карта рег. бр. 12181, серија бр. 0588191, из-
дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Елмаз Куртишов 
Даутовски, од село Љуботен — Скопско. (1990) 

Лична карта рег. бр. 9570, серија бр. 0585580, из-
дадена од ПВР на ОНО — Скопје н аАјрија Абди (Али-
мова) Алитова, од село Драчево — Скопско. , (1991) 

Лична карта рег. бр. 2049, серија бр. 089041, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Георги Ангелов Геров, 
ул. „Трстјанска" бр. 6 — Скопје. - (1993) 

Лична карта рег. бр. 188, серија бр. 082388, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Стефан Николов 
Атанасовски,- ул. „142" бр. 3 — Скопје. • (1994) 

Лична карта рег. бр. 1746, серија бр. 087411, изда-
I дена од ПВР на ГНО — Скопје на Никола Божинов 

Георгиевски, ул. „Дим. Туцовиќ", бр. 24 — Скопје. (2006) 
Лична карта рег. бр. 76247, серија бр. 0051119, из-

дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Љубица Коце Мир-
чевска, ул. „373" бр. 13 — Скопје. (2008) 

Лична карта рег. бр. 10131, серија бр. 0005202, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Коста Лазар Ки-
коски, ул. „Сутјеска" бр. 17 —• Скопје. (2009) 

Лична карта рег. бр. 28599, серија бр. 0031839, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Методија Мирко 
Симоновски од Скопје. (2010) 

Лична карта рег. бр. 26757, серија бр. 0021214, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Панче Стојан Сте-
фановски, ул. „359" бр. 7 — Скопје. (2011) 

Лична карта рег. бр. 25955, серија бр. 0032760, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Ефтим Глигор 
Глигоров ул. „Орце Николов" 5 зграда, стан 11, Желез. 
колон. Скопје. (2012) 

Лична карта рег .бр. 30652, серија бр. 0011713, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Серафим У. Бан-
ковски, ул. „28" бр. 8 — Скопје. ^ . (2013) 

Лична карта рег .бр. 31951, серија бр. 0031316, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Камка Јордан 
Унева, ул. „75" бр. 5 — Скопје. . (2014) 

Лична карта рег. бр. 13247, серија бр. 0589257, из-
дадена од ПВР нд ОНО — Скопје на Ѓорѓија Тодоров 
Пејковски, од село Бразда — Скопско. (2015) 

Лична карта рег. бр. 82592, серија бр/ 0053123, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Александар Пе-
тров Чадиев, ул. „Беласица" бр. 6 — Скопје. (2016) 

Лична карта рег. бр. 78850, серија бр. 0051567, из-
д а д е а од ПВР на ГНО — Скопје на Руфат Касам Са-
ли, ул. „160" бр. 43 — Скопје. (2017) 

Лична карта рег. бр. 29119, серија „Р" 0032951, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Славка (Цветко-
виќ) Дејко Станојковиќ, ул. „Варшавска" бр. 8—Скопје. 

(2018) 

Лична карта рег. бр. 83464, серија 0059353, издадена 
од ПВР на ГНО — Скопје на Селим Усеин Селимов, ул. 
„377" бр. 21 — Скопје. (2220) 

Лична карта рег. бр. 5932, серија 0534042, издадена 
од ПВР на ГНО — Скопје на Живка Саво (Илиќ) Софи-
јанова, ул. „394" бр. 37 — Скопје (2221) 



Бр. 26 — Стр. 256 

СООПШТЕНИЕ 

Се молат претплатниците на „Службен ве-
сник на НРМ" кои до денеска не ја подмириле 
претплатата за 1952 година, веднаш да ја упла-
тат на нашата тек. сметка 801-901702 при Народ-
ната банка на ФНРЈ — Централа за НРМ — 
Скопје. 

Претплатата за 1952 година изнесува 560 
динари. 

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА 

ЛИКВИДАЦИИ 
Врз основа Указот на Президиумот на Народното со-

брание на НРМ бр. 27428 од 11-УНЛ952 год. укината © 
Главната дирекција за прехранбена индустрија на НРМ. 

Се повикуваат должниците и пове»рителите на Дирек-
цијата да ги пријават своите потражувања, односно долгови 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно, Ликвидационата комисија нема да признава ни-
какви барања и за исправна к'е ја смета книговодствената 
состојба на Дирекцијата, а према (должниците к'е покрене 
законско-праша постапка, 
И—42—217 Од Ликвидационата комисија 

На основа решението на вонредното годишно со-
брание на Кондураџиската задруга „Први мај" одржано 
на 26 август 1952 година, Кондураџиската задруга „Први 
мај" — Струга ставена е во ликвидација од 1 септември 
1952 година. 

Се покануваат поверителите и должниците на За-
другата коишто до денеска не ги имаат регулисано сво-
ите побарувања и долгови истото да го сторат до 30 сеп-
тември 1952 година. По истекот на овој рок Ликвидаци-
оната комисија нема да признава никакви побарувања 
и за исправна ќе ја смета книговодствената состојба на 
Задругата, а должниците ќе бидат дадени на Државнава 
арбитража. 
IЛ—5—82 Од Ликвидационата комисија 

На основа решението на Околискиот народен одбор 
— Струга бр. 10.000 од 1 XI 1951 год. Околиското тргов-
ско претпријатие „Отрап" со седиште во Струга ставено 
е во ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на прет-
пријатието да ги измират своите долгови односно да ги 
пријават своите потражувања најкасно во рок од 30 дена. 
од објавувањето - на огласот. По истекот на горниот рок 
нема да се признаваат никакви барања, а долговите ќе 
се наплатуваат по пат .на принудна наплата преку судот 
односно Државната арбитража. 

Предното се однесува и на фузионираните кон ова 
претпријатие, претпријатијата: Градското прехранбено 
претпријатие „Исхрана" — Струга, Задружно трговско 
претпријатие — Струга и „Рекопс" односно „Окопс" — 
Струга. 

Уедно се ставува и на знаење да ова претприја-
тие нема никаква органска врска со новооснованото 
истоимено Околиско трговско претпријатие „Отрап" — 
Струга. II—14—249 

Градската економија "Пано Калајџиев" во Неготино 
по решение бр. 7404/52 год. на Околискиот народен одбор 
— Кавадарци од 1-УШ-1952 год. се наог'а во ликвидација. 

Се покануваат поверитвдите /на Економијата да} т 
пријават своите побарувања, а должниците да ги измират 
своите долгови во рок од 15 дена од објавувањето на огла-
сот. По истекот на овој рок 'нема да се земат во 

16-1Х-1952 

предвид никакви борања и за- исправна к'е се смета книго-
водствената состојба ма Економијата, а долговите к'е се на-
платат по законско правна постапка. 
II—12— 226 Од Ликвидационата комисија 

На основа решението на Народниот одбор на Дебар-
ска околија бр. 4770 од 31-VII-1952 год. Околиските. прет-
пријатие Автоит(ранспорт — Дебар ставено е во ликвидација. 

Се покануваат поверителите и должниците на прет-
пријатието да ги намират своите долгови односно да ги при-
јават своите потражувања најкасно во рок од еден месец 
од денот на објавувањето на огласот. По истекот на гор-
ниот рок нема да се признаваат никакви пот раж ув ања, а за 
исправна к'е се смета книговодствената состојба на прет-
пријатието. 
II— 12—227 Од Ликвидационата комисија 

Со решение на Советот за стопанство на На-
родниот одбор за град Скопје, бр. 5332 од 27 ав-
густ 1952 година, Трговското претпријатие „Же-
лезничар" со седиште во Скопје ставено е во 
ликвидација од 1 септември 1952 година. 

Се покануваат сите поверители да ги прија-
ват своите побарувања, а должниците да ги из-
мират своите долгови во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок нема да се призна-
ваат никакви барања, за исправна ќе се смета 
книговодствената состојба, а должниците ќе би-
дат дадени на Државната арбитража. 

Н-12-247 Од Ликвидационата комисија. 

. АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕН 
[ ВЕСНИК НА НРМ" 
. има за продажба 
' КОМПЛЕТИ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
; НА НРМ" 
I и тоа: 
[ 1945 година — цена 165 динари 
\ 1946 година — цена 250 —"— 
| 1947 година — цена 240 —"— 
\ 1948 година — цена 250 —"— 
| 1949 година — цена 210 —"— 
[ 1950 година — цена 250 — 
! 1951 година — цена 360 —"— 
» Порачки се примаат преку администра-

цијата, а уплатата се врши на текушта 
сметка 801-901702. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Издава: Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија** — Скопје, ул. 
"29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 1986. Чековна сметка при Народната 

банка — Скопје бр. 801-901 702. Печатница „Гоце Делчев" — Скопје 


