
Смрт на фашизмот - слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Петок, 21 јануари 1955 

Број 2 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

7. 
На основа член 158 и 159 став 1 од Зако-

нот за правата и должностите, изборот и от-
повикувањето на народните пратеници на На-
родното собрание на НРМ и член 203 од Пра -
вилникот за работата на Републичкиот собор 
на Народна Република Македонија, Републич 
киот собор донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКА НА ПРАТЕ-
НИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА НАРОДЕН 

ПРАТЕНИК 
1) Се усвојува предлогот на Мандатно" 

имунитетниот одбор и уважува оставката на 
пратеничкиот мандат поднесена од народниот 
пратеник на III изборна околија Гевгелија Бој-
ков Михајлов Атанас. 

2) Се одредува да се изврши дополните-
лен избор во III изборна околија Гевгелија за 
пополнување на местото народен пратеник 
упразнено со оставката на досегашниот наро-
ден пратеник на таа околија Бојков Михајлов 
Атанас. 

Денот на изборите ќе го одреди Републич-
ката изборна комисија. 

3) Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Број 13 

Скопје, 19 јануари 1955 година 
Претседател 

на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, с. р. 

8. 
На основа член 158 и 159 став 1 од Законот 

за правата и должностите, изборот и отпови-
кувањето на народните пратеници на Народ-
ното собрание на НРМ и член 203 од Правил-
никот за работата на Републичкиот собор на 
Народна Република Македонија, Републич-
киот собор донесува 

О Д Л У К А 
"ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКА НА ПРАТЕ-
НИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА НАРОДЕН 

ПРАТЕНИК 
1) Се усвојува предлогот на Мандатно-

имунитетниот одбор и уважува оставката на 
пратеничкиот мандат поднесена од народниот 

пратеник на I изборна околија — Битола Јан-
ку Влаху. 

2) Се одредува да се изврши дополнителен 
избор во I изборна околија — Битола за по-
полнување на местото народен пратеник 
упразнено со оставката на досегашниот на-
роден пратеник на таа околија Јанку Влаху. 

3) Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Број 14 

Скопје, 19 јануари 1955 година 
Претседател 

на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, с. р 

9. 

На основа член 152 точка 3, 155 ст. 2 и 
156 ст. 2 од Законот за правата и должнос-
тите, изборот и отповикувањето на народни-
те пратеници на Народното собрание на На-
родна Република Македонија, Републичкиот 
собор на својата седница одржана на 17 ја-
нуари 1955 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН 

ИЗБОР И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА НОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА НАРОДЕН 

ПРАТЕНИК 
1. Поради неправилности во спроведува-

њето на изборот се поништува дополнител-
ниот избор на народен пратеник во Избор-
ната околија — Скопска IV!, одржан на 12 
декември 1954 година, на кој за народен пра-
теник во Републичкиот собор е избран Ма-
риновски Мирко. 

2. Во истата изборна околија се одредува 
да се одржи нов дополнителен избор за на-
роден пратеник во Републичкиот собор. 

Денот на дополнителниот избор ќе го од-
реди Републичката изборна комисија. 

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Број И 

19 јануари 1955 година 
Скопје 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Д. Зографски, с. р. 
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10. 
На основа чл. 6 и 57 од Уредбата за да-

нокот на доход („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 56/53) и чл. 75 од Уставниот закон за ос-
новите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА/ОДРЕДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ И 
МАКСИМАЛНИТЕ СТОПИ НА ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ОД ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВОТО И ОД САМОСТОЈНИТЕ ЗА-

НИМАЊА И ИМОТИ ЗА 1955 ГОДИНА 
I. 

За 1955 година се одредуваат следните 
минимални и максимални стопи на дополни-
телниот данок на доход од земјоделството и 
тоа: , 

Даночна основица Даночна стопа Даночна основица мин. макс. 
До 30.000 3 4 
Преку) 30.000 - 50.000 4 6 

„ 50.000 - 80.000 6 8 
„ 80.000 — 120.000 8 12 
„ 120.000 — 160.000 12 16 
„ 160.000 — 200.000 16 20 
„ 200.000 - 250.000 20 22 
„ 250.000 — 300.000 22 24 
„ 300.000 — 400.000 24 28 
„ 400.000 — 500.000 28 32 
„ 500.000 - 600.000 32 36 
„ 600.000 — 700.000 36 44 
„ 700.000 44 50 
Народниот одбор на околијата, град Скоп-

је односно градската општина со посебни 
права ќе определи стопи на дополнителниот 
данок на доход од земјоделството спрема 
определените износи на даночните основици, 
а во границите на горе определените мини-
мални и максимални даночни стопи. 

II. 
1) За 1955 година се одредуваат следните 

минимални и максимални стопи на дополни-
телниот данок на доход од самостојните за-
нимања и имоти и тоа: 

Даночна основица I скала II скала III скала 
мин. макс. мин. макс мин макс 

Даночна основица Чекала II скала III скала 
мин. макс. мин. макс мин макс 

„ 400.000—500.000 65 69 32 42 38 53 
„ 500.000—600.000 '69 71 37 49 46 59 
„ 600.000—700.000 71 73 42 53 52 63 
„ 700.000 73 75 48 57 57 65 
Во првата скала на даночните стопи ќе се 

пресметува дополнителниот данок на доход 
на приходите од имоти и имовински права, 

Во втората скала на даночните стопи ќе 
се пресметува дополнителниот данок на до-
хот на приходите од занаетчиска дејност на: 
берберите (со исклучеше на фризери и коз-
метичари), кројачи на машки и женски али-
шта, кројачи на долни алишта, аба џин, па-
мукчијаши (селски антерии), кечаџии, јорган 
џин, трукераи, трикотери, кондураџии-крпа-
чи, чадорџии, чибукчии, метлари, . копчари, 
рогожари, ситари, наланџии, самарџиу, фур-
наџии — само со пишерне, грнчари, музички 
инструменти, стаклорезачи, велосопедџии, 
само кои вршат поправка, калај џин, ножаро-
оштрачи, хемиски чистачи на алишта (без 
хемиски бој аџии), пеглачи на фетови, по-
правка на налив пера, леблебеџии, арабаџии, 
пајтонџии и оџачари. 

По третата скала од даночните стопи ќе 
се пресметува дополнителниот данок -на до-
ход на приходите од сите останати занаети 
кои не се споменати во првата и, втората ска-
ла и на самостојните занимања за кои се ба-
ра средна или виша стручна спрема како 
што се: адвокати, лекари, заболекари, ден-
тисти, акушерки, инженери, архитекти, гео-
метри, техници и слично. 

2) Народниот одбор на околијата, град 
Скопје, односно градската општина со по-
себни права ќе определи стопа на дополни-
телниот данок на доход од самостојни зани-
мања и имоти спрема определените износи на 
даночните основици, а во границите на горе 
определените минимални^ максимални стопи 

Ш. 
За трошкови за одржување, управување 

и амортизација на зградите кои не се вклу -
чени во станбената заедница се признава 30% 
од бруто приходот. 

За делот од доходот на зградите кои се 
вклучени во станбената заедница даден на 
сопственикот, не се признаваат никакви трош 
кони. 

До 30.000 6 9 1 2 2 3 IV. 
Цреку 30.000-- 50.000 9 15 2 4 3 5 Данок на доход во постојанен износ за 

„ 50.000— - 80.000 15 22 3 6 5 3 1955 година ќе се наплатува од носачите, те-
„ 80.000— -120.00.0 ; 22 33 5 10 7 12 стерашите, уличните продавачи на весници 
„ 120.000— -160.000 33 41 9 14 14 18 и други производи, од чистачи на кондури 
„ 160.000— -200.000 41 46 12 18 16 25 кои работат без постојано работно' место (ду-
„ 200.000— -250.000 46 54 16 24 21 32 ќан), занаетчии кои се занимаваат со вршење 
„ 250,000— -300.000 54 59 20 28 26 39 на услуги без постојано работно место (за-
„ 300.000--400.000 59 65 25 34 32 46 наетчии кои патуваат од место до место) како 
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и други лица кои се занимаваат со слични ра-
боти претежно со примена на сопствена те-
лесна снага. 

Народниот одбор на околијата, град Ско-
пје, односно градската општина со посебни 
права ќе определи данок на доход во посто-
јанен износ спрема големината на местото во 
кое обавува дејност, а во границите на след-
ните минимални и максимални износи: 

М е с т о 

Во место до 5.000 жители 
' „ преку 5.000 - 20.000 

„ 20.000 - 50.000 
„ 50.000 — 100.000 
„ 100.000 

И з н о с 
мин. макс. 

400 600 
600 1.200 

1.200 2.000 
2.000 3.000) 
3.000 5.000 

Даночните обврзници кои плаќаат данок 
на доход во постојанен износ не плаќаат да-
нок на промет. 

V. 
Оваа одлука влегува во сила од денот ко-

га ќе се обнародува во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

ИС бр. 362 
29 декември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

11. 
На основа член 26 став 2, а во врска со 

член 7 од Законот за промет на семенска 
стока донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВИ КОИ ЌЕ 
ВРШАТ ИСПИТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-
НАТА СОСТОЈБА И КВАЛИТЕТОТ НА 

СЕМЕНСКАТА СТОКА 
I. 

За испитување на здравствената состојба 
и квалитетот на семенската стока во надво-
решниот промет (увоз-извоз) и ?а издавање 
уверенија за здравствената состојба и квали-
тетот на таа стока за територијата на На-
родна Република Македонија се овластува 
Земјоделскиот испитателен институт во 
Скопје. 

II. 
За испитување на здравствената состојба 

и квалитетот на семенската стока само за 
внатрешниот промет и за издавање увере-
нија за здравствената состојба и квалитетот 
на таа стока за територијата на НР Македо-
нија се овластуваат следните установи: 

1) Земјоделско-испитателен институт во 
Скопје 

2) Реонска опитна станица во с. Кукуре-
чани — Битола 

3) Реонска опитна станица во Кавадарци 
4) "Реонска опитна станица во Струмица 
5) Реонска опитна станица во с. Речица — 

Куманово 
6) Реонска опитна станица во Кочани. 

III. 
Ова решение стапува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 2116 
21 декември 1954 год,ина 

Скопје 
Го заменува директорот 

на Управата за земјоделства-на НРМ, 
Инж. Вл. Николовски, с. р. 

12. 
На основа член 158 и1 159 од Законот за правата 

и должностите, изборот и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание на На-
родна Република Македонија и во врска со Одлу-
ката на Републичкиот собор на Народното собрание 
за уважување оставката на пратеничкиот мандат и 
за одредување дополнителен избор на народен пра-
теник, Републичката изборна комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОБОР в о ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 

ГЕВГЕЛИСКА III 

1) Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на народен, пратеник на Републичкиот собор на 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија во изборна околија Гевгелиска III. 

2) Дополнителните избори ќе се одржат на 6 
март 1955 година. 

3) За спроведување на дополнителните избори е 
надлежна Околиската изборна комисија за Гевге-
лиска околија именувана со решението на Репуб-
личката изборна комисија, бр. 1 од 15 септември 
1953 година („Службен весник на НРМ" бр. 31/53). 

Број 6 
20 јануари 1955 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
П. Корабар, с. р. А. Групче, с. р. 

13. 
На основа член 158 и 159 од Законот за правата 

и должностите, изборот и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание на На-
родна Република Македонија и во врска со Одлу-
ката на Републичкиот собор на Народното собрание 
за уважување оставката на пратеничкиот мандат и 
за одредување дополнителен избор на народен пра-
теник, Републичката изборна комисија донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОБОР в о ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 

БИТОЛСКА I 

1) Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на народен пратеник на Републичкиот собор на 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија во изборна околија Битолска I. 

2) Дополнителните избори ќе се одржат на 6 
март 1955 година. 

3) За спроведување на дополнителните избори е 
надлежна Околиската изборна комисија за Битол-
ска околија именувана со решението на Репуб-
личката изборна комисија, бр. 1 од 15 септември 
1953 година („Службен весник на НРМ" бр. 31/53). 

Број 5 
20 јануари 1955 година 

Скопје 

,Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

П. Корабар, с. р. А. Групче, с. р. 

14. 
На основа чл. 92 од Законот за стопанските су-

дови, донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТИ 
ЛИЦА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ЗА БИТОЛА 1 
1) Фидановска Менде, директор на Трговскиот 

дуќан „Солидарност" — за текстил и галантерија. 
2) Спировски Спасе, тех. раководител на Трг. 

дуќан „На-Ма" — за текстил и галантерија, 
3) Христовски Доде, директор на Претпријатие-

то за огрев „Јавор" — за јаглен. 
4) Шундовски Јанку, комерцијалист во Прет-

пријатието за огрев „Јавор" — за јаглен. 
5) Миленковски Пане, службеник во Градската 

општина — за градежни материјали. 
6) Илиевски Никола, службеник во Градската 

општина — за градежни материјали. 
7) Бело јаневски Васко, тех. раководител на дог-

рам. „Кочо Десанов" — за дрво и производи 
8) Зиновски Борис,, кројач на дограм. „Кочо 

Десанов" — за дрво и производи. 
9) Секач Мирко, кож. технич. во Ф-ката за ко-

ж и „Борис Кидрич" — за кожи, гума.и производи. 
10) Отхазел Јосиф, кожар технич. во Ф-ката за 

кожи „Борис Кидрич" — за кожи, гума и производи. 
11) Бојаџиев Тома, мајстор, тех. работоводител 

на раб. за килими и јамболии — за волна и прои-
зводи од волна. 

12) Јолевски Илија, техник во работилницата за 
килими и јамболии — за волна и производи од 
волна. 

13) Печевски Благој, референт по набавки во 
Ф-ката за кожи „Борис Кидрич" - - за обоена ме-
талургија. 

14) Трендафиловски Никола, инж. во Ф-ката за 
фрижидери — за црна металургија — железа,рија. 

15) Генас Душко, инж. во Ф-ката за фрижидери 
— за хемиска индустрија. 

16) Сотировски Лазо, книговодител во „Робна 
куќа" — за прехранбена индустрија и колонијал. 

17) Василевски Таше, раководител во „Робна 
куќа" — за прехранбена индустрија и колонијал. 

18) Милан Ристовски, мајстор во млекарницата 
„Шар" — за млеко и производи од млеко. 

19) Лазаревски Крсто, директор на дуќанот 
„Јадран" — за месо и производи од месо. 

20) Мојсовски Мише, директор на дуќанот 
„Морихово" — за месо и производи од месо. 

21) Мулов Ристо, службеник во Градската оп-
штина — за алкохолни и безалкохолни производи. 

22) Талевски Сотир, службеник во „Житен 
фонд" — за жито, тесто и семе. 

23) Стерјовски Тоде, службеник во „Житен 
фонд" — за жито, тесто и семе, 

24) Крстевски Димитар, словослагач во печат-
ницата „Киро Дандаро" — за графичка индустрија. 

25) Спасовски Христо, словослагач во печатни-
цата „Киро Дандаро" — за графичка индустрија. 

26) Вељановски Доне, ш е ф на културата во ту-
тунова станица — за тутун. 

27 Асим Кемал, стручен мајстор во тутунова 
станица — за тутун. 

28) Георгиевски Мишко, технички раководител , 
во „Електро дистрибуција" — за електрични ма-
теријали. 

29) Поновски Алексо, електро-инсталаТер во 
„Електро дистрибуција" — за електрични матери-
јали. 

30) Тахулов Тома, високо квалификован дреар 
во „Металец" — за браварски и ковачки матери-
јали. . 

31) Димитровски Ставро, високо' квалификован 
лимар во „Металец" — за лимарски производи. 

32) Параловски Трајан, директор на Претприја-
тието „Храна" — за емши и зарзават. 

33) Ивановски Кочо, раководител на продавни-
цата на Претпријатието „Тетовка" — за емидо -1 
"зарзават. 

II. ЗА БЕРОВО 
1) Дориќ Иван, директор на Шумското индус-

триско претпријатие — за дрвна индустрија, пре-
работка на дрво, градежен и дрвен материјал. 

2) Фурнаџиски Георги, директор на Шумското 
узгојно претпријатие — за дрвна индустрија, пре-
работка на дрво, градежен и дрвен материјал. 

3) Пехчевски Јован, директор на Трговското 
претпријатие „Снабдител" — за текстил и галан-
терија. 

4) Арабаџиски Јован, ш е ф на книговодството 
на Претпријатието „Отрап" — за текстил и галан-
терија. 

5) Тракаловски В. Јован, раководител на Ме- " 
тал. услужно претпријатие - за ковачки и ли-
марски производи. 

6) К а ц е с к и Борис, службеник во Метал, ус-
лужно претпријатие — за ковачки и лимарски 
производи. 
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III. ЗА ГОСТИВАР 
1) Рафајловски Крсте, службеник во Претпри-

јатието „Задругар" — за метална индустрија, же-
лезарија и метални производи. 

2) КуЈртиши Енвер, раководител на самостој-
ната желез. продавница „Шар" — за метална ин-
дустрија, железарија и метални производи. 

3) Селими Џабир, тишлер од Гостивар, ул. „Ни-
кола Парапунов" за градежни материјали. 

4) Сотировски: Славко, шеф на забавно одделе-
ние на ХЦ „Маврово" — за градежни материјали. 

5) Крстевски Ангеле, градежен референт во 
Градската општина - за огревно дрво и резанга 
граѓа. 

6) Кирковски Киро, тишлерски работник во 
Градското претцр. „Црвена Звезда" — за огревно 
дрво и резана граѓа. 

7) Сагири Абдул Муталит, раководител на са-
мостојната продавница „Шар" — за текстил, кон-
фекција и трикотажа. 

8) Тополовски Васил, раководител на самостој-
ната продавница „Корзо" — за текстил, конфекција 
и трикотажа. 

9) Османи Абдула, работник во Претпријатието 
за откуп на кожи — Гостивар за кожи, ѓон и готови 
обувки. 

10) Михајловски Столе, кондураџија — за кожи, 
ѓон и готови обувки. 

11) Димчевски Тодор, раководител на самостој-
ната брашнарска продавница „Балкан" — за зрне-
ни храни, брашно, конзервна индустрија и млечни 
производи. 

12) Ристов-ски Владо, раководител на млекар-
ница и кујна „Охрид" — за зрнени храни, брашно, 
конзервна индустрија и млечни производи. 

13) Сотировски Војо, апотекар — за хартија и 
графички материјали. 

14) Бундалевски Миле, раководител на книжар-
ницата „Кочо Рацин" — за хартија и графички 
материјали. 

15) Трпковски Михајло, фотограф — за занает-
чиството. 

16) Чако Мустафа, сарач — за занаетчиството1. 
17) Ќорбајрами Керим, шнајдер во задругата 

„Братство Единство" — за занаетчиството. 
18) Паковски Ѓоко раководител на самостојната 

продавница „Це,нтар" — за колонијални стоки. 
19) Ќорбајрами Асан, раководител на колони-

јалната продавница „Шар" — за колонијални 
стоки. 

20) Решад Хаџиемин земјоделец — за земјодел-
ски производи и градинарски култури. 

21) Шасивар Азем, земјоделец — за земјоделски 
производи и градинарски култури. 

IV. ЗА ГЕВГЕЛИЈА 
1) Бутров Динов Тодор, раководител на Желе-

зарскиот дуќан „Плуг" — за железарија и метални 
производи. 

2) Валинцалиев Динков Ристо, мајстор железа р 
приватник — за железарија и метални производи. 

3) Чавдаров Георги, палир во Градежното прет-
пријатие „Вардар" — за граѓевински, градежни 
материјали и услуги. 

4) Чугунски Лазар, градежен техничар во На-
родниот одбор — за граѓевински, градежни мате-
ријали и услуги. 

5) Ѓошев Георги раководител на Трговскиот ду-
ќан „Огрев" — за огревно дрво и розана граѓа. 

6) Танев Јанко, директор на Претпријатието 
„Караорман" — за огревно дрво и резана граѓа. 

7) Кусеников Димитар, мајстор во кондураџис-
ката задруга — за текстил, конфекција и трико-
тажа. 

8) Бегов Тодор, мајстор кондуранија - за тек-
стил, конфекција и трикотажа. 

9) Николов Атанас, раководител на Трговскиот 
дуќан „Промет" — за зрнени храни, брашно, кон-
зервна индустрија и млечни производи. 

10) Костов Ристо, раководител на Филијалата 
,.Житен фонд" - за зрнени храни, брашно, кон-
з е р в а индустрија и млечни производи. 

11) Пецанов Димитар, работоводител на кни-
жарницата „Култура" — за хартија и графички 
материјали. 

12) Трајков Ристо, секретар на Занатската ко-
мора — за занаетчиството. 

13) Стојменов Ристо, раководител на Столарска-
та задруга — за занаетчиството. 

14) Данилов Душко, раководител на Трговскиот 
дуќан.„7 ноември" — за колонијални стоки. 

15) Карајанов Лазар, раководител на Трговски-
от дуќан „Нова трговија" — за колонијални стоки. 

16) Петров Никола, инжинер агроном во Око-
лискиот задружен сојуз - за земјоделски и гради-
нарски производи. 

17) Маркузов Стојан, инжинер агроном, служ-
беник на Околискиот народен одбор — за земјодел-
ски и градинаров производи. 

V. ЗА ДЕЛЧЕВО 
1) Арсов Борис, Инж. агроном во овоштниот ра-

садник — за земјоделски производи. 
2) Петровски Здравко, службеник во Стопан-

ството „ Петру шевец" — за земјоделски производи. 
3) Грлански Драго, апсолвент агроном, службе-

ник во НО на Градската општина — за земјоделски 
производи. 

4) Пашов Курте, раководител на пјродавница 
— за прехранбени артикли. 

5) Крстев Иљо, раководител на слаткарници -
за прехранбени артикли. 

6) Таловски Кољо, службеник во Ветеринарна-
та амбуланта — за жива стока, 

7) Веселинов Ефрем, раководител на текстил-
ната продавница — за текстил. 

8) Димитров Ф. Георги, раководител на текстил-
ната продавница — за текстил. 

9) Димитров Ерафеја, раководител на продав-
ница — за галантерија. 

10) Ангелова Мара, службеник во продавница 
— за гала,нтерија. 

11) Борчев Киро, службеник во продавница — 
за железарија. 

12) Алексов Драго, службеник во продавницата 
за железарија — за железарија. 

13) Златков Димитар, службеник во Градежното 
претпријатие — за занаетчиски услуги. 
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14) Борисов Санде, службеник во Градската 
општина — за услуги. 

15) Ерафиев Блажо, службеник во Електрич-
ното претпријатие — за електрични материјали. 

16) Каменарски Киро, службеник во киното — 
за електрични материјали. 

VI. ЗА ДЕБАР 
1) Ланчевски Панче, раководител на Самостој-

ниот дуќан „Железарија" - г за железарија и ме-
тални пЈроизводи. 

2) Бурнут Чију Сурија, раководител на Самос-
тојниот дуќан „Железарија" за железарија и ме-
тални производи. 

3) Дуковски Саре, директор на Градежното 
претпријатие „Кораб" — за градежни материјали и 
услуги. 

4) Трајковски Такија, граѓевин. техник при Оп-
штинскиот народен одбор — за градежни матери-
јали и услуги. 

5) Пашоли Ферит, директор на Трговското 
претпријатие „Напредок" — за текстил, конфекц. и 
трикотажа. 

6) Кадриу Амзо, магационер на продавница — 
за текстил конфекц. и трикотажа. 

7)Клења Јунус, раководител на продавница — 
за ѓон и готови обувки. 

8) Диша Миндир, приватен кондураџија — за 
ѓон и готови обувки. 

9) Алексовски Трајче, раководител на продав-
ница — за прехранбени артикли. 

10) Рамку Сефедин, продавач на прехранбени 
артикли — за прехранбени артикли. 

11) Павловски Нестор, раководител на книжа-
ра - за графички материјали. 

12) Шехуљ Кемал, продавач на ситничари ја — 
за графички материјали. 

13) Радоевски Спасе, приватен шивач —за за-
наетчиство. 

14) Пандевски Павле, машин бравар — за за-
наетчиство1. 

15) Коруми Абаи, директор на Трговско прет-
пријатие — за колонијални стоки. 

16) Торози Јусуф, продавач на колонијал — 
за колонијални стоки. 

17) Зафировски Ангеле, Земјоделско претпри-
јатие „Пролетер" — за земјоделски производи. 

18) Граждани Веат, продавач на земјоделски 
производи — за земјоделски производи. 

УП. ЗА КИЧЕВО 
1) Спировски Спиро, ш е ф на железничката ло-

жионица — за јаглен. 
2) Димитриев Аритон, палир во Градежното 

претпријатие „Дреново" — за градежни материјали. 
3) Матевски Боро, директор на Претпријатието 

^,На-Ма" — за неметали. 
4) Треневски Трене, тишлер во Претпријатието 

„Пролетер" — за дрво и дрвени производи. 
5) Страшеновски Мирче, бојаџиска работилни-

ца — за текстил и галантерија. 
6) Животовски Јордан^ службеник во Претпри-

јатието „Исхрана" — за 'кожи и волна. 
7) Ристовски Миле, службеник во Претприја-

тието „На-Ма" — за обоени1 материјали. 

8) Рил Јово, бравар во Металното претприја-
тие — за црни метали. 

9) Ширговски Диме, приватен бојаџија — за 
хемиска индустрија. 

10)Димитровски Зарија, службени,к во Тргов-
ското претпријатие — за прехранбени артикли. 

11) Груевски Владо, службеник во Претприја-
тието „Копачка" — за млеко и млечни производи. 

12) Угриновски Стојан, службеник во Касап-
ското претпријатие — за месо и месни производи. 

13) Зевдески Мико, кафеџија во хотел „Ориент" 
— за пијалоци. 

14) Буклески Панде, службеник во млинот -
за жито. 

15) Бунгуровски Борис, службеник во инвалид-
ската книжара — за графичка индустрија, 

16) Донго Адини, приватен земјоделец — за 
тутун. 

17) Митевски Глигор, електричар во Централа-
та — за електрични материјали. 

18) Палешина Круме, приватен брава,р — за 
прецизна механика. 

19) Божиновски Л екс о , службеник во Метално-
то претпријатие — за браварски и лимарски про-
изводи. 

20) Ребојковски Тасе, службеник во Околиската 
економија — за емиш и зарзават. 

УШ. ЗА КУМАНОВО 
1) Димовски Сречко, комерцијалист во Прет- 4 

пријатното „Ангропромет" — за метална струка. 
2) Трајковски Благоја, службеник во Претпри-

јатието „Метал" — за метална струка. 
3) Ефремовски Ѓоше, инж. во Претпријатието 

„Козјак" — за градежни материјали. 
5) Илиевски Блашко, раководител на Тргов-

скиот дуќан „Шума" - за дрвна индустрија. 
6) Петровски Киро, директор на Претпријатието 

„Димче Еребица" — за дрвна индустрија. 
7) Митовски Иван, продавач во Претпријатието 

„Партизани" — за текстил. 
8) Боцевски Душко, комерцијалист во Прет-

пријатието „Текстилпромет" — за текстил. 
9) бојчевски Ацо, раководител на Претпријати-

ето „Борово" — за коларско-занаетчиство. 
10) Ивановски Коле, продавач во Претпријатие-

то „Рекорд" — за коларско-занаетчиство. 
11) Ивановски Милан, комерцијалист во „Жи-

тен фонр" — за прехранбени артикли. 
12) Дуфше Илија, ликвидатор во Претпријати-

ето „Пољопромет" — за прехранбени артикли. 
13) Стиловски Љубо в. д. директор на Прет-

пријатието „Просвета" — за графичка индустрија. 
14) Глигоровски Драги, тех. раководител на 

4 Претпријатието „Просвета" — за графичка индус-
трија. 

15) Димитровски Киро, кројач — за шивачки 
занает. 

16) Пачоовски Петар, којунџија -— за којунџис-
ки занает. 

17) Димитриевски Јордан^ столар — за столар-
ски занает. 

18) Петровски Душко, продавач во колонијал — 
за колонијални артикли. 
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19) Стојманов Владо, директор на Претприја-
тието „ Ангроколонијал" — за колонијални артик-
ли. 

20) Тасевски Методија, комерцијалист во Прет-
пријатието „Пољопромет" за земјоделски производи. 

IX. ЗА КАВАДАРЦИ 
1) Ангелков Киро, раководител на Трговскиот 

дуќан „Башала" — за метална индустрија. 
2) Шошев Киро, магазионер во „Ангропромет" 

- за метална индустрија. 
3) Станковиќ Миле, инж. во Градежното прет-

пријатие „Кожув" - за индустрија на градежни 
материјали!. 

4) Лелов Фимо, мајстор зидар во Претпријатие-
то „Кожув" - за индустрија на градежни матери-
јали. 

5) Динев Костадин, продавач на градежни ма-
теријали во Дуќанот „Вишешница" — за дрвна ин-
дустрија. 

6) Марковски Митко, службеник во Шумското 
стопанство — за дрвна индустрија. 

7) Мешков Славчо, продавач во Текстилната 
продавница „Асортиман" - за текстилна индус-
трија. 

8) X. Василев Васо, продавач во Продавницата 
„Прогрес" — за текстилна индустрија. 

9) Грков Душан, мајстор во Кондураџиската 
задруга „Дано Поп Ристов" — за кожарска индус-
трија. 

10) Велков Герасим, раководител во Кондура-
џиската задруга „Киро Крстев" — за кожарска 
индустрија. 

11) Димов Боро-, раководител во пиљарнидата 
„Зеленчук" — за прехранбена индустрија. 

12) Мукаетов Васо, продавач во Трговскиот Ду-
ќан „Колонијал" — за прехранбена индустрија. 

13) Каров Илија, раководител во Книжарница 
„Култура" - - за графичка индустрија. 

14) Вчков Дане, библиотекар во Градската биб-
лиотека — за графичка индустрија. 

15) Бањански Иљчо, секретар на занаетчиската 
комора — за занаетчиство. 

16) Ицев Милан, мајстор шнајдер — приватник 
- За занаетчиство. 

17) Ацев Стефан:, раководител на Трговското 
претпријатие „Исхрана" - за колонијални стоки. 

18) Самарџиев Јован, раководител на продав-
ницата „Снабдите^ — за колонијални стоки. 

19) Трајков Гарчо, раководител на пиљарница 
„Зеленчук" — за земјоделски производи. 

20) Натов Тодор, раководител на Трговското 
претпријатие „Јагода" — за земјоделски производи 

X. ЗА КРИВА ПАЛАНКА 
1) ЈаначковсКи Ванче, продавач во железарија 

- за метална индустрија — железарија. 
2) Поповски Драги, раководител на Трговскиот 

дуќан „Железарија" — За метална индустрија — 
железарија. 

3) Срчков Владимир, продавач во трговски ду-
ќан — за индустрија на градеж, материјали. 

4) Трајчевски Стојан, директор на Градежното 
Претпријатие - За индустрија на градежни мате-
ријали. 

5) Стефановски Ефто, директор на Производно-
то претпријатие — за дрвна индустрија, огревно 
дрво и граѓа. 

6) Илиевски Мите, технички раководител на 
пилана — за дрвна индустрија, огревно дрво и граѓа 

7) Кириловски, С. Стево, комерцијалист во Тр-
говското претпријатие — за текстилна индустрија. 

8) Стаменковски С. Димче, раководител на Тр-
говскиот дуќан за текстил — за текстилна индус-
трија. 

9) Ангеловски Мирко, приватен кондураџија 
— за кожарска индустрија, ѓон и друго. 

10) Кокоромановски Страхил, Приватен кондз^ 
рација — за кожарска индустрија, ѓон и друго. 

11) Митовски Стојчо, директор на Прехранбе-
ното претпријатие ,)Клас" - за прехранбена ин-
дустрија. 

12) Стојанов Славе, магазионер во „Житен 
фонд" — за прехранбена индустрија. 

13) Васев Никола, бив. книжар, сега службеник 
— за графичка индустрија. 

14) Трајчевски Љупчо, раководител на тргов-
ски д,уќан — за графичка индустрија. 

15) Стојановски Миле, прив. работоводител на 
ќурчиск^ работилница -— За занаетчиство. 

16) Јашаров Назми, работоводител на ковачка 
работилница — за занаетчиство. 

17) Митовски М. Александар, работоводител на 
шивачката работилница — за занаетчиство. 

18) Маџаров Маноил, раководител на трговски 
дуќан — за колонијални стоки. 

19) Тасевски Костадин, раководител на Коло-
нијален дуќан - за колонијални стоки. 

20) Димов Георги, раководител на продавницата 
за зарзават — за земјоделски производи и град. 
култури. 

21) Христовски Борис, раководител на млекара 
и зарзават — за земјоделски произв. и градни, 
култури. 

XI. ЗА КОЧАНИ 
1) Захариев Петар, службеник во Откупнава 

станица за земјоделски произво-ди — за трговија. 
2) Затараковски Живко, агроном во Градската 

економија '— за земјоделие. 
3) Беличев Ване, службеник во Претпријатието 

„На-Ма" — за индустрија. 
4) Трендев Борис, директор на ШИИ. — за др-

в о д е л е ц производи. 
5) Тодосиев Стефан, мајстор во Тутуновата 

станица — за тутунова индустрија. 
6) Ковачев Јордан, мајстор во' Оризовиот млин 

„Комбинат" — за индустрија. 
7) Тодоровски Георфг,, Службеник во Наред-

ниот Одбор — за земјоделие. 

ХП. ЗА ОХРИД 
1) Туркач Климе,, раководител на трг. дуќан — 

за текстил и галантерија. 
2 Кочарев Стефан, шеф на комерц, во „Тргоп-

ромет" — за текстил и галантерија. 
3) Бојаџи Анастас, раководител на трг. дуќан 

- ' за јаглен. 
4) Филе Крсте, продавач на градежни материи 

ја ли — за градежен материјал. 
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5) Димзе Симон, раководител на трговски ду-
ќан— за дрво и дрвени производи. 

6) Комит Перо, приватен кондураџија — за ко-
жи, гуми и нивни производи. 

7) Дуков Коле, раководител на трг. дуќан — 
за волна и волнени производи. 

8) Рувит Мелу, раководител на занаетчиски ду-
ќан — за обоена металургија. 

9) Проев Лазо, продавач во Трговскиот дуќан 
„Железарија" — за црна металургија и железарија 

10) Зафиров Перо, раководител на трговски 
дуќан — за хемиски производи. 

11) Куме Коле, магазионер во „Тргопромет" — 
за прехранбени артикли. 

12) Маленков Славе, раководител на трговски 
дуќан — за прехранбени артикли. 

13) Стефан Манов, млекар — за млеко и млеч-
ни производи. 

14) Дојчиновски Иван, раководител на касап-
ски дуќан, — за месо и месни производи. 

15) Мостре Иљо, подрумар во Угостителскиот 
дуќан „Лесвица" — за алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

16) Битрак Коле, магазионер во Претпријатието 
„Тргопромет" — за жито тесто и семе. 

17) Кабаче Борис, технички раководител на 
печатницата — за графичка индустрија. 

18) П ечи јаре Павле, земјоделец — за тутун/ 
19) Ивановски Трајко, одговорен на електрич-

ната мрежа — за електрични: материјали. 
20) Момир Ѓоре, приватен тенеќеџија и бравар 

— за ковачки, бравар, и лимар, производи. 
21) Томовски Пецо, технички раководител — 

за прецизна механика. 
22) Јанков Климе, земјоделски техничар — за 

ежиш и зарзават. 
23) Ваит Рами, продавач на емиш — за емиш 

и зарзават. 

ХШ. ЗА ПРИЛЕП 
1) Наумовски Боге, директор на Претпријатие-

то „На-Ма" — за текстил и галантерија., 
2) Чорбевски Димче, директор на Трговското 

претпријатие „Јавор" — за јаглен. 
3) Герамитчија Гога, директор на водна елек-

трична индустрија — за градежен материјал. 
4) Трајановски Пецо, директор на Дрводелското 

претпријатие „Илинден" — за дрво и дрвени про-
изводи. 

5) Талевски Петре, директор на Трговското 
претпријатие „Сервис" — за кожи, гуми и нивни 
производи. 

6) Десовски Гога, раководител на „Макотекс" — 
за волна и волнени производи. 

7) Чакаровоки Методија, директор на Трговско-
то претпријатие „3 ноември" — за обоени метали. 

8) Милевски Ничо, комерц, во Трговското прет-
пријатие „Пелагонија" — за црна металургија. 

9) Илевски Стеван, директор на Трговското' 
претпријатие „Арома" — за хемиски производи. 

10) Ивановски Димче, раководител на Претпри-
јатието „Прилепец" — за колонијал. 

11) Кузмановски Теофил, раководител на Прет-
пријатието „Кораб" — за млеко и млечни произ-
води. 

12) Николовски Стеван, директор на Занает-
чиското претпријатие „Црница" — за месо и произ-
води од месо. 

13) Треновски Орде, директор на Трговското 
претпријатие „Црвени стени" — за алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

14) Пепељуговски Педа, државен житен фонд — 
за жито, тесто и семе. 

15) Трајковски Пецо, работник во Градската 
печатница — за графичка индустрија. 

16) Кумпаниоски Крсте, мајстор во монопол — 
за тутун. 

17) Стојановски Ристе, мајстор во Електрично-
то претпријатие — за електрични материјали. 

18) Јандрески Стане, директор на Околиското 
занаетчиско претпријатие — за ковачки, бравар, 
и лимарски производи. 

19) Ивановски Дано, приватен мајстор за пре-
цизна механика — за прецизна механика. 

20) Бели Стојановски Димче, продавач во Тр-
говското претпријатие „Витамин" — за емиш и зар-
зават. г 

XIV. ЗА ПЕХЧЕВО 
1) Вуксанов Никола, работи во фабриката за 

тули и ќерамиди — за тули и ќерамиди. 
2) Аџиски Васил, Претпријатие „Шип" — за 

дрво и дрвни материјали. 
3) Ингилизов Герасим, Претпријатие „Шип" -

за дрво и дрвни материјали. 
4) Смојмирски Гаврил, земјоделец — за емлш. 
5) Кујунџиски Јован, земјоделец — за емши. 
6) Стефанов Илија, земјоделец — за млеко и 

млечни производи. 
7) Карбински Интин, работник - за млеко и 

млечни производи. 
8) Андонов Љупчо, набавувач во ОЗЗ — за ал-

кохолни пијалоци. 
9) Кажлевски Никола, набавувач во задруга — 

за месо и месни производи. 
10) Станојев Филип, бравар — за браварски 

производи. 
11) Симов Јордан, бравар — за браварски про-

изводи. 
12) Станоев Д. Михаил, грнчар — за грнчарија 
13) Крстевски Димитар, грнчар — за грнчарија 

XV. ЗА РАДОВИШ 
1) Трпков М. Рафе, технички раководител во 

Цретпријатието „Гранит" — за градежен матери-
јал, дрво и производи од дрво' 

2) Хаџи Илиев Д. Васил, службеник во Ан-
гросистичкиот трговски дуќан — за неметали и хе-
миска индустрија 

3) Саздов Илија, продавач на текстил — за 
текстил и галантерија 

4) Даов Димитар, раководител во кондураџи-
ската задруга — за кожи, гуми и нивни производи 

5) Шериф Ибраим, раководител на продавни-
ца — за црна металургија и железарија. 

6) Балкон Никола, фактурист во Ангросистич-
кото претпријатие — за прехранбени артикли. 

7) Поцев Киро, службеник во Млекарското 
претпријатие „ХУНАП"" — за млеко и млечни 
производи. 
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8) Вељанов Ѓошо, касапин во Претпријатието 
„Исхрана" — за месо и месни производи. 

9) Кукутанов Коста, технички раководител во 
Стопанството ,Д мај" — за алкохолни' и безалко-
холни пијалоци. 

10) Димков Добре, продавач на брашно во Прет 
пријатното „Исхрана" — за жито, млински произ-
води, тесто и семе. 

11) Л ефков ѓеорѓи, реонски инструктор во Ту-
туновата станица — за тутун. 

12) Пенев Благој, шофер и ковач во Ангроси-
стичкото претпријатие — за ковачки, браварски и 
лимарски производи: 

13) Талевски Сотир, електричар во Тутуновата 
станица — за електрични материјали, 

14) Ликаров Димитар, технички раководител 
по земјоделство во ОНО — за емиш и зарзават. 

XVI. ЗА СТРУМИЦА 
1) Ристоманов Донев Димитар, директор на 

Електричното претпријатие — за електрични ма-
теријали. 

2) Бучков Тимов Коста, директор на Елек-
тричното претпријатие при ОЗС — за електрични 
материјали. 

3) Витанов Танчев Митко, набавувач во Прет-
пријатието „Нама" — за текстил и галантерија. 

4) Чачев Бонев Кочо, продавач во Дуќанот 
„Слобода" — за текстил и галантерија. 

5) Фиданчев Н. Александар, агроном во На-
родниот одбор — за емиш и зарзават. 

6) Чутинов Стојков ѓеорѓи, директор на Прет-
пријатието „Напредок" — за емши и зарзават. 

7) Косев Пандев Киро, секретар на Трговска-
та комора — за млински производи. 

8) Скерлев Василев Борис, книговодител во 
Фабриката „Еленица" — за млински производи. 

9) Мучев Атанас, учител во Гимназијата „Ја-
не Сандански" — за бои и лакови. 

10) Чорев Василев Славчо, приватен фирмо-
писец — за бои и лакови. 

11) Ставров Кочо, раководител во Продавни-
цата „Динамо" — за црна металургија и желе-
зарија. 

12) Панов Стојанов Борис, приватен машин 
бравар — за црна металургија и железарија. 

13) Вета Алафанов Томчо, раководител на 
Градската кланица — за месо и месната производи 

14) Танчев Пантазиев Ванчо, раководител на 
Месарскиот дуќан „Беларска" — за месо и месна-
та производи. 

15) Јанков Киров Јанко, приватен мајстор ли-
маро-бравар — за ковачки, браварски и лимарски 
производи. 

16) Гавранлиев Коцев Киро, приватен мајстор, 
железар и лимар — за ковачки, браварски и ли-
марски1 производи. 

17) Герцегоња Фрања Фрањо, механичар во 
Претпријатието за јавен сообраќај — за прецизна 
механика и обоени метали. 

18) Тртјаков Никола, механичар во Претпри-
јатието за јавен сообраќај .— за прецизна меха-
ника и обоени метали. 

19) Бапвалиев Иван, раководител на Градската 
аптека — за хемиски производи. 

20) Скерлев Василев Ѓеорги, аптекар во Град-
ската болница — за хемиски производи. 

21) Шеќерџиев Пандев Коста, мајстор во За-
наетчисконо претпријатие „Црвена ѕвезда" - за 
шеќерни производи. 

22) Калеников Сократ, мајстор во Занаетчи-
ското претпријатие „Црвена ѕвезда" — за шеќерни 
производи. 

23) Карагоцав Динчов Киро, службеник во 
ОНО — за градежни материјали. 

24) Достинов Донев Васил, магазионер во Прет 
пријатното „Пелагонија" — за градежни матери-
јали. 

25) Цветков Глигоров Ѓеорѓи, приватен мајстор 
грнчар — за неметали. 

26) Петров Атанас, приватен мајстор грнчар — 
за неметали. 

27) Ефтимов Цурев Мито, директор на Тиш-
лерската работилница — за дрво и дрвени произ-
води. 

28) Стоил Захов, мајстор-тишлер — за дрво и 
дрвени производи. 

29) Тренчев Тимов Мито, — набавувач во Прет 
пријатното „Македонија" — за кожи, гуми и нивни 
производи'. 

30) Стефчев Томе, раководител на Претприја-
тието „Билка" — за кожи, гуми и нивни производи. 

31) Божинкочев Глигоров Нанчо, раководител 
на Трговскиот дуќан „Еленица" за прехранбени 
и колонијални производи. 

32) Бојаџиев Стевчо, раководител на Дуќанот 
„Маџир" — за прехранбени и колонијални про-
изводи. т 

33) Филипов Трифунов Русе, раководител на 
дуќан — за млеко и млечни производи. 

34) Чапаратков Борисов Димитар, магазионер 
во Претпријатието' „Гранап" — за млеко и млечни 
производи. 

35) Смиланов Василев Андрико, директор на 
Претпријатието „Грозд" — за алкохолни и безал-
кохолни пријалоци. 

36) Панов Динов Бранко, раководител на От-
купната станица за грозје — за алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

37) Ѓуров Методи, директор на Печатницата! 
„Гоце Делчев" — за графичка индустрија. 

38) Батев Гигов Димчо, раководител на колек-
тивот на книговодителите — за графичка инду-
стрија. 

39) Ичев Костакев Славчо, агроном при Прет-
пријатието „Борис Кидрич".'— за тутун и произ-
води од тутун. 

40) Чинков Георгиев Славчо, работник во Прет 
пријатното „Борис Кидрич" — за тутун и тутунови 
производи. 

XVII. ЗА СКОПЈЕ 

Гранка — Земјоделство 
1) Шоров Симеон, виши агроном во Управата 

за земјоделство на НРМ — за сточни производи и 
ратарство. 

2) Николов Благој, инж. агроном во Управата 
за земјоделство на НРМ — за сточарство. 

3) Велјанов Дара, инж. агроном во Управата 
за земјоделство на НРМ - за овоштие и зарзават. 
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4) Дјутевски Блаже, инж. агроном во Упра-
вата за земјоделство на НРМ — за овоштие и зар-
зават. 

5) Митков Хаџи Тодор, виши ветеринарен ле-
кар во Народниог одбор — Скопје — за сточарство. 

6) Наумовски Наум, ветеринарен лекар при 
Ветеринарната служба на НРМ — за сточарство'. 

7) Томовски Киро, инж. агроном дире-ктор на 
Управата за земјоделство на НРМ — за ратарство. 

8) Џеков Ангеле, 'ветеринарен лекар, директор 
на Управата за ветеринарна служба — за сточар-
ство'. 

9) Митев Крум, ,директор на Земјоделското 
стопанство „Острво" — за ратарство. 

УУ) Спиров Христо, виши агроном, Скопје, ул. 
„102" број 19 — за сточни производи и о в о ш т и е . 

11) А л аца ј КОБ Лазар, инж. агроном професор 
на Земјоделскиот шумарски факултет — за гра-
динарски култури. 

12) Бабамов Лазар,' инж., агроном во Институ-
тот за памук — за памук и ориз. 

13) Матов Крум, виши земјоделски техничар 
во Заводот за овоштарство на НРМ — за овоштар-
ство. 

14) Минов Данчо, инж. агроном при Заво-
дот за овоштарство на НРМ — за овоштарство. 

15) Настев Драган, инж. агроном директор 
на Земјоделско-испитателниот институт — за ло-
зарство. 

16) Мисајловски Борис, инж. агроном во За-
водот за лозарство и винарство на НРМ — за 
винарство. 

IV) Пеев Васил, виши1 земјоделски инспектор 
во Заводот за планирање на НРМ — за овоштар-
ство. 

18) Оровчанец Илија, инж. агроном директор 
на Земјоделскиот испитателен институт — за веш-
тачки ѓубрива. 

19) Јениќ Милан, инжинер агроном во Заводот 
за водостопанство на НРМ — за вештачки ѓубрива. 

20) Андаеарски Георги, професор на Земјодел-
скиот шумарски факултет — за земјоделски ма-
шини. 

ГРАНКА - ДРВНА ИНДУСТРИЈА 

(Огревно дрво и дрвена граѓа) 
1) Спасовски Никола, инж. во Заводот за сто-

панско планирање на НРМ. 
2) Груевски Боро, директор на Управата за 

шумарство на НРМ. 
3) Ничота Божидар, директор на Институтот 

за шумарство на НРМ. 
4) Михајлов Михајло, инж. виши референт во 

Управата за шумарство на НРМ. 
5) Салтанеки Димко, инж. во Управата за шу-

марство — по ловство. 
6) Марковски Киро, директор на Фабриката 

„Треска" — за намештај и граѓа. 

ГРАНКА - ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 
1) Иван Ќупев, виши референт во Заводот за 

стопанско планирање на НРМ — за конзервирање 
на емши и зарзават. 

2) Душан Нејков, началник во Државниот се-
кретаријат за стопанство на НРМ — за маслодајна 
семиња. 

3) Стеван Георгиев, мајстор специјалист во 
Фабриката за конзерви „Вардар" — за конзерви-
рање на емши и зарзават., 

4) Љубе Шуманов, специјалист во Фабриката 
за сувомеснати производи — за сувомеснати про-
изводи. 

5) Мино Минов, агроном, инж. технолог во 
Фабриката за маслодајна семиња во Т. Велес — 
за маслодајни семиња. ' 

6) Александар Анчев, застапник на „Интер 
Импекс" — за алкохолни пијалоци. 

7) Лазо Ивановски, мајстор специјалист во 
Фабриката „Бисерка" — за алкохолни пијалоци. 

8) Радован Новевски, инж. директор на Кон-
зумната млекара — за млечни производи. 

9) Стамат Дуковски, на служба во „Коопера-
тива" — за млечни производи. 

10) Паркачева Нада, инж. агроном на Земјо-
делскиот шумарски факултет — за млекарство. 

11) Сенковски Светозар, директор на Задруж-
ната агенција — за житарици и ориз. 

12) Којчевски Никола, комерцијалист во Прет-
пријатието „Калинка" — за житарици и ориз. 

13) Пешев Димче, застапник на Фабриката за 
стакло од Параќин - за емиш, зарзават и алко-
холни пијалоци. 

14) Никушев Коста, директрр на Цретприј а-
тието „Кожар" — за месо. 

15) Пиперков Илија, ветеринарен лекар, ин-
спектор во ГНО — Скопје — за месо. 

16) Андреев Борис, ветеринарен лекар во Ве-
теринарниот институт на НРМ — за месо. 

ГРАНКА - МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА 
1) Јовановски Миле, инж. во Металниот завод 

„Тито" — за секаков вид на метали. 
2) Ачков Методија, виши индустриски техни-

чар во Металниот завод — „Тито" — за метални 
производи. 

3) Стевков Младен, инж. професор во Сред-
ното техничко школо - за секаков вид на машини. 

4) Вуиќ Саво, инжинер на служба во „Југо-
проект" — за секаков вид на машини. 

5) Шумбарац Иван, инжинер во „Југопроект" 
— за дизел мотори и машини. 

6) Кулишевски Трајко, на служба во Нижата 
индустриска школа — за метални производи. 

7) Анастасов Страхил, комерцијалист во „Ан-
грометал" — за железарија. 

8) Поленак ѓеорѓи,. службеник во Претприја-
тието „Ангрометал" — за железарија. 

9) Мојсовски Никола, службеник во Претпри-
јатието „Ангрометал" - за железарија. 

ГРАНКА - ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА 
1) Доновски Доктор Георги, технички дирек-

тор на Ф-ката „Цветан Димов" — за козметика. 
2) Златановиќ Јован, инж. професор на Прав-

но-економскиот факултет — за хемија, бои и ла-
кови. 

3) Сапунов Петко, инж. асистент на Прав-
но-економскиот факултет - за хемиски производи. 
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4) Зисиќ Михајло, инж. во „Југохром" — за 
хемиски производи. 

5) Светиев Христо, Шж. во - „Југохром" — 
за хемиски производи. 

6) Томов Хаџи Киро, главен инженер во Фа-
бриката „Алкалоид" — за алкалоиди. 

7) Матиќ Радомир,I инж., директор на Ин-
ститутот за научно истражување во индустријата 
— за производи од никотин. 

8) Состурлиев Славчо, директор на Претпри-
јатието за обработка на тутун — за тутунови про-
изводи. 

9) Ладински Боро, инж. во Ф-ката за бои 
и лакови „Пролетер" — за бои и лакови. 

10) Спировски Новак, директор на Ф-ката за 
бои и лакови „Пролетер" — за бои и лакови. 

ГРАНКА - ТЕКСТИЛНА, КОЖАРСКА 
ИНДУСТРИЈА И КОЛОНИЈАЛ 

1) Лангер Ѓуро, виши индустриски техничар 
во Ф-ката за кожи „Гоце Делчев" — за текстил и 
кожи. 

2) Христов Тошо, виши референт во Заводот 
за стопанско планирање на НРМ — за текстил. 

3) Ефремов Павле, на служба во Претприја-
тието' „Вардар" увоз-извоз — за текстил и ' волна. 

4) Даниловиќ Стојан, инспектор во Држав-
ниот секретаријат за стопанство на НРМ — за 
текстил. 

5) Велков Јордан, службеник во Претприја-
тието „Индустриски стоки" — за текстил. 

6) Марковски Димитар, застапник на Фабри-
ката за кондури „Босна" — за готови кондури. 

7) Стојанов Живко, застапник на Фабриката 
„Пеко" — за готови кондури. 

8) ОРрезова Мара, раководител во Фабриката 
„Прогрес" — за конфекција. 

9) Дрвариќ Фрањо, службеник во Фабриката 
„Црвена ѕвезда" — за предиво и трикотажа. 

10) Димитров Борис, директор на „Ангроколо-
нијал" — за колонијал и кинкалерија. 

11) Антов Коце, директор на претпријатието 
„Разнопромет" — за галантерија и кинкалерија. 

12) Настев Трајко, комерцијалист во Претпри-
јатието „Ангроколонијал" — за колонијал. 

13) Николова Рајна, застапник на Фабриката 
,,Краш" — за шеќерни производи. 

14) Икономов Санде, службеник во Стопански-
от совет на ГНО — за шеќерни производи. 

ГРАНКА - ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА 
1) Сапунџиев Велко, инж. инспектор во Др-

жавниот секретаријат за стопанство на НРМ — 
за градежи. 

2) Кири јаз Тиберије, инжинер, советник во 
Заводот за планирање на НРМ — за градежи. 

3) Тилиќ Андреја, советник во Управата за 
инвестициона изградба — за градежи. 

4) Огакбулиев Христо, инж. доцент на Тех-
ничкиот факултет — за бетонски производи и 
цемент. 

5) Бервитски Јован, технички директор на 
Ф-ката за стакло „Усје" — за стакло. 

XVIII. ЗА ТИТОВ ВЕЛЕС 
1) Јакимов Трајко, технички раководител на 

Механичката работилница — за железарија и ме-
тални производи. 

2) Грбев Киро, градежен инспектор во ГНО 
— за градежни материјали и услуги. 

3) Босилков Фердинанд, раководител на Тр-
говскиот дуќан „Даб" — за огревно дрво и розана 
граѓа. 

4) Спасев Илија, раководител на Трговскиот 
дуќан „Азот" — за текстил, конфекција и трико-
тажа. 

5) Лукаров Атанас, работник во кондураџи-
ската задруга „Пролетер" — за кожа, ѓон и готови 
обувки. 

6) Белев 'Борис, директор во „Житниот фонд" 
— за зриени храни, брашно, конзервна индустри-
ја и млечни производи. 

7) Дончев Ацо, раководител во печатницата 
— за хартија и графички материјали. 

8) Фојницалиев Трајан, работник во Градско-
то трговско претпријатие „Богдан Каракостев" — 
за занаетчиство. 

9) Жабев Петре, книговодител во бирото — 
за колеиј алии стоки. 

10) Паунов Георги, раководител на Откупната 
станица „Стокопромет" — за земјоделски произ-
води и градинарски култури. 

XIX. ЗА ШТИП 
1) Малинов Митко, директор на Електрична-

та централа — за електрична енергија. 
2) Алексов Лазо, директор на Електричното 

претпријатие — за електрични материјали. 
3) Кавраков Донче, раководител на Печатни-

цата „Љубо Буби" — за графичка индустрија. 
4) Лазаров Панче, технички раководител во 

Ф-ката „Македонка" — за обоена металургија. 
5) Михајлов Панче, технички раководител во 

Фабриката „Метална" — за јаглен. 
6) Дачов Панче, директор на Претпријатието 

„Т. Коларов" — за градежни материјали. 
7) Велков Павле, раководител во Претприја-

тието „Пелистер" — за градежен материјал. 
8) Ѓеорѓиев Ванчо, директор на Прегорија-

тието „Љ. Буби" — за неметални производи. 
9) Донев Анѓел, службеник во Механичката 

работилница — за ковачки производи. 
10)( Папаров Методи, раководител во Претпри-

јатието „Љ. Буби" — за дрво и дрвени производи. 
11) Орушов Петар, директор на Претпријатие-

то „В. Велин" — за кожи1 и кожни производи. 
12) Арсов Добре, директор на Претпријатието 

за млекарски производи —; за млеко и млечни про-
изводи. 

13) Василев Васил, раководител на Претприја-
тието „Месо риба" — за месо и месни произво-ди. 9 

14) Беговски Али, директор на Претпријатието 
„Грозд" — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

15) Ковачев Трајко, директор на Претприја-
тието „Напредок" — за лимарски и браварски про-
изводи. 

16) Василев Стојко, приватен мајстор за ли-
марски производи — за лимарски производи/ 
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17) Краљев Стојан, директор на Претприја-
тието „Калимерово" — за емиш и зарзават. 

18) Саздов Елисие, директор на Претпријатие-
то „Овче Поле" — за екиш и зарзават. 

19) Прошев Кире, директор на Монопол — за 
тутун. 

20) Чучков Киро, комерцијалист во Претпри-
јатието „Плачковица" — за те,кстил и галантерија. 

21) Санев Кире, директор на Текстилниот ду-
ќан „Напредок" — за текстил и галантерија. 

22) Калев Димитар, директор на Претпријатие-
то „Калинка" — за жито и млечни производи. 

23) Стаменков Ване, работник во Претприја-
тието „Единство" — за млечни производи. 

Сите напред наведени вешти лица се поставу-
ваат за една година. 

СУ бр. 19 
11 јануари 1955 год. 

Скопје 
Претседател 

на Вишиот стопански суд 
на НРМ, 

П. Лештаров, с. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НгМ, со решение бр. 14560 од 5-Х1-1954 година 
ја одобри промената на фамилијарното име на Ни-
кодиновски Борислав, од Прилеп, роден на ден 
14^111-1919 година во Прилеп, од родители: татко 
Никодиновски Домле и маЈка Никодиновска, ро-
дена Илиевска Јованка, така да во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Домлевски. 

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични ими-
ња, оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (179) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 14421 од 26-Х1-1954 годи-
на ја одобри промената на роденото' име на Про-
коповски Трајан, роден на ден 6 март 1931 година, 
во с. Опила — Кривопаланечко, од родители: тат-
ко Тодос Прокоповски и мајка Прокоповска Дана, 
така да во иднина роденото име ќе му /ласи Вучко. 

Согласно чл. 21 ст. 1 од Законот за лични ими-
ња, оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (2) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД во штип 

Михаил Тодоров Зенделов, од гр. Штип), под-
несе тужба за развод на бракот против Костадинка 
Тодорова Зенделова, од Штип, а сега во Буга,рија 
со непозната адреса. Бидејќи местожите летото и-
адресата на тужената се непознати, се повикува 
во срок од еден месец од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на НРМ", да се 
јави или одреди свој застапник. Во противно су-

дот по службена должност и го одредува за за-
стапник Димитар Хаџи Глигоров од Штип, и де-
лото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр, 6Ш/54. (177) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
При овој суд е покрената постапка да се огла-

си за неважен загубениот чек од потрошачки заем 
бр. 363739 на динари 4.000, издаден од Народната 
банка — Филијала Ѓорче Петров, а кој гласи на 
име Томанија Митровиќ, од Ѓорче Петров, ул. „Ра-
душка" бр. 30. 

Се поканува секој оној кој го притежава горе 
опишаниот чек или нешто знае за истиот, да јави 
или го претстави во судот во срок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен, вес-
ник на НРМ". Во противно, по истекот на горниот 
срок чекот ќе биде огласен за неважен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Скопје, Р. бр. 4430/54. 
(184) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 15035, серија бр. 0676338, 

издадена од СВР - Тетово на Адем Шаип Исени, 
ул. „557" бр. 3 - Скопје, (3905) 

Лична карта рег. бр. 79813, серија бр. 0059286, 
издадена од СВР — Скопје на Кемал Шабан Су-
лејман, ул. „157" бр. 36 - Скопје. (4001) 

Лична карта рег. бр. 445, серија 0540555, 
издадена од СВР — Урошевац на Абдулах Ахмед 
Муслија, ул. „Јане Сандански" бр. 3 — Скопје. 

(4000) 
Лична карта рег. бр. 26819, серија бр. 0023930, 

издадена од СВР — Скопје на Радмила Живоин 
(Миленковиќ) Голубовска, ул. „520" бр. 18—СКОПЈЕ 

(4054) 
Лична карта рег. бр. 50434, серија бр. 0657012, 

издадена од СВР — Скопје на Сали Идриз Имер, 
ул. „200" бр. 129 - Скопје,, (4055) 

Лична карта рег. бр. 64281, серија бр. 0070471, 
издадена од СВР — Скопје на Исуф Мусли Али-
ли, ул. „140" бр. 70 - Скопје. (4056) 

Лична карта рег. бр. 55704, серија бр. 0045211, 
издадена од СВР — Скопје на Петар Глигор Кон-
стантинов, ул. „13" бр. 95 — Скопје. (4057) 

Лична карта рег. бр. 5920, серија бр. 3568010, 
издадена од СВР — Титово Ужице на Радиша 
Стефановиќ. Студентски дом — Скопје. (4058; 

Лична карта рег. бр. 2931, серија бр. 0784289. 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Рамадан Исе-
нов Зекиров, с. Долно Свилари — Скопско. 

(3885) 
Лична карта рег. бр. 3219, серија бр. 0577615, 

издадена од СВР на Скопска околија на Илија То-
доров Лешовски, е. Градец — Скопско. (3886) 

Лична карта рег. бр. 7825, серија бр. 0584335, 
издадена од СВР на Скопска околија на Лазар Об-
радов Отовиќ, с. Петровац — СКОПСКО. (3895) 
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Лична карта рег. бр. 3107, серија бр. 0783241, 
издадена од ОВР — Ѓорче Петров на Трпко Стан-
ков Велковски, с. Ново Село — Скопско. (3896) 

Лична карта рег. бр. 3383, серија бр. 0581017, 
издадена од СВР на Скопска околија на Ангеле 
Јаковчев Василевски, с. Долно Лисиче — Скопско. 

(3927) 
Лична карта рег. бр. 2640, серија бр. 0579661, 

издадена од СВР на Скопска околија на Младен 
Стеванов Младеновски, с. Стајковци — Скопско. 

(3954) 
Лична карта рег. бр. 4226, серија бр. 0784456, 

издадена од ОВР на Скопска околија на Лиман 
Етемов Исмаиловски, с. Долно Свилари — Скопско. 

(3955) 
Лична канта рег. бр. 8110, серија бр. 0583620, 

издадена од СВР на Скопска околија на Ислјам 
Демиров Сеј диов, с. Брест — Скопско. (3968) 

Личка карта рег. бр. 8007, серија бр. 0583517, 
издадена од СВР на Скопска околија на Стеван 
Танасков Рајевски, с. Кучевиште — Скопско. 

(3969) 
Лична карта рег. бр. 59697, серија бр. 0046940, 

издадена од СВР — Скопје на Сулејман ЈVОV(̂ ^ 
Осман, ул. „142" бр. 18 - Скопје. (3970) 

Лична карта рег. бр. 10334, серија бр. 0019846, 
издадена од СВР — Скопје на Иванка Коста (Хри-
стова) Апостолова, ул. „20 октомври" бр. 5 С к о т е. 

(3971) 
Лична карта рег. бр. 4384, серија бгк02597494, 

издадена од СВР во Тутин на Нура Јакуп Демиро-
виќ, ул. „146" бр. 102 - Скопгпе. Г3972) 

Лична ка-рта рег. бр. 76466, серија бр. 0051111, 
издадена од СВР — Скопје на ѓорѓи Никола Ата-
насовски, ул. „Индустриска" — млин „Куманово" 
- Скопје. (3973) 

Лична карта рег. бр. 19, серија бр. 0002566, из-
дадена од СВР — Скопје на Веоослава Јануш 
(Кмет) Богданови^ ул. „274" бр. 20 -^ Скопје, 

(3974) 
Лична карта рег. бр. 86676, серија бр. 006^875, 

издадена од СВР — Скопје на Трифун Тодол Нас-
ковски, Авто команда, 11 зграда, 11 стан — Скопје. 

Ѓ3975) 
Лична карта рег. бр. 40677,, серија бр. 0656765, 

издадена од ОВР — Скопје на Драган Ангел Гав-
ровски, УЛ. „47" бр. 1 — Скопје. Г3977) 

Лична кат-а рег. бр. 78188, ^серија бр. 0051930, 
издадена од СВР — Скопје на Лена Васил Белков-
ска. УЛ. „159" бр. 20 - Скоше. (3978) 

Лична карта рег. б-р. .50716, сеоита бр. 0038948. 
издадена од СВР — Скопје на Иса Муса Незир, уд. 
„130" бр. 17 - . Скопје. Г3979) 

Лична калта рег. бр. 6916, серија бр. 0008867, 
издадена од СВР — Скопје на Лазар Јанче Спа-
совски, ул. „Илинденска" бр. 1а — Скопје. (3980) 

Лична карта рег. бр. 50568, серија бр. 0042575, 
издадена од СВР — Скопје на Зекир Рушак ДРМИР, 
фабрика „Пелистер" 14 стан — Скопје. (3981) 

Лична карта рег. бр. 5925, серија бр. 0581751, 
издадена од СВР — Скопска околија на Мино Бо-
нев Симоновски, с. Трубарево — Скопско. (3982) 

Лична карта рег. бр. 19378, серија бр. 0595499, 
издадена од ОВР на Скопска околија на Петре Ан-

гелов Михајловски, Авто команда 40 зграда П! влез 
- Скопје. (3983) 

Лична карта рег. бр. 804, серија бр. 0453317, из-
дадена од СВР - Струмица на Мирко Никола Мир-
чевски, „Студентски дом" — Скопје. (3984) 

Лична карта рег. бр. 6754, серија бр. 0009150, 
издадена од СВР — Скопје на Милка Радомир Јан-
ковиќ, ул. „Душко Поповиќ" бр. 19 — Скопје. 

(3985) 
Лична карта рег. бр. 10106, серија бр. 0005151, 

предадена од СВР - Скопје на Стојна Тодор (Стој-
кова) Беличкова, ул. „Орце Николов" бр. 89 — 
Скопје. (3986) 

Лична карта рег. бр. 83409, серија бр. 0060217, 
издадена од СВР — Скопје на Илија Раде Богда-
новски, ул. „Димко Габер" бр. 21 - Скопје. (3987) 

Лична карта рег. бр. 3159, серија бр. 0002607, 
издадена од СВР — Скопје на Димитар Иван Анас-
тасов, ул. „218" бр. 76 — Скопје. (3988) 

Лична карта рег. бр. 17220, серија бр. 0617840, 
издадена од СВР на Скопска околија на Рамадан 
Азисов Мустафовски, с. Цветово — Скопско. 

(3898) 
Лична карта рег. бр. 14985, серија бр. 0591495, 

издадена од СВР на Скопска околија на Халил 
Мурат Ибраим, ул. „143" бр. 14 - Скопје. (3897) 

Лична карта рег^ бр. 1170, серија бр. 0614382, 
издадена од СВР — Ѓорче Петров на Хасан Шериф 
Пајазит, е. Чајле — Скопско. (4002) ' 

Лична карта рег. бр. 19277, серија бр. 0595397; 

издадена од СВР на Скопска околија на Назми 
Незиров Дошљаки, с. Блаце — Скопско. (4003) 

Лична карта рег. бр. 5085, серија бр. 0615905, 
издадена од ОВР — Ѓорче Петров на Алија Мус-
тафов Исенов, с. Кучково — Скопско. (1012) 

Лична карта рег. бр. 1964, серија бр. 088305, из-
дадена од СВР — Скопје на ѓорѓи Иван Кукумав-
чев, ул. „369" бр. 2а - Скопје. (4037) 

Лична карта рег. бр. 941, серија бр. 0578556, из-
дадена од СВР на Скопска околија на Љазам Ме-
мед Мехмедов, ул. -„389" бр. 6 — Скопје. (4038) 

Лична карта рег. бр. 483, серија бр., 0015231, из-
дадена од СВР — Скопје на Нада Павле (Јагли-
кова) Бодлева, ул. „Душко Поповиќ^" бр. 17 — 
Скопје. (4040) 

Лична карта рег. бр. 556, серија бр. 091139, из-
дадена од СВР — Битола на Ристо Илија Јанку-
ловски, Авто команда 38 зграда Ш влез — Скопје 

(4041) 
Лична карта рег. бр. 59450, серија бр. 0047488, 

издадена од СВР — Скопје на Трајанка Милан 
(Ристиќ) Стошиќ, ул. „7 јули бр. 84 — Скопје. 

(4042) 
Лична карта рег. бр. 34724, серија бр, 0031959, 

издадена од СВР — Скопје на Ангеле Боце Ацков-
ски, ул. „Кисела Вода" зграда 24 — Скопје. 

(4043) 
Лична карта рег. бр. 38523, серија бр. 0034440, 

издадена од СВР — Скопје на Светолик Ристо Рис-
товски, ул. 320" бр. 6 — Скопје. (4044) 

Лична карта рег. бр. 15278, серија бр. 0006398, 
издадена од СВР — Скопје на Методија Кристо 
Франовски, ул. „406" бр. 15 — Скопје. (4045) 
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Лична карта рег. бр. 1084, серија бр. 0526422, 
издадена од СВР — Куманово на Љубица Тодорова 
(Џимрева) Каранфилова, ул. „81" бр. 30 - Скопје. 

(4046) 
Лична карта рег. бр. 60223, серија бр. 0046613. 

издадена од СВР - Скопје на Мехмед Шаин Ча-
пар, ул. „110" бр. 59 - Скопје. (4047) 

Лична карта рег. бр. 23742, серија бр. 007(0071, 
издадена од СВР — Скопје на Ариф Ќазим Вечко, 
ул. „190" бр. 25 - Скопје. (4048) 

Лична карта рег. бр. 79311, серија бр. 0051879, 
издадена од, СВР — Скопје на Феим Абдии Рама-
дан, ул. „213" бр. 4 - Скопје. (4049) 

Лична карта рег. бр. 86965, серија бр. 0063150, 
издадена од СВР - Скопје на Атиџе Али (Садик) 
Адем, ул. „148" бр. 99 - Скопје. (4050) 

Лична карта рег. бр. 81107, серија бр. 00590Г2, 
издадена од СВР — Скопје на Абас Алил Адем, ул. 
„148" бр. 99 - Скопје. (4051) 

Лична карта рег. бр. 18649, серија бр. 0594769, 
издадена од СВР на Скопска околија на Ружа 
Цветкова Ацковска, ул. „Загребачка" бр. 48 — 
Скопје. (4052) 

Лична карта рег. бр. 10428, серија бр. 0586438, 
издадена од СВР на Скопска околија на Азир Ка-
риман Осман, ул. „118" бр. 33 — Скопје. (4053) 

Лична карта рег. бр. 3866, серија бр. 0344376, 
издадена од СВР — Титов Велес на Јован Душанов 

,Анѓеловски, с. Отовица — Титоввелешко. (3772) 
Лична карта рег, бр. 5366, серија бр. 0492951, 

издадена од СВР — Кавадарци на Ифтим Нико-
лов Пецев, ул. „7 септември" бр. 119 — Кавадарци. 

(3773) 
Лична карта рег. бр. 1654, серија бр. 0106364, 

издадена од СВР — Дебар на Раиф Сејфо Дервиши, 
с. Скудриње — Дебарско. (3775) 

Лична карта рег. бр. 14778, серија бр. 0556410, 
издадена од СВР — Куманово на Донко Диме Пе-
шиќ, с. Четирце — Кумановско. . (3776) 

Лична карта рег. бр. 1155, серија бр. 0040866, 
издадена од ОВР — Струга на Славе Ристов Шо-
повски, с. Нерези — Охридско." (3778) 

Лична карта рег. бр. 5114, серија бр. 0037825 
издадена од ПВР — Струга на Иван Крстанов Трај-
коски, с. Драслајца — Охридско. (3779) 

Лична карта рег. бр. 12011, серија бр. 0044722, 
издадена од ПВР — Струга на Јонуз Бајрамов Ра-
мадановски, ул. „8 ноември" бр. 1 — Струга. 

г ' (3780) 
Лична карта рег. бр. 8093, серија бр. 084441, из-

дадена од СВР — Струмица на Страшимир Лазар 
Боев, с. Ново Село — Струмичко. (3781) 

Лична карта рег. бр. 3793, серија бр. 0748311. 
издадена од СВР — Кичево на Куртиш Бафтиров 
Даутоски, с. Г. Строгомиште - Кичевско. (3783) 

Лична карта рег. бр. 733, серија бр. 0277326, из-
дадена од СВР — Ресен: на Нада Блудевска, Ресен. 

(3785) 
Лична карта рег. бр. 3447, серија бр. 0147158, 

издадена од ПВР — Прилеп на Стева Димева (Ми-
нева) Чевреска, ул. „Андон Слабејко" бр. 21 — При-
леп. (3786) 

Лична карта рег. бр. 29401, серија бр. 0687352, 
издадена од СВР — Тетово на Невзат Фета Фетаи, 
с. Камењане — Тетовско. (3787) 

Лична карта рег. бр. 7225, серија бр. 0330835, 
издадена од СВР — Титов Велес на Роса Димева 
(Филипова) Здравева, ул. „Белградска" бр., 6 — 
Титов Велес. (3788) 

Лична карта рег. бр. 295, серија бр. 082786, из-
дадена од СВР — Кавадарци на Петар ѓорѓи Ба-
рабутов, Демир Капија — Тиквешко. (3789) 

Лична карта рег. бр. 14904, серија бр. 0391550, 
издадена од СВР — Кочани на С т с е Божинов 
Ѓорѓиев, с. Облешево^ — Кочанско. (3790) 

Лична карта рег. бр. 3665, серија бр. 0292256. 
издадена од СВР — Штип на Љубомир Ване Вел-
ков, ул. „Гошо Сламков" бр. 7 — Штип. (3791) 

Линија карта рег. бр. 27128, серија бр. 0684875, 
издадена од СВР - Тетово на Коста Тодор Исај-
лоски, с. Непроштено — Тетовско. (3792) 

Лична карта рег. бр. 5045, серија бр. 0114673, 
издадена од СВР — Битола на Тасе Цветковски, 
с. Трново — Битолско. (3793) 

Лична карта рег. бр. 12091, серија бр. 0553013, 
издадена од СВР — Куманово на Јован Јакимов 
Арсовски, с. Страцин — Кумановско.. (3794) 

Лична карта рег. бр. 6570, серија бр. 0547140, 
издадена од СВР — Куманово на Боривоје Станој" 
ков Станој ковески, с. Клечовце—Кумановско. (3795) 

Лична карта рег. бр. 13196, серија бр. 0553869, 
издадена од СВР — Куманово на Добре Денко Кос-
товски, с. Клечовце — Кумановско. (3796) 

Лична карта рег. бр. 21491, серија бр. 0536811, 
издадена од СВР — Куманово на Мелаим Амида 
Нухи ја, с. Матејче — Кумановско. (3797) 

Лична карта рег. бр. 7591, серија бр. 0188101, 
издадена од ПВР — Прилеп на Темелко Талев 
Петрески, с. Белополе — Прилепско. (3798) 

Лична карта рег. бр. 359, серија бр. 0105069, из-
дадена од ОВР — Дебар на Ваиде Дестан Фида 
Дука, с. Спас — Дебарско. (3799) 

Лична карта рег. бр. 84, серија бр. 081834, изда-
дена од СВР - Куманово на Ристоска Куфаловска, 
с. Јанковец — Преспанско. (3708) 

Лична карта рег. бр., 4014, серија бр. 0027853, 
издадена од СВР — Ресен на Евдокија В. Јаневска, 
с. Крани — Преспанско. (3709) 

Лична карта рег. бр. 3701, серија бр. 0184211, 
издадена од ПВР — Прилеп на Цветан Митрев 
Пасковски, с. П. Рувци — Прилепско. (3710) 

Лична карта рег. бр. 4748, издадена од ПВР -
Радовиш на Јосиф Манев Калеов, ул. „М.. Тито" 
бр. 71 - Радовиш.' (3998) 

Лична карта рег. бр. 4986, серија бр. 0477750, 
издадена од СВР — Струмица на Асен Панде Си-
лофеки, с. Моноспитово — Струмичко. (3608) 

Лична карта рег. бр. 9481, серија бр. 0350291, 
издадена од СВР — Титов Велес на Шукрије Са-
дик (Картинова) Мутова, с. Г. Оризари — Титов-
велешко. (3609) 

Лична карта рег. бр. 9212, серија бр. 0349722, 
издадена од СВР — Титов Велес на Асан Џафе-
ров Мутов, с. Г. Оризари — Титоввелешко. (3610) 

Лична карта рег. бр. 23236, серија бр. 0119946, 
издадена од СВР — Гостивар на Беџет Хакијов 
Рецепи, с. Пирок — Гостиварско. (3611) 

Лична карта рег. бр. 13305, серија бр. 0709815, 
издадена од СВР — Гостивар на Рафе Здравев 
Петрески, с. Тумчевиште — Гостиварско. (3612) 



21 јануари 1955 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 2 - Стр. 31 

Лична карта рег. бр. 8991, серија бр. 0705501, 
издадена од ОВР — Гостивар на Белул Гафуре 
Љуши, ул. „ЈНА" бр. 90 - Гостивар. (3613) 

Лична карта рег. бр. 26717, серија бр. 0723527, 
издадена од ОВР — Гостивар на Етем Арслана 
Емини, с. Чегране — Гостиварско. (3614) 

,Лична карта рег. бр. 25369, серија бр. 0722179, 
издадена од ОВР — Гостивар на Хавзи Бајрама 
Шакири, с. Пирок: — Гостиварско. (3615) 

Лична карта рег. бр. 15884, серија бр. 0712399, 
издадена од ОВР — Гостивар на Шабан Фаризов 
Шабани, с. Симница — Гостиварско. (3616) 

Лична карта рег. бр. 25778, серија бр. 0722588, 
издадена од ОВР — Гостивар на Белул Сабриов 
Селими, с. Форино' — Гостиварско. (3617) 

Лична карта рег. бр. 21739, серија бр. 0718349, 
издадена од СВР — Гостивар на Тасе Оносима 
Стојаноски, с. Зубовце — Гостиварско. (3618) 

Лична карта рег. бр. 4276, 'издадена во Дел-
чево на Пано Арсоски, с. Лукавица — Малешев-
ско. (3800) 

Лична карта рег. бр. 5750, издадена во Дел-
чево на Димитар В. Златков с. Нов Истевник — 
Малешевско', (3801) 

Лична карта рег. бр. 2244, серија бр. 0378854, 
издадена од СВР — Кочани на Борис С. Велков, 
с. Дол. Подлог — Кочанско. (3802) 

Лична карта рег. бр. 25466, серија бр. 0684298, 
издадена од СВР — Тетово на Телат Тефик Се-
лими, с. Г. Палчиште — Тетовско. (3803) 

Лична карта рег. бр. 11236, серија бр. 0387846, 
издадена од СВР — Кочани на Ефтим Ангелов 
Карев, с. Полаки — Кочанско. (3804) 

Лична карта рег. бр. 9605, серија бр. 0550581, 
издадена од СВР — Куманово на Стојко Арсов 
Трајковски, с. Винце - Кумановско. (3805) 

Лична карта ,рег. бр). 709, серија бр. 0473886, 
издадена од СВР — Струмица на Илија Атанас 
Замбаков, с. Босилово — Струмичко. (3806) 

Лична карта рег. бр. 1392, серија бр. 0106102, 
издадена од СВР — Дебар на Даут Џафера Абдиу, 
с. Скудриње — Дебарско. (3807) 

Лична карта рег. бр. 1875, издадена од ПВР -
Прилеп) на Али Биља ров Даутоски, с. Ерековци 
- Прилепско. (3808) 

Лична карта рег. бр. 6169, издадена од ПВР -
Брод на Бошко Сиљанов Новески; с. Модриште -
Кичевско. (3809) 

Лична карта рег. бр. 2423, серија бр. С080017, 
издадена од СВР — Струмица на Методија Сто-
јан Бучковски, с. Ново Ко ј царе — Струмичко. 

(3810) 
Лична карта рег. бр. 21818, серија бр. 0537638, 

издадена од СВР — Куманово на Ферат Камбер 
Имери, с. Горно Којнаре — Кумановско. (3811) 

Лична карта рег. бр. 1029, серија бр. 0529529, 
издадена од СВР — Куманово на Страшко Божи-
нов Ѓорѓиевски, ул. „Егејска Македонија" бр. 15 
- Куманово. (3812) 

Лична карта рег. бр. 4167, серија бр. 0530587, 
издадена од СВР — Куманово на Фаредин Џе-
маила Мустафовски, ул. „Хр. Карпуш" бр. 93 -
Куманово. (3813) 

Лична карта рег. бр. 1532, серија бр. 0526361, 
издадена од СВР — Куманово на Душан Јована 
Димитриевски, ул. „Св. Марковиќ" бр. 30 — Ку-
маново. (3814) 

Лична карта рег. бр. 3336, се,рија бр. 0295113, 
издадена од СВР — Куманово на Атанас Тодоров 
ѓорѓиев, ул. „Страшо Пинџур" бр. 12 — Куманово. 

(3815) 
Лична карта рег. бр. 232976, серија бр. 207633, 

издадена од УВР — Загреб на Петар Митриќ, 
предара — Штип. (3816) 

Лична карта рег. бр. 9341, серија бр. 0493756, 
издадена од ОВР — Кавадарци на Јонче Гелов 
Стојанов, с. Ваташа — Тиквешко. (3817) 

Лична карта рег. бр, 6812, серија бр. 0403222, 
издадена од СВР — Штип на Кузман Колев Еф-
тимов, с. Анзабегово — Овчеполско. (3818) 

Лична карта рег. бр. 4321, серија бр. 0309843, 
издадена од СВР — Штип на Тоде Јованов Ко-
стев, е. Бурилчево — Овчеполско. (3819) 

Лична карта рег. бр. 14419, серија бр. 0710929, 
издадена од СВР — Гостивар на Калош Тоника 
Бешири, с. Србиново — Гостиварско. (3632) 

Лична карта рег. бр. 16060, серија бр. 0712598, 
издадена од СВР — Гостивар На Изер Муа^ема 
Бајрами, с. Форино — Гостиварско. (3633) 

Лична карта рег. бр. 1832, серија бр. 0525836 
издадена од СВР — Куманово' на Димитар ѓорѓев 
Кочевски, ул. „П. Пешов" бр. 23 — Куманово. 

(3634) 
Лична канта рег. бр. 7124, сарија бр. 0638634, 

издадена од СВР — Крива Паланка на М И Р О Н 

Савков Трајчевски, с. Псача — Кривопаланечко. 
(3635) 

Лична карта рег. бр. 3034, изладена од ПВР — 
Радовиш на Јосиф Георгиев Христов, ул. „К. СУ-
СИНОВ" бр. 4 Радовиш. (3636) 

Лична гсапта рег. бр. 7036, сепија бр. 0667718, 
издадена од ОВР — Тетово на Шукри Џавила 
Мустафа, с. Копачин Дол — Тетовско. (13637) 

Лична карта рег. бр. 14722, серија бр. 0015436, 
издадена од СВР — . С к о т е на Јован Митев Це-
ковски, с. Дол Подлог — Кочанско. (3640) 

Личка каита рег. бр. 6184,. серија бр. 0546707, 
издадена од СВР — Куманово на Мустафа Ше-
рифа Етеми, с. Лопате — Кумановско. (3641) 

Лична карта рег. бр. 4462, серија бр. 05?0818, 
издадена од, СВР — Куманово на Митруш Васко 
Митковиќ, ул. „Ристовац" бр. 17 — Куманово. 

(3642) 
Лична карта рег. бр. 4147, серија бр. 0729043, 

издадена од СВР — Кичево на Трајан Димков 
Стојкоски, с. Требовље — Кичевско. (3643) 

Лична карта рег. бр. 9600, серија бр. 386210, 
издадена од СВР Кочани на Бари Асимов Маму-
дов, с. Градец — Кочанско. (3645) 

Милиционеоска легитимација бр. 51703/53 год. 
издадена од Државниот секретаријат за внатреш-
ни работи — С к о т е на Стојан Стојков. Јовановски, 
милиционер при Милиционерската станица — Ко-
чани. (3644). 

Лична карта рег. бр. 17325, издадена од СВР -
Прилеп на Олга Котеска Танева, ул. „Битолска" 
бр. 249 - Прилеп. (3568) 
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Ј.................................. 
Т А Р И Ф А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА НРМ" 

1. Судски огласи: бракоразводни парни-
ци, оставински расправи, прогласување за не-
важни полиси, промена на ихмиња и сл. — за 
секој збор по 5 динари. 

2. Регистрации на државни стопански 
претпријатија, претпријатија на општествени-
те и задружните организации и установи со 
самостојно финансирање 1.500 динари. 

3. Промени во регистарот и бришење од 
регистарот на стопанските организации 1.100 
динари. 

4. Лицитации 1.800 динари. 
5. Огласи за ликвидација 1.600 динари. 
6. Регистрации на задруги, промени и 

бришење од регистарот на задружните орга-
низации 1.000 динари. 

7. Регистрации на занаетчиски дуќани и 
работилници 700 динари. 

8. Огласување за неважни штембили и 
печати 300 динари. 

9. Адвокатски огласи (регистрации на ад-
вокатски фирми) за секој збор по 10 динари. 

10. Мали огласи: лични карти, работни 
книшки, свидетелства, воени документи, со-
обраќајни КНИШКИ , ловечки исправи и др. 
200 динари. 

Во горните износи е зарачунат данокот 
на промет и износот за доказниот примерок. 

Огласите се објавуваат по уплатата на 
соодветната сума. 

Горните износи се однесуваат на огласи 
што се објавуваат според вообичајниот текст. 

Оваа тарифа ќе се применува од 1 јану-
ари 1955 година. 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Народниот одбор на 

Кичевска околија, бр. 6496 од 6 јули 1954 година 
Трговскиот дуќан „Нова трговија", со седиште во 
Кичево, е ставен во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно, по истекот на горниот срок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви по-
барувања, а должниците ќе бидат дадени на Сто-
панскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија. (1239) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кичевска околија, бр. 6496 од 6 јули 1954 година 
Трговскиот дуќан ,,Иднина", со седиште во Киче-
во, е ставен во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно, по истекот на горниот срок Ликвидационата 
комисија нема да признава никакви побарувања, 
а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот 
суд. 

Од Ликвидационата комисија. (1241) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кичевска околија, бр. 6496 од 6 јули 1954 година 
Трговскиот ду^ан „Кичевски магазин", со седи-
ште во Кичево, е ставен во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно да 
ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во противно, 
по истекот на горниот срок Ликвидационата ко-
мисија нема да признава никакви побарувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд, 

Од Ликвидационата комисија. (1243) 
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