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145 
На основа чл-, 99 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Извршниот совет 

донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА 
ИЗГРАДБА НА НР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се оснива Управа за инвестициона из-

градба (во понатамошен текст: Управа) како 
републички орган што врши определени ра-
боти во областа на инвестиционата изградба 
што Извршниот совет на Народното собра-
ние на НР Македонија, и' ги става во надлеж-
ност. 

Член 2 
Извршниот совет може да ја овласти У-

правата, во името на НР Македонија да склу-
чува договори во врска со изградба на инве-
стициони објекти и да врши права на инве-
ститор во однос на определени инвестициони 
работи. 

Член 3 
Доколку инвестициониот објект не се гра-

ди во склоп на поетесите претпријатија, 
за организирање на неговото изведување и 
контрола над изведувањето Управата може 
во согласност со Извршниот совет да фор-
мира посебна инвеститорска група и на неа 
да и пренесе определен дел од своите овла-
стувања нужни за извршување на тие ра-
боти. 

Член 4 
Во работите на инвестициона изградба 

Управата работи по началага што важат за 
стопанските претпријатија. 

Договори во името на Управата склучува 
и ги потпишува директорот. 

Член 5 
, Со работата на Управата раководи ди-

ректор. 
Директорот го назначува Извршниот 

совет. 
Член 6 

За своите персонални потреби и админи-
стративни работи Управата има одделна 
претсметка. 

Директорот е наредбодател за извршу-
вање на претсметката, како и за употреба 
на инвестиционите кредити што и се ставени 
на Управата на располагање. 

Член 7 
Против првостепеното решение на Упра-

вата донесено во управната постапка може 
да се заведе управен спор. Ако се во праша-
ње работи по кои не може да се води упра-
вен спор, против првостепеното решение на 
Управата позволена е жалба до Извршниот 
совет. 

Член 8 
Иселувањето на Управата и нејзината 

внатрешна организација ги пропишува ди-
ректорот во согласност со Извршниот совет. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со објаву-

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

Број 161 
20 ноември 1953 година 

Скопје 
Претседател 

, на Извршниот совет, 
Л. Колишевски, с. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската сппггина-Битола 
бр. 20258 од 3-УШ-1953 година е запишано во ре-
гистарот на државните стопански претпријатија на 
(страна 116, рег. бр, 1, претпријатието под фирма: 
Градско народно претпријатие за угостителство 
„Македонија", со седиште во Битола 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина-Битола бр. 
19494 од 20-УП-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: уре-
дување на хотели, анови, ресторани, ашчилаици, 
бифиња, винарски продавници на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и преработка на алкохол-
ни пијалоци, а основната дејност ќе му Онде уго^ 



Бр. 38 - Стр. 358 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 1 декември 1053 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Киро Поповски, а во негово отсуство Димитар Хри-
стовски, во границите на овластувањето. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
опиггина-Битола бр. 20258/53 год, (215) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 13940 
од 5-1Х-1953 година е запишано во- регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 39, 
рег. бр. 39, претпријатието под фирма: Општинско 
земјоделско стопанство, со седипгге во с. Врањев-
ци. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Ивановска општина бр. 773 од 
13-УП1-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: зем-
јоделие, сточарство и трговија со сопствени произ-
води. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот КРРУ" 
новски Петре, во границите на овластувањето. 

Бр. 13940/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија — (246) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 12834 
од 30-1Х-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 2, 
рег. бр. 2, претпријатието под фирма: Државно 
земјоделско стопанство „Пепелишко Поле", со се-
диште во с. Пепе лигите. 

Стопанството е основано со решение на На-
родниот одбор на Тиквешка околија бр. 12833 од 
29-1Х-1953 година. 

Предмет на работата на стопанството е: ратар-
ство, градинарство, лозарство и овоштарство и 
сточарство. 

Стопанството ќе го потпишува директорот Ри-
сто ѓорѓиевски и благајникот Ване Г. Мирков, во 
границите на овластувањето. 

Бр. 12834/53 од Советот за стопанство на НО 
на Тиквешка околија. (248) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
Со решение на Управниот одбор на Претпри-

јатието за расподела на филмови ,,Македонија" бр. 
4 од 14-У-1953 година Кузмановски Васко е овла-
стен во случај на спреченост и отсуство на дирек-
торот на претпријатието да го потпишува истото во 
границите на овластувањето. 

Бр. 3679/53 од Државниот секретаријат за ра-
боти. на буџетот и државната администрација. 

(238) 

Со решение на Народниот одбор на Градската 
општина^Битола бр. 23914 од 14-1Х-1953 година 
Митко Несторовски е назначен за директор на 
Претпријатието робна куќа „Бездетен", со седиш-
те во Битола, и од 14-1Х-1953 год има право да ја 
потпишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Петар Киријас и , од Х4-1Х-

1953 година му престанува правото да ја потпишу-
ва фирмата, 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина-Битола бр. 24141 од 16-1Х-1953 година. 

(249) 

Со решение на Советот за стопанство на Народ-
ниот одбор на Кочанска околија бр 7375 од 22-УШ 
1953 година е сменета фирмата на претпријатието 
Оризов млински комбинат „Искра" — Кочани и во 
иднина ќе се води под фирма: Комбинат за пре-
хранбена индустрија ,.Брегалничка долина", со 

содиште во Кочани. 
Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 

околија, бр. 7375/од 12-Х-1953 година. (247) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на К о ч а н ^ к а околија на страна 
56, рег. бр. 71/1 е запишана Селанската работна 
задруга „Партизан", со седиште во' с Грдовци. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 25-У1-1953 г. Предметот на работата па задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат, и 
потпишуваат претседателот Ангел Г. Донев и чле-
новите Тодор Г. Николов и Трајан К. Георгиев. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 9065 од 15-Х-1953 година (199) 

, Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Охридска околија на страна 
50, рег. бр. 50 е запишана Се ланската работна за-
друга „Славеј", со седиште во с. Мешеишта. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 16-Х-1953 година. Предмет на работата на 
Задругата и обврските на задругарите се предви-
дени со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Владо Гешовски и чле-
новите Богоја Стрезовски и Ламбе Аврамовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 17466 од 19-Х-1953 година. (198) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Охридска околија на страна 
49, рег. бр. 49 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Ристо Јаулески", со седиште во с. Ло-
жани. 

Задругата е основана на оснива чкото собрание 
од 12-1Х-1953 година. Предмет на работата на 
Задругата и обврските на задругарите се предви-
дени со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Алексо Жупановски и 
членовите Коле Перевски и Атанас Станковски. 

Од Советот за стопанство на ЦО на Охридска 
околија, бр. 16906 ед 1-Х-1953 година - (195) 
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; Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Охридска околија на страна 
48, рег, бр. 48 е ,запишана Земјоделската произво-
дителна задруга „Прогрес", со седиште во с. 
Горно Лакочерај. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 9-УШ-1953 година. Предмет на работата на 
Задругата и обврските на задругарите се предви-
дени со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Димче Стефановски и 
членовите Трајче Илиевски и Лазе Митревски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 16770 од 30-1Х-1953 година. (196) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Кочанска околија на страна 
76/1 е запишана Работната земјоделска задруга 
,,Пролетер", со седиште во Кочани. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 18-Х-1953 година. Предмет на работата на За-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на Задругата. 

, Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Тодор А. Стаменков и 
членот Ване Костов. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 9519 од 26-Х-1953 година. (94) 

РЕГИСТАР НА ТРГОВСКИ ПРОДАВНИЦИ 
Во регистарот на продавниците, е запишана на 

страна 52, рег. бр. 51, Продавницата бр. 1 на Задру-
жното земјоделско сточарско стопанство „Канда", 
со седиште во Св. Николе. 

- Предмет на работата ча продавницата е: про-
дажба на емиш и зарзават на мало. 

Од Советот за стопанство на НО на. Овчепол-
ска -околија, бр. 7364 од 26-1Х-1953 година. (251) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13364 од 31-УШ-
1953 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 266, рег. бр. 
266, занаетчискиот дуќан под фирма: Диме Блажев 
Котевски, со седиште во с. Единаковци. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

, Фирмата ќе ја. потпишува сопственикот Диме 
Блажев Котевски. (648) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија, бр. 13283 од 28-УШ-
1953 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 262, рег. бр. 
262, занаетчискиот, дуќан под фирма: Алексо Мир-
чев Мирчевски, со седиште во с. Брезово. 

Предмет на работата на дуќанот, е: варење на 
ракија. 
. .. фирмата ќе ја , потпишува ,сопственикот Алексо 
Мирчев Мирчевски. , (649) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13242 од 26-УШ-
1953 година е за пишан , во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 261, рег. бр. 
261, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Симеон Спиров Стефановски, со седиште во с. 
Базерник. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фармата ќе ја потпишува сопственикот Симеон 
Спиров Стефановски. . (650) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13106 од 25-УШ-
1953 година е запишан во регистарот ,на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 260, рег. бр. 
260, занаетчискиот дуќан под фирма: Коста Тана-
сов Л а левски ј со седиште во е. Ротино. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Танасов Лалевски. (651) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13091 од 25-УШ-
1953 година е запишан во региста,рот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 259, рег. бр. 
259, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Мито 
Кузманов Андреевски, со седиште во с. Лопатица. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито 
Кузманов Андреевски. (652) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13083 од 25-УШ-
1953 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 258, рег. бр. 
258, занаетчискиот ,дуќан под фирма: Воденичар 
Стојан Марков Пинцаројвски, со седиште во с." Ма-
ло Илино. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Марков Пинцаровски. (653) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13895 од 8-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и раб01илници на страна 285, рег. бр. 285, 
'занаетчискиот дуќан под фирма: Недан Котев НИ-
КОЛОВСКИ, со седиште во с. Лажец. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Недан 
Котев Николовски. (603) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13466 од 8-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 284, рег. бр.. 284, 
занаетчискиот дуќан. под фирма: Кројач Стојан 
Велев. ,Колевски, со седиште во с. Стругово, , 



Ш ВЅ ^ Ш СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА МРМ 

Предмет да работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Велев Колевски, (604) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 267, од 31^Ш-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 267, рег. бр. 267, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Миленко Сгофов 
Цветановски, со седиште во с, Единаковци. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. , 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
ленко Спиров Цветановски. (621) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 14048 од 11-1Х-1953 
годин ае запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 288, рег. бр, 288, 
(занаетчискиот дуќан под фирма: Јане Станков Сто-
јановски, со седиште во с. Суводол. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јане 
Станков Стојановски. (622) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13942 од 11-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 289, рег. бр. 289, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Димко 
Спиров Кечевски, со седиште во с. Бистрица, 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

,Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко 
Спиров Кечовски, (623) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 14095 од 11-ЈХ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 290, рег. бр. 290, 
занаетчискиот дуќан под; фирма: Јордан Јошев 
Балуловски, со седиште во с. Слепче. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Јошев Балуловски. (624) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 14160 од 12-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 291, рег. бр. 291, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јусуф 
Шефкија Реџеповски, со седиште во с. Обедник. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф 
Шефки ја Реџеповски. (625) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Битола бр. 22770 

. -од 31-УШ-1953 година е запишан во регистарот на 
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занаетчиските дуќани ,и работилници на страна 679, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Тодор Ри-
стев Талев, со седиште во Битола, ул. „Цар Са-
моил" бр. 36. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на плетени столови. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Ристов Талев. (626) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13866 од 8-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 283, рег. бр. 283, 
занаетчискиот дуќан под Фирма: Ванчо Силјанов 
Пармаковски, со седиште во с. Бабино. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо 
Силј анов Пармаковски. (605) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на1 Битолска околија бр. 13863 од 8-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани, занаетчискиот дуќан под фирма: Јоле Си-
лниов Лазевски, со седиште во с. Стругово. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоле 
Сиљанов Лазевски. (606) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13854 од 7-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани, занаетчискиот дуќан под фирма: Костадин 
Стојанов Петровски, со седиште во с. Горно Аг-
ларци. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста-
дин Стојанов Петровски. (607) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13802 од 7-1Х-1953 
година е запишан во регистарот ,на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 280, рег. бр. 280, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за печење 
на ракија на Општата земјоделска задруга „Илин-
ден" со седиште во село Големо Илино. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот 
Б О Ш К О Јонев Велјановски. (608) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13791 од 6-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и рабашлници на страна 279, рег. бр. 279, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Јордан Велев Ба-
каловски, со седиште во с. Кукуречани. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Велев Бакаловски. (609) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13766 од 5-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани 1/1 работилници на страна 278, рег. бр. 278, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ристе Тасев б а -
левски, со седиште во с. Српци. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристе 
Тасев Газлевски. (610) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ОГЛАСИ 
Воена легитимација бр. 4147, издадена од В. П. 

5887—Штип на Мирко Ив. Миросављевиќ, В. П. 
2477—1—Скопје (2444) 

Воена возачка исправа Ш класа, издадена од 
ВП 8115/19 - Земун на Милан Дулиќ, ВИ 4036 -
Скопје. (2325) 

Оружен лист бр. 10 за ловна пушка двоцевна 
16 калибар бр. -3502, издаден од ПВР во Скопје на 
Арменак М. Михаел јон, ул. „Дебарца" бр. 70-Скопје 

(2446) 
Шоферска книшка рег. бр. 116. издадена од 

ПВР во Скопје на Јордан Стојков Боневски, ул. 
„Орде Чопела" бр. 29-Прилеп (2461) 

Возачки документ бр. 102, издаден од Секре-
таријатот за внатрешни работи на ОНО—Струми-
ца на Ѓорѓи Јордан Костов, — Струмица (2506) 

Колска книшка рег. бр. 492, издадена од Со-
обраќајниот отсек-Скопје на „Авто-шкрла" с. Пе-
тров ац—Скопско (2507) 

Регистрација за фирма, браварска работилни-
ца, во град Скопје и овластително, издадени од 
Народниот одбор на град Скопје на Дончо Димов-
ски-Скопје ул. „,386" бр. 78 (2508) 

Школско свидетелство за завршен П клас гим-
назија през 1950 година, издадено од Осмолетката, 
с. Љубанци—Скопско, на Јован Бајчевски, с. По-
божје—Скопско. (2191) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 14715, издадена од ПВР 

во Скопје на Обренија Драгољуб Мијалковиќ, ул. 
„НО" бр." 56 - Скопје. (2443) 

Лична карта рег. бр. 639, серија бр. 0015369, 
издадена од СВР на ГНО — Скопје на Александар 
Игнев Недевски, „Пролет" 7 зграда I влекз—Скоп-
је. (2447) 

Лична карта рег. бр. 3669, серија бр. 090382, 
издадена од СВР во Скопје на Иван ѓорѓи Гишев, 
с. Бутел - 4 Скопско. (2448) 

Лична карта рег. бр. 724, серија бр. 084024, 
Издадена од СВР во Св. Николе на Михаил Лазов 
Сетинов, с. Трубарево — Скопско. (2449) 

Лична карта рег. бр. 4464, серија „Р" 001947, 
издадена од СВР на ГНО - Скопје на Мице Трпко 
Костов, ул. „530" (бр. 36 - Скопје.; (2480) 
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Лична карта рег. бр. 4370, серија бр. 0432885, 
издадена од СВР во Гевгелија на Андон Нишев 
Нунов, ул. „М. Тито" бр. 128 - Валандово. (2481) 

Лична карта рег. бр. 232, серија „Г" 0064942, 
издадена од СВР во Гевгелија на Серафин Минов 
Поцков, ул. „Македонија" бр. 6 - Гевгелија. (2482) 

Лична карта рег. бр. 11367, сериј,а бр. 0082655, 
издадена од ПВР во Битола на Василка Христова, 
ул. „Брегалница" - Битола. (2484) 

Лична карта рег. бр. 17704, серија бр. 0088115, 
издадена од ПВР во Битола на Фетија Решид, ул. 
„Цар Самоил" бр. 166 - - Битола. (2485) 

Лична карта рег. бр. 17724, серија бр. 0558470, 
издадена од СВР во Куманово на Нефаил Ш. 
Шуртези, с. Опаје — Кумановско. (2486) 

Лична карта рег. бр. 2690, серија „Г" 0095400, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Димитрија Атанасов Стојчевски, с Конопница — 
Кривопаланачко. (2487) 

Лична карта рег. бр. 12632, серија бр. 0671962, 
издадена од ОВР во Тетово на Илија Б. Димоски, 
с. Вратница — Тетовско. (2488) 

Лична карта рег. бр. 1202, серија бр. 0662844, 
издадела од СВР во Тетово на Тодосија Борис 
Бошкоска, с. Челопек - Тетовско. (2489) 

Лична карта рег. бр. 25436, серија бр. 0684231, 
издадена од СВР во Тетово на Илми Мустафа Се-
рани, с. Лисец — Тетовско. (2490) 

Лична карта рег. бр. 348358, серија бр. 336432, 
издадена од УВР во Белград на Неим Неим Сели-
ми, с. Порој — Тетовско. . (2491) 

Лична карта рег. бр. 5298, серија бр. 0604645, 
издадена од СВР во Тетово на Мустафа Насуф 
Сејди, с. Речица — Тетовско. (2492) 

Лична карта рег. бр. 1479, издадена од ПВР на 
ОНО — Тетово на Столе Ѓоров Антовски, с. Ра-
та ј е — Тетовско. (2493) 

Лична карта рег. бр. 1658, серија „Р" 0746170, 
издадена од СВР во Кичево на Миуајло Антониев 
Ристески, с. Вранештица — Кичевско. „ (2494) 

Л!ична карта рег. бр. 5068, серија „Р" 0749586, 
издадена од СВР во Кичево на Веселинка Миде-
ва Ацеска Крстеска, ул. „Л. Колишевски" бр. 154 
- Кичево. (2495) 

Лична карта рег. бр. 525, серија бр. 0745036, 
издадена од СВР во Кичево на Донка Богданова 
(Стојкоска) ѓорѓиоска, с. Лисичани '— Кичевско. 

(2496) 
Лична карта рег. бр,. 4306, серија бр. 0544657, 

издадена од ОВР во Куманово на Колчо Ѓоре Јан-
ковски, с. Доброшани — Кумановско (2497) 

Лична карта рег. бр. 4817, серија бр. 0531365, 
издадена од ОВР во Куманово на Драгољуб Васећв 
Сејевски, ул. „15 мај" бр. 10 - Куманово. (2498) 

Лична карта рег. бр. 16675, серија бр. 0535548, 
издадена од СВР во Дебар на Меџит Фета Фишта, 
ул. „28 ноември" бр. 81 - Дебар. (2500) 

Лична карта рег. бр. 9078, серија бр. 0113788, 
издадена од СВР во Дебар на Азис Мифтар Сеј-
фуловски, с. Жировница — Дебарско. (2501) 

Лична карта рег. бр. 4587, серија бр. 0003453, 
издадена од ПВР во Битола на Јонус Али Паризов-
ски, с. Кременица — Битолско. (2492) 
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Лична карта рег. бр. 13234, серија бр. 0117945, 
издадена од ОВР во , Дебар на Тофе Минов Јаков-
левски, ,с. Г. Мелничани — Дебарско (2433) 

Лична карта рег. бр. 10101, серија бр, 0534872, 
издадена од ОВР во Куманово на Иљаз Исмаиља 
Усеиновски, ул. „Трст" бр, 35 — Куманово. (2434) 

Лична карта рег. бр. 6276, серија бр. 0110986, 
издадена од СВР во Дебар на Аџем Шемо Шемов 
с. Коџаџик — Дебарско. (2435) 

Лична карта рег. бр. 1534, серија бр. 0182049, 
издадена од ПВР во Прилеп на Исмаил Арифов 
Османовски, с. Ерековци — Прилепско. (2436) 

Лична карта рег. бр. 7365, серија бр. 0080365, 
на Јојван Атанас Телевски, ул. „Солунска" бр. 5 
— Битола. (2437) 

Лична карта рег. бр. 1071, серија бр. 0073908, 
издадена во Битола на Ќазим Абдуловски, ул. 

,Давала" бр. 29 - Битола. (2438) 
Лична карта рег. бр. 2653, серија бр. 0263336, 

издадена во Битола на Секула Митрејчовски, с. 
Слој штица — Битолско. (2439) 

Лична карта рег. бр. 2729, серија бр. 0003846, 
издадена во Скопје на Олга Фронета — Битола. 

(2440) 
Лична карта рег. бр. 16744, серија бр. 0089528, 

издадена во Битола на Ѓурѓа Ѓоргиевска - Битола. 
(2441) 

Лична карта рег. бр. 3206, серија, бр. 0209814, 
издадена од ОВР во Охрид на Џерџис Муса Дер-
виш, ул. „8 мај" бр. 9 — Охрид. (2442) 

Лична карта рег. бр. 6485, серија бр. 0788570, 
издадена од СВР во Тетово на Даип Абдула Миф-
тари, ул. „Охридска" бр. 22 — Охрид. (2450) 

Лична карта рег. бр. 33918, серија бр. 1387064, 
издадена од ОВР во Осјек на Ајет Саула Исаи ли, 
с. Урвич — Тетовско. (2451) 

Лична карта рег. бр. 307, серија бр. 093307, 
издадена од СВР во Кочани на Ѓорѓи (Димитров 
Давков, ул. „29 ноември" бр. 44 — Кочани. (2453) 

Лична карта рег. бр. 14011, серија бр. 0354426, 
издадена од ОВР на ОНО — Титов Велес на Му-
стафа Идризов Пруковски, с. Горно Врановци — 
Титоввелешко. (2454) 

Лична карта рег. бр. 27905, серија бр. 0685856, 
издадена од СВР во Тетово на Томислав Душан Ри-
стовски, с. Белојште — Тетовско. (2455) 

Лична карта рег. бр. 12282, серија „Р" 0420303, 
издадена од СВР во Струмица на Петар Атанасов 
Тимов, с. Робово — Струмичко. (2456) 

Лична карта рег. бр. 55597, серија бр. 0091552, 
издадена од СВР во Скопје на Алит Илази Усеини, 
Гостивар, Циглана „Вардар". (2457) 

Лична карта рег. бр. 9202, серија бр. 0385812, 
издадена од СВР во Кочани на Алил Сул еј манов-
ски, с. Блатец — Кочанско. (2458) 

Лична карта рег. бр. 735, серија бр. 0053446, 
издадена од ОВР во Берово на Александар Ва-
силов Мечкарски, с Будинарци — Малешевска. 

(2459) 
Лична карта рег. бр. 2312, серија^бр. 0781689, 

издадена од СВР ЕО Тетово на Муарем Абдураман, 
ул. „Јане Сандански" бр. 59 — Тетово. (2460) 

) Лична карта рег; бр. 13648, издадена од ПВР 
на ГНО - Скопје на Јордан Стојков Боневски, ул. 
„Орде Чопела" бр. 29 - - Прилеп. (2462) 

Лична карта рег бр. 16936, серија бр. 0198156, 
издадена од ПВР на ОНО -т- Прилеп на Томислав 
Ѓорѓиев Драгомановски, ул. „М. Тито" бр. 173 — 
Прилеп. (2463) 

Лична карта рег. бр. 24967, серија бр. 0684403, 
издадена од ОВР во Тетово на Абедин Есат Руша-
ни, с. Нераште. — Тетовско. (2464) 

Лична карта рег. бр. 8467, серија бр. 0233274, 
издадена од ПВР во Охрид на Томе Ташков Лат-
евски , с. Велгошти — Охридско. (2465) 

Лична, карта рег. бр. 2655, сејрија бр. 0490359, 
издадена од СВР во Кавадарци на Живко -Јорданов 
Стојковски, ул. „Рајна Соколова" бр. 20 - Кава-
дарци. (2466) 

Лична карта рег. бр. 4540, серија бр. 0097250, 
издадена од СВР на ОНО - Крива Паланка на 
Стојан Манасија 'Георгиевски, с. Крстов Дол — 
Кривопаланечко. (2467) 

Лична карта рег. бр. 5301, серија „Р" 0749819, 
издадена од СВР во Кичево на Ангеле Зорев Кр-
стевски, с. Лазаровци — Кичевско. (2468) 

Лична карта рег. бр. 4757, серија „Р" 0749275, 
издадена од СВР во Кичево на Божана Белкова 
(Белковска) Крстеска, с. Лазаровци — Кичевско. 

(2469) 
Лична карта рег. бр. 13561, серија бр. 0504362, 

издадена од СВР во Кавадарци на Вангел Јакимов 
Лазаров, с. Џидимрфци — Тиквешко. (2470) 

Лична карта рег. бр. 79^8, серија бр. 0789846, 
издадена од СВР во Тетово на Џемаљ Исак Усеини, 
ул. „Битолска" бр. 13 — Тетово. (2471) 

Лична карта рег. бр. 4640, серија бр. 0786435, 
издадена од СВР во Тетово на Ќемал Абдил Арифи, 
ул. „Вардарска" бр. 2 — Тетово. (2472) 

Лична карта рег. бр. 3109, серија бр. 0291809, 
издадена од СВР во Штип на Душко Митко Ч 0 " 
лаков, ул. „Илинденска" бр. 2 — Штип. (2473) 

Лична карта рег. бр. 6843, серија бр. 0497721, 
издадена од СВ Р во Кавадарци на Јован Ѓорѓев 
Младенов, с. Марена — Тиквешко. (2474) 

Лична карта рег. бр. 4346, серија бр. 0214123, 
издадена од ОВР во Охрид на Јелена Јаблан Кеј-
нет, ул. „Димитар Влахов" бр 33 - Охрид. (2475) 

Лична карта рег. бр. 2497, серија „Р" 0455007, 
издадена од СВР во Струмица на Борис Никола 
Шуперлиски, Полоделски техникум - Струмица. 

(2476) 
Лична карта рег. бр. 9151, серија бр. 0705661, 

издадена од СВР во Гостивар на Стојан 'Кузмгков 
Илиески, с. Чајле — Струмичко. (2477) 

Лична карта рег. бр. 11681, серија бр. 0708191, 
издадена од СВР во Гостивар на Меваип Мамута 
Имери, с. Градец - Гостиварско. (2478) 

Лична карта рег. бр. 204, серија бр. 076489, 
издадена од ПВР во Тетово на Христо Петро Кара-
пец ов, ул. „Лазар Колишевски" бр. 88 - 1 Тетово. 

- (2479) 
Лична карта рег. бр. 1159, серија' бр: 087526, 

издадена од СВР во Скопје на Минче Трпче Робово 
- Скопје. (2238) 
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Лична карта рег. бр. 3816, серија бр. 0581937, 
издадена од ОВР на ОНО — Скопје на Бориз Ко-
стадинов Доклевски, с. Бразда — Скопско (2483) 

Лична карта рег. бр. 5034, серија бр. 0213550, 
издадена од ОВР во Охрид на Лиќа Новева Буне-
ва, с. Мешеишта — Охридско. (2503) 

Лична карта рег. бр. 5145, серија бр. 0281828, 
издадена од СВР во Ресен на Јустреф Р. Асанов-
ски, с. Г. Б. Црква — Преспанско. (2504) 

Лична карта рег. бр. 1511, серија „Г" 0094221, 
издадена од СВР на ОНО - Крива Паланка на Ва-
сил Георгиев Стојчевски, с. Конопница — Криво-
паланачко. (2505) 

Лична карта рег. бр. 12413, серија бр. 0352923, 
издадена од ОВР на ОНО - Титов Велес на Ла-
тив Риза Леши, с. Градско — Титоввелешко. (2206) 

Лична карта рег. бр. 20135, серија бр. 0680807, 
издадена од ОВР во Тетово на Џелил Бејтула Џе-
лили, с. Селце — Тетовско. (2207) 

Лична карта рег. бр. 841, издадена од ПВР на 
ОНО - Крушево на Ѓорѓи Кондаркоски, ул. „Томе 
Никле" бр. 45 - Крушево. (2208) 

. Лична карта рег. бр. 3402, издадена од ПВР на 
ОДО — Радовиш на Стојка Лазова (Колева) Ва-
силева, ул. „Гоце Делчев" бр. 61 - Радовиш. (2209) 

Лична карта рег. бр. 15297, серија бр. 0120007, 
издадена од СВР во Дебар на Кадри Рифат Бајро, 
с. Коњаре — Дебарско. (2211) 

Лична карта рег. бр. 9792, серија бр. 0114502, 
издадена од СБР во Дебарца Беќир Беџет Беќир, 
е. Брештани — Дебарско. (2212) 

Лична карта рег. бр. 5909, серија бр. 0546519, 
издадена од ОВР во Куманово на Томислав Ми-
хајло Пешиќ, с. Никуљане — Кумановско. (2215) 

Лична карта рег. бр.9826, серија бр. 0671439, 
издадена од ОВР на ОНО — Тетово на Рамадан 
Азир Фаризи, с. Лисец — Тетовско. (2216) 

Лична карта рег. бр. 2449, серија бр. 0308293, 
издадена од СВР во Штип на Санко Наумов Јаков, 
с. Пишица — Овчеполско. (2217) 

Лична карта рег. бр. 375, серија бр. 082869, 
издадена од СВР во Кавадарци на Елена Ристо 
(Ангелова), Демир Капија — Кавадарци. (2218) 

Лична карта рег. бр. 12262, серија бр. 0157787, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Митре Ја-
н а к е в Тодески, ул. „Иљо Полуте!шко" бр. 5 — 
Прилеп. (2219) 

Лична карта рег. ђр. 6638, серија бр. 0152270, 
издадена од ОВР на ОНО — Прилеп на Мица Б. 
Тодеска, с. Варош — Прилепско. (2220) 

Лична карта рег. бр. 607, серија бр. 0093317, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Минко Максимов Јанковски, с. Костур — Кри,во-
паланачко. (2221) 

Лична карта рег. бр. 6182, серија бр. 0284006, 
издадена од СВР во Ресен на Сана М. Наумовска, 
с. Кривени — Преспанско. (2222) 

Лична карта рег. бр. 18798, серија бр. 0091043, 
издадена од ПВР во Битола на Стеван Митев, ул. 
„Срем" бр. 12 - Битола. (2223) 

Лична карта рег. бр. 1, серија бр. 079861, из-
дадена. од СВР на ОНО - Струга на Хаџи-Огојанов 
Горѓи - Битола. ' (2224) 

Лична карта рег. бр.20055, себија бр. 0716665, 
издадена од ОВР во Гостивар на Лазар .и. Кодев-
ски, с. Пожарани — Гостиварско. ; (2172) 

Лична карта рег. бр. 2522, серија бр. 1405932, 
издадена од СВР во Босанско — Грахово на Ебиб 
Адемов Муслим, с. Чегране — Гостиварско. (2502) 

Лична ѕарта рег. бр. 15670, серија бр. 0196606, 
издадена од ОВР во Прилеп на Петар Крстев Мир-
чевски, ул. „Лењин" бр. 134 — Прилеп. (2173) 

Лична карта рег. бр. 1921, серија бр. 0342431, 
издадена од ОВР на ОНО — Титов Велеѓс на Ајдар 
Исмаи лов Сулејмановски, с. Горно Оризари — Ти-
товвелешко. (2174) 

Лична карта рег. бр. 16067, серија бр. 0676601, 
издадена од ОВР во Гетово на Марат Гарип Му-
рати, с. Бозовци — Тетовско, , (2175) 

Лична карта рег. бр. 24, серија бр. 0632554, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Спиро Здравков Јовановски, с. Милутинце — Кри-
вопал аначко. ' (2176) 

Лична карта рег. бр. 18237, серија „Р" 0558282, 
издадена од СВР на ОНО — Куманово на Тодос 
Трајков Велков, с. Крилатица — Кумановско. (2177) 

Лична карта рег. бр. 7523, серија бр. 0331133, 
издадена од ОВР на ОНО — Титов Велес на Јордан 
Јованов Џипунов, ул. „Кирил Пејчиновиќ" бр. 1 
Титов Велес. (2178) 

Лична карта рег. бр. 7524, серија бр. 0331134, 
издадена од ОВР на ОНО — Титов Велес на Ма-
рика Петре (Грпчева) Џипунова, ул. „Кирил Пеј-
чиновиќ" бр. 1 — Титов Велес. (2179) 

Лична карта рег. бр. 5516, серија бр. 0382126, 
издадена од СВР во Кочани на Блаже Петрушев 
Лазаров, с. Зрновци — Кочанско. (2180) 

Лична карта рег. бр. 5880, серија бр. 0112073, 
издадена од ПВР во Битола на Љубе Јовчевски, 
с. Св. Тодоре — Битолско. (2181) 

Лична карта рег. бр. 5052, серија „Р" 0478412, 
издадена од СВР во Струмица на Ванчо Васил Ми-

! гиевски, с. Моноспитово — Струмичко. (2182) 
Лична карта рег. бр. 19383, серија бр. 0091881, 

издадена од Г1ВР во Битола на Нада Постоловска, 
е. Ѓавато — Битолско. (2183) 

Лична карта рег бр. 6443, серија бр. 0418592, 
издадена од ПВР на ОНО — Радовиш на Муста-
фа Керемов Насуфов, с. Конче — Струмичко. (2184) 

Лична карта рег. бр. 2046, серија бр. 0094756, 
издадена од СВР ро Крива Паланка на Петруш 
Јорданов Таневски, \ — Градилиште ХЦМ — Го-
стивар. (2185) 

Лична карта рег. бр. 3745, серија бр. 0788355, 
издадена од ОВР во Тетово на Олга Борис Кочов-
ска, с. Теарце — Тетовско. (2186) 

Лична карта рег. бр 5660, серија бр. 0666505, 
издадена од ОВР во Тетово на Рефат Сакип Ја-
шари, с. Пршовце —Тетовско. (2187) 

Лична карта рег. бр. 11037, серија бр. 0670358, 
издадена од ОВР во Тетово на Јорго Спасо Ристов-
ски, с. Слатино — Тетовско. (2188) 

Лична карта рег. бр. 18359, серија бр. 0651172, 
издадена од ОВР во Куманово на Крсто Ефрем 
Трајковски, е. Долно Којнари — Кумановско. 

. (2192) 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

ЗА 1954 ГОДИНА 
Се известуваат претплатниците на 

„Службен весник на НРМ" дека претплата-
та за 1954 година ќе изнесува 600 динари за 
еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за 
цела година по приложената чековна уплат-
ница во „Службен весник на НРМ" бр. 38,/53, 
на тек. с-ка 801-Т-166 кај Народната банка 
на ФНРЈ — Централа за НРМ - Скопје. 

При уплатување на сумата треба на че-
ковната уплатница или вирманскиот налог 
да се напише јасно адресата на којашто тре-
ба да се испраќа весникот, а на грбот од 
чекот да се наведе зошто се уплатува су-
мата и за колку примероци, а за старите 
претплатници да се наведе и претплатниот 
број под кој е приман весникот во 1953 
година. 

Претплатата за 1954 година треба да се 
обнови до крајот на месец декември о. г. По 
овој рок на секој што не ќе ја обнови прет-
плата испраќањето на весникот ќе се обу-
стави. 

Како извесен број претплатници од 1953 
година уште не ја подмириле претплатата, 
се молат со претплата за идната година 
едновремено да ја внесат и должната прет-
плата од 1953 година. 

Од Администрацијата 
на „Службен весник на НРМ" 

Лична карта рег. бр. 322, серија бр. 079289, 
издадена од СВР во Штип на И,ванка Ангел (Лич-
е в а ) Шопова, Комбинат „Искра" - Кочани. (2193) 

Лична карта рег. бр. 8188, серија бр. 0753209, 
издадена од СВР во Кичево на Фето Селимов Бај -
рамовски, с. Арангел - Кичевско. (2194) 

Лична карта рег. бр. 2372, серија бр. 0326982, 
издадена од СВР на ОНО - Титов Велес на Петре 
Ристов. Димов, ул. „Димитар Влахов" бр. 107 -
Титов Велес. (2195) 

Лична карта рег. бр. 4867, серија бр. 0531960, 
издадена од ОВР во Куманово на Рустем Џемаила 
Сакиповски, ул. „Романовска" бр. 7 - Куманово. 

(2196) 
Лична карта рег. бр. 5648. серија бр. 0346158, 

издадена од ОВР на ОНО - Титов Велес на Мар-
ко Ристов Лазовски, с. Долно Чичево — Титовве-
лешко. (2197) 

Лична карта рег. бр. 6325, серија бр. 0382639, 
издадена од ПВР во Кочани на Ибраим Ајдаров 
Исмаилов, с. Виница — Кочанско. (2198) 

Лична карта рег. бр. 10893, серија бр. 0500054, 
издадена од СВР во Кавадарци на Здравко Арсенов 
Тотиќ, с. Сирково - Тиквешко. (2199) 

Лична карта ре!г. бр. 24103, серија бр. 0720913, 
издадена од СВР во Гостивар на Селман Шаипа 
Дурмиши, с. Горјане — Гостиварско. (2201) 

Лична карта рег. бр. 8425, серија бр. 0348935, 
издадена од ОВР на ОНО - Титов Велес на Мусо 
Суд еј манов Алимовски, с. Мелница — Титовве леш-
ко. ч (2202) 

Лична карта рег. бр. 9814, серија бр. 0534622, 
издадена од ОВР џо Куманово на Авдија Куртиша 
АјБазовски, ул. „Иво Рибар — Лола" баждар — 
Куманово. (2203) 

Лична карта рег. бр. 1273, серија бр. 0073921, 
издадена од ПВР во Битола на Екрем Камин — 
Битола. (2204) 

Лична карта рег. бр. 16970, серија бр. 0713580, 
издадена од СВР во Гостивар на Ружа Јосифа Си-
кадиноска, ул, „Тоде Богданоски" — Гостивар. 

(2205) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

На основа решението на Народниот одбор на Ку-
мановска околија бр. 12465 од 8-Х-1953 година Град-
ското услужно претпријатие „Лисец", со седиште 
во Кратово, од 15-Х-1953 година е ставено во лик-
видација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно 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 Др-
жавната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (241) 

На основа решението на вонредното собрание 
на Занаетчиската задруга „Напредок"-Кичево, 
одржано на 31-Н1-1953 година, Задругата е ставена 
во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на Задругата да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот срок Ликви-
дационата комисија нема да признава никакви 
побарувања а должниците ќе бидат дадени на 
Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (242) 

СОДРЖИНА 
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