
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ 
Среда, 6 октомври 1954 

Број 31 Година X 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

^ 138 
На основа точка 1 и 2 од Одлуката за 

утврдување на контигенти огревно дрво за 
1954 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
32/54), Извршниот совет на Народна Репуб-
лика Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОНТИГЕНТИ 

ОГРЕВНО ДРВО КОЕ СЕ ДОЛЖНИ 
ПОЕДИНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА ГО 

ПРОДАДАТ (ИСПОРАЧАТ) ВО 1954 ГОД. 
I. 

Производителите на огревно дрво должни 
се најдоцна до крајот на 1954 година да про-
дадат (испорачат) на трговските претприја-
тија и останатите потрошувачи и тоа: 

П р о и з в о д и т е л и 
Количина 
(во пр. м.) 

Шумско индустриско претпријатие 
„Црни Бор" — Прилеп 8.000 
Шумско индустриско претпријатие 
„Копачка" — Кичево 38.000 
Шумско индустриско претпријатие 
„Борис Кидрич" — Кочани . . . 15.000 
Шумско индустриско претпријатие 
— Берово 8.000 
Шумско индустриско претпријатие 
— Пехчево 4.000 
Шумско претпријатие „Бела Вода" 
— Кр. Паланка 9.000 
Шумско претпријатие — е. Сретково 
— Гостиварско ' 7.000 
Шумско претпријатие „Висока Чу-
ка" — е. Милетково-Гевгелиско . . 11.000 
Шумско претпријатие „Илинска Пла-
нина" е. Жван — Битолско . . . 5.000 
Претпријатие за производство на 
градежен материјал „1 мај" — Охрид 3.000 
Трговско и производно претпријатие 
„Сеча" — Скопје 4.000 

II. 
Во 1954 година не може да се испорача 

огревно дрво кое е исечено после 1.Х.1954 
година. 

III. 
Ова решение стапува на снага со денот 

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

ИС бр. 278 
28 септември 1954 година 

Скопје 
Претседател-

ка Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Огласен ден 
^СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 
Сарис Јован, од Скопје, подаде тужба за раз-

вод на бракот против Панајотова Митра, од е. Тр-
ново — Леринско. 

Биде јќи тужената Панајотова Митра е во не-
извесност и со непознато местожителство, се пови-
кува во срок од месец дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ", да 
се јави или одреди свој застапник. Во противен 
случај судот по службена должност преку стара-
те лскиот орган при НО на гр. Скопје ќе ќ го од-
реди за старател Асен Каваев, адвокат од Скопје, 
кој ќе ја застапува на денот на расправата на неј -
зини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 271/54. 
(147) 

Србинова Атанасова Олга, од Скопје, подаде 
тужба за развод на бракот против Иван Петров 
Караманов, бив. од Скопје. 

Бидејќи тужениот Иван Петров Коџаманов е 
во неизвесност и со непознато местожителство, се 
повикува во срок од месец дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на НРМ", 
да се јави или одреди свој застапник. Во противен 
случај судот по службена должност ќе бара од 
старателскиот орган при Народниот одбор на град 
Скопје да му одреди застапник, ко ј ќе го застапува 
на денот на расправата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 906/54. 
(148) 

Карановиќ Бранкова Драгица, од е. Јосифово 
— Гевгелиска околија, подаде тужба за развод на 
бракот против Карановиќ Марков Бранко, бив. од 
е Јосифово, а сега во неизвесност. 

Бидејќи местожителетното и адресата на ту-
жениот Бранко не се познати, се повикува во рок 
од еден месец од објавувањето на огласот зо 
„Службен весник на НРМ", да се јави или одреди 
свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа 
во негово отсуство со застапник што ќ е му го 
одреди судот. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 439/54. 
(150) 
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Петрова Андонова Олга, од Скопје, подаде 
тужба за развод на бракот против Петровски Ата-
насов Андон, бивш од село Габреш, Егејска Маке-
донија, а сега во неизвесност. 

Бидејќи меетожителството и адресата на ту-
жениот Андон се непознати се повикува во рок 
од еден месец од денот на објаввуањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ", да се јави или од-
реди свој застапник. Во противно делото ќе се 
разгледа во негово отсуство со застапник што ќе 
му го одреди судот. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 21/54. 
(151) 

Пенушлиева Ристова Нада, од Скопје, подаде 
тужба за развод на бракот против Пенушлиев Ри-
сто, бивш од Штип, сега во неизвесност. 

Бидејќи местожителството и адресата на ту-
жениот Ристо се непознати се повикува во срок од 
еден месец од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник ка НРМ", да се јави или одреди 
свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа 
во негово отсуство со застапник што ќе му го 
одреди судот. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 816/54. 
(152) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Азиме Џафера Исмаили, родена Ибраими, од 

село Врапчиште, поднесе тужба за развод, на бра-
кот против нејзиниот маж Џафер Џаферов Исма-
или, од село Врапчиште — Гостиварско, сега во Че-
хословачка со непозната адреса. 

Се поканува тужениот Џафер во срок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на НРМ" да се јави на судот лично или преку 
ополномоштено лице. Во противно судот ќе му 
одреди временен старател кој ќе го застапува пред 
судот на расправата и делото ќе се разгледа во 
негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 28/52. 

Љубинка Тодора Зимбоска, работничка во ХЦ 
Маврово, поднесе бракоразводна тужба против неј-
зиниот маж Зимбовски Тодор, кој се сега навоѓа во 
неизвесност. 

Се поканува тужениот Зимбовски Тодор, од 
Кршево, да се во срок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во „Службен весник на НРМ" јави на 
овој суд, било лично или преку ополномоштено 
лице, или ја достави точната адреса. Во противно 
ќе му се одреди вреМенен старател и делото ќе се 
разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 219/54. . 
(148) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гитарот на стопанките организации под реден бр. 
74/1954 година е запишано стопанското претприја-
тие под фирма: Мешовито трговско претпријатие, 
со седиште во Берово. 

Предмет на поодувањето на претпријатието е: 
трговија на големо со индустриски стоки, земјо-
делски производи, кожи и волна. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 74 од 12-
IV-1954 год. (4 4 9) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден број 
198/54 е запишан трговскиот дуќан под фирма: Тр-
говски дуќан „Црни Врх", со седиште во Берово. 
Предмет на школувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со мешовити стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 198/54. (842) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 11 мај 
1954 година под реден број 75, е запишано стопан-
ско™ претпријатие под фирма: „Југокожа" Прет-
пријатие за промет со волна и сирови кожи — 
Суботица — Откупна станица, со седиште во Го-
стивар. Предмет на иселувањето ца откупната ста-
ница е: трговија со сирови кожи, волна, животин-
ски отпадоци и влакна. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 330/54. 
(602) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 28 јули 
1954 година на страна 102, реден број 1, е запиша-
но сто ланското претпријатие под фирма: Произво-
дите лио претпријатие за ќилими и конфекција 
„Единство", со седиште во Тетово. Предмет на по-
слу вашето на претпријатието е: занаетчиски услу-
ги како: шиење на машки алишта, изработка на 
килими и шиење на долни алишта и посте лина. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 391/54. 
(796) 

_ Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
172, е запишано трговското претпријатие под фир-
ма: Трговско претпријатие на мало со селскосто-
пански стоки „Калинка" со седиште во Штип. Пред-
мет на побелувањето на претпријатието е: купопро-
дажба и преработка на емиш, зарзават и риба. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 172/54. (816) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
206/1054 година е запишан дуќанот под фирма: Тр-
говски дуќан за мешовити стоки „Илијица", со се-
диште во село^ Гара Соколарци. Предмет на иселу-
вањето на дуќанот е: трговија на мало со мешо-
вита индустриска и прехранбена стока, млечни и 
месни производи, мелнични производи, и алкохол-
ни 6'езалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 206/54. (850) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
212/1954 година е запишан дуќано тпод фирма: Уго-
стителски дуќан „Ориентал", со седиште во Штип. 
Предмет на работата на дуќанот е: услуги на ис-
храна — готвење на сите врсти топли јадења и пра-
вење слатки. 

Окружниот суд во Штип), Р. бр. 212/54. (856) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
214/1954 година е запишан угостителскиот дуќан: 
под фирма: Угостителски дуќан „Спорт", со седи-
ште во Штип. Предмет на побелувањето на дуќа-
нот е: продажба на алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, како и продажба на ќебапчиња, кашка-
вал и салама. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 214/54. (858) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
217/1954 година е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Тргов?ки дуќан „Ширина", со седиште во 
Радовиш. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
трговија на мало со текстил. 

Л - I' нужниот суд во Штип, Р. бр. 217/54. (861) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот1 на стопанските организации под реден бр. 
201/54 година е запишан трговскиот дуќан под фир-
ма: Трговски дуќан со мешовити стоки „Борец", со 
седиште во Виница. Предмет на иселувањето на ду-
ќанот е: купопродажба на млечни, месни и мелни-
чки производи: алкохолни и безалкохолни пија-
лоци; мешовита индустриска и прехранбена стока 
и цигари. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 201/54. (845) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
218/54 година е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Изведен", со седиште во 
Радовиш. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со колонијални стоки на мало со следните 
трговски струки: железарија и метална стока, би-
цикли, машини за шиење и прибор; бои, лакови и 
хемикалии; прехранбени артикли и предмети за 
куќни потреби, како и мешовита индустриска 
стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 218/54. (862) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации под реден број 
216/54 година е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Емона", со седиште до Ра-
довиш. Предмет на работата на дуќанот1 е: тргови-
ја со хартија, Ш К О Л С К И прибор и прибор за пишу-
вање; трговија со книги и музикални, фотографски 
и оптички апарати, инструменти и прибор. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 216/54, (860) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
220/54 година е запишан трговскиот дуќан под фир-
ма: Трговски дуќан „Марлада", со седиште во Ра-
довиш. Предмет на поодувањето на дуќанот е: тр-
го виј а со железарија и метална стока, бицикли, 
машини за шиење и прибор; трговија со бои, ла-
кови, хемикалии и прибор; трговија со прехранбе-
ни артикли и предмети за куќни потреби, како и 
мешовита индустриска стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 220/54. (864) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
221/1954 година е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан за брашно и жито „Кли-
ници", со седиште во Радовиш. Предмет на поодува-
њето на дуќанот е: продажба на брашно, жито и 
разни млива на мало. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 221/54. (865) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
222/1954 година е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Јасен", со седиште во Ра -
довиш. Предмет на поодувањето на дуќанот е: тр-
говија со железарски и метални стоки, бицикли, 
машини за шиење и прибор; бои, лакови, хемика-
лии и прибор; прехранбени артикли и предмети за 
куќни потреби, како и мешовита индустриска стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 222/54 (866) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
223/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Солидарност", со седиште 
во Радовиш. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со деликатесен производи; производи врз 
база на шеќер и какао; цигари, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 223/54. (867) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
226/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан на мало „Плачковица", со 
седиште во Радовиш. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија со текстил на мало. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 226/54. (870) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
тпа стопан,скиите организации под реден 

бр. 233/1954 година е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Лисец", со седиште во Ра-
довиш. Предмет на работата на дуќанот е: тргови-
ја со текстил на мало. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 233/54. (877) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
227/1954 година, е запишан трговскиот1 дуќакѓ под 
фирма: Трговски дуќан „Искра", со седиште во Ра-
довиш. Предмет на поодувањето на дуќанот е: тр-
говија со железарија, метали, бицикли, машини за 
шиење и прибор; бои, лакови, хемикалии и при-
бор; животни и прехранбени артикли и предмети 
за куќни и мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 227/54. (871) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
228/1954 година, е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан за колонијал на мало „Пар-
тизан", со седиште во Радовиш. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: трговија со железарија и ме-
тална стока, бицикли, машини за шиење и прибор; 
борг, лакови, хемикалии и прибор; животни и пре-
хранбени артикли и предмети за куќни потреби и 
мешана индустриска стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 118/54. (872) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 

година е запишан трговскиот! дуќан под 
фирма: Трговскиот дуќан на мало „Слога", со се-
диште во Радовиш. Предмет на работата на дуќа-
нот е: трговија со текстил на мало. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 229/54. (873) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
225/1954 година е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Елида", со седиште во Ра-
довиш. Предмет на поодувањето на дуќанот е: тр-
говија со галантериска базарски стоки и играчки, 
парфимериски и козметички стоки, куса и плетена 
стока и конфекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 225/54. (869) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
231/1954 година е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Прогрес", со седиште во 
Радовиш. Предмет на побелувањето на дуќанот е: 
трговија со текстил на мало. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 231/54. (875) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
232/1954 година е запишан трговскиот дуќан под 
фирма: Трговски дуќан „Бел Камен", со седиште 
во Радовиш. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија на текстил на мало. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 232/54. (876) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
246/1954 година е запишано трговското претприја-
тие под фирма: Трговско претпријатие „Тргопро-
мет", со седиште во Берово. Предмет на поодува-
њето на претпријатието' е: купопродажба на стоки 
од внатрешен промет; трговија на едро и древно со 
трговски стоки, текстил, куси и плетени стоки и 
конфекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 246/54. (890) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
251/1954 година е запишано претпријатието под 
фирма: Мешовито трговско претпријатие „Задру-
гар", со седиште во 3летово. Предмет на поодува-
њето на претпријатието е: трговија на едро со зе-
мјоделски производи купропродажба и трговија на 
мало со мешовити стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 251/54. (895) 
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Окружниот суд во Штип) објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
261/1954 година е запишан дуќанот под фирма: Са-
мостоен занаетчиски дуќан „Изгрев", со седиште во 
Пехчево. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
продажба на стоки во внатрешниот промет на 
древно. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 261/54. (905) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
242/1954 година, е запишано стопанско™ претприја-
тие под фирма: Угостителско претпријатие „Зр-
новка", со седиште во Зрновци Кочанско. Предмет 
на школувањето на дуќанот е: обавување на ресто-
рантска и кафанска делатност. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 252/54. (886) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
243/1954 година, е запишано етопансткото претпри-
јатие под фирма: Трговско претпријатие „Јалик", 
со седиште во Зрновци — Кочан :ко. Предмет на ис-
елувањето на дуќанот е: трговија на големо со зе-
мјоделски производи-купопродажба и трговија на 
мало со мешовита стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 887/54. (887) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
248/1954 година, е запишано странското претприја-
тие под фирма: Кино електрично претпријатие 
„Триглав", со седиште во Зрновци — Кочанско. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: проектира-
ње на филмови и дистрибуција на електрична енер-
гија. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 248/54. (892) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
250/1954 година, е запишано стопанско™ претпри-
јатие под фирма: Угостителско претпријатие „Ви-
нари со седиште во 3летово — Кочанско. Предмет 
на побелувањето на дуќанот е: кафанска делатност. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 250/54. (894) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
252/1954 година е запишано стопанско™ претпри-
јатие под фирма: Биро за книговодствени услуги 
„6 ноември", со седиште во Радовиш. Предмет на 
побелувањето на дуќанот е: водење книговодствата 
на самостојни трговски и занаетчиски дуќани 
и установи со самостојно финансирање. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 252/54. (896) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
257/1954 година, е запишано стопанско™ претпри-
јатие под фирма: Трговско претпријатие „Нама", со 
седиште во Струмица. Предмет на иселувањето на 
претпријатието е: трговија со текстил, куси и пле-
тени стоки, конфекција, галантерија, базарски сто-
ки играчки; јануарски стоки, ка дел ни и јутени 
производи и друго. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 257/54. (901) 

Окружниот суд во Штип) објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
262/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Самостоен занаетчиски дуќан „Зора", со седиште 
во Пехчев© — Малешевско. Предмет на поодување-
то на дуќанот е: купо-продажба на стоки во вна-
трешен промет ка дребно. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 262/54. (906) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
263/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Са-

мостоен занаетчиски дуќан „Требомир", со седиште 
во Пехчево — Малешевско. Предмет на иселува-
њето на дуќанот е: продажба на сода-вода и дру-
ги безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 263/54. (907) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
267/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Са-
мостоен дуќан — книжара „Литература", со седи-
ште во Делчево. Предмет на поодувањето на дуќа-

1 е: купо-продажба на крижарски материјали, 
школски прибор и прибор за пишување. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 267/54. (911) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 276/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Самостоен дуќан за жито и брашно „Единство", 
со седиште во Делчево. Предмет на иселувањето на 
дуќанот е: купо-продажба на жито и млевени пре-
работки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 276/54. (920) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30 
август 1954 година, на страна 143, под реден број 1, 
е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угости-
телски дуќан — бифе „Два Галаба" со седиште во 
Гостивар. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
точење и продажба на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и разни хранителни продукти. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 538/54. 
(944) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 26 ав-
густ 1954 година, на страна 136, под реден број 1, 
е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски 
дуќан-пи <т,ара „Малина", со седиште во Тетово. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со зарзават и овоштие. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 533/54. 
(949) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 23 август 
1Ѕ54 година, на страна 128, под реден број 1, е за-
пишан дуќанот под фирма: Трговски колонијален 
дуќан „Копачка", со седиште во Кичево. Предмет 
на побелувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
животни прехрани и предмети за куќни потреби: 
алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски пре-
работки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 494/54. 
(950) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 23 ав-
густ 1954 година, на страна 130, под реден број 1, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за 
текстилни стоки „Мерино", со седиште во Кичево. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со текстил, куси и плетени стоки и конфек-
ција, галантерија и базарски стоки, играчки, пар-
фимерија и козметички стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 518/54. 
(951) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30 ав-
густ 1954. година, на страна 138, под реден број 1, е 
запишан стопанскиот дуќан под фирма: Самостоен 
занаетчиски дуќан — фурна „Ново Маало", со се-
диште во Гостивар. Предмет на иселувањето на 
дуќанот е: изработка и продажба на леб и разни 
печива; вршење услуги и печење на леб и друго. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 539/54. 
(953) 
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^Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието „Стогово" — Скопје, досега водено во 
регистарот на стопанските претпријатија при Со-
ветот за стопанство на НО на град Скопје, под ре-
ден број 250, е префрлено до поминатиот регистар 
и запишано во регистарот на стопанските органи-
зации при овој суд на 20 август 1954 година, тод 
реден број 285, под фирма: Претпријатие за изра-
ботка на сувомесни производи „Стогово", со седи-
ште во Скопје. Предмет на поодувањето на прет-
пријатието е: производство на сувомесни произво-
ди и маст и продажба на истите. Оваа дејност прет-
пријатието ќе ја врши преку своите 3 работни 'еди-
ници во Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 403/54. 
(986) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 23 ав-
густ 1954 година на страна 129, под реден број 1, 
е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски 
дуќан за текстилни стоки „Илиница", со седиште во 
Кичево. Предмет на иселувањето "на дуќанот е: 
трговија на мало со следните трговски струки: тек-
стил и кинкалерија, куси плетени стоки и конфек-
ција, галантериска и базарска стока и играчки; ја-
жарски стоки, каделни и ју тани производи; пар-
фимерија и козметика; канцелариски материјал, 
хартија, школски прибор и прибор за пишување. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 517/54. 
(950) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година на страна 132, под реден број 10, 
е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Тргов-
ски дуќан за промет со мешовити индустриски сто-
ки „Оникс", со седиште во село Лешок — Тетов-
ско. Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Бистрица" — Теарце. Предмет на по-
сл увањето на дуќанот е: трговија на мало со ме-
шовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-10/54. 
(972) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
295/54 година е запишано стопанско?*) претприја-
тие под фирма: Откупна станица „Билка", со се-
диште во Струмица. Предмет на иселувањето на 
станицата е: откуп на индустриски растенија и ле-
ковити билки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 295/54. (1022) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
319/1954 година е запишано трговското претприја-
тие под фирма: Трговско претпријатие на големо „6 
октомври", со Седиште во Радовиш. Предмет' на по-
одувањето на претпријатието е: набавка и продажба 
на мешовити индустриски стоки на големо. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 319/54. (1041) 

Окружниот суд во Штип! објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
323/1954 година е запишано стопанското претприја-
тие под фирма: Станица за откуп и промет со па-
мук „Макотекст", со седиште во Делчево. Предмет 
на иселувањето на откупната станица е: откуп и 
промет со памук, волна и кожи (сурови, преработе-
ни и крзно) животински отпадоци и длаки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 323/5:. (1044) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
283/1954 година е запишан дуќанот под фирма: Са-
мостоен угостителски дуќан „Кадиица", со седиште 
во Пехчево. Предмет на побелувањето на дуќанот е: 
купо-продажба на стоки во внатрешен промет на 
дребно. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 283/54. (1011) 

Окружниот суд во Гостивар објавгва дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-УШ-
1954 година на страна 133, под реден број 15, е за-
пишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за про-
мет со месо и месни производи „Два Рога", со Седи-
ште во село Лешок — Тетовско. Дуќанот е во сос-
тав на Трговското претпријатие „Бистрица" — Теар-
це. Предмет на побелувањето на дуќанот е: трговија 
на мало со месо и месним производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 453-15/54. 
(977) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
288/1954 година е запишан дуќанот под фирма: 
Самостоен угостителски дуќан „Буковиќ", со седи-
ште во Пехчево. Предмет на поодувањето на дуќа-
нот е: купо-продажба на стоки во внатрешен про-
мет на дребно. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 288/54. (1016) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието за дрвни производи и услуги „Јавор", 
— Скопје досега водено во регистарот на стопански-
те претпријатија при Советот за стопанство на На-
родниот одбор на »град Скопје, под реден број 157, 
под фирма: Градско претпријатие за дрвни про-
изводи и услуги „Јавор", Скопје, е префрлено од 
поменатиот регистар во регистарот на стопанските 
организации при овој суд на 20 јули 1954 година 
под реден број 230, под фирма: Претпријатие за 
дрвни производи и услуги „Јавор", со седиште во 
Скопје. Предмет на поодувањето на претпријатието 
е: обавување на работи од областа на столарекиот, 
коларо-ковачкиот, тапетарекиот и стакло-резачкиот 
занает. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши 
преку своите 7 работни огранци во Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 240/54. 
(1053) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 ав-
густ 1954 година на страна 115, под реден број 1, 
е запишан стопанскиот дуќан под фирма: Угости-
телски дуќан — ресторант и хотел „Звезда", со се-
диште во Кичево. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: точење на алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, вршење угостителски услуги за исхрана, 
преноќиште, тутунски преработки, ќибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 484/54. 
(1066) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието „Благој Давков" — Скопје, досега во-
дено во регистарот на стопанските претпријатија 
при Министерството за финансиите на НРМ, на 
страна 200, под фирма: Претпријатие за поправка 
на машини и машинска монтажа „Благој Давков", 
Скопје, е префрлено' од поменатиот, регистар и за-
пишано во регистарот на стопанските организации 
при овој суд на 24 јули 1954 година, под реден број 
248, псд фирма: Претпријатие за машинска монта-
жа и ремонти „Југомонтажа — Благој Давков", со 
седиште во Скопје. Предмет на поодувањето на 
претпријатието е: монтажа на сите видови инста-
лации ЈИ построења; инсталација за греење во кот-
л ов ски п ©строења; компресорски инсталации; ла-
ди лници и ледари; млекари и фурни; монтажа на 
сите видови дигали (лифтови); монтажа на погони 
за електрични централи; монтажа на понпени ин-
сталации за снабдување со ладна и топла вода и 
друга течност; монтажа на разни транспортни уре-
ѓаи (за индустрија и работилници), монтажа на 
други слични машински уреѓаи; врши оправка на 
свој алат, припрема за монтажа и изработка на 
апарати и делови потребни за монтирање и ги 
врши сите услуги во својата помошна работилница 
со која располага. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 233/54. 
(1048) 
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Окружниот суд во Скопје објавува дека Град-
ското трговско претпријатие за откуп и промет со 
кожи, волна, памук и индустриски растенија „Пчи-
ња" — Куманово, досега водено во регистарот нд 
државните стопански претпријатија при Секрета-
ријатот за стопанство на НО на Градската општи-
на — Куманово, на страна 43, е префрлено од по-
менатиот регистар во регистарот на стопанските 
организации при овој суд и запишано на страна 147, 
под фирма: Трговско претпријатие за откуп и про-
мет со кожи, волна, памук и индустриски расте-
нија „Пчиња", со седиште во Куманово. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: откуп и промет со кожи, 
волна, памук, и индустриски растенија на голем.) 
и мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 204/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден број 
299/1954 година е запишано стопанското претпри-
јатие под фирма: Лебарско занаетчиско претпри-
јатие „Жито леб", со седиште во Штип. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: изработка и продажба 
на леб, печиво и други услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 299/54. 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-УШ-
1954 година под реден број 295, е запишано сто-
па нското претпријатие псд фирма: Претпријатие за 
дистрибуција на електрична енергија „Светлина^, 
со седиште во Куманово. Предмет на поодувањето 
на дуќанот е: дистрибуција на електрична енергија. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 477/54. 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 13-УП-
1954 година, под реден број 202, е запишано сто-
па некого претпријатие под фирма: Претпријатие 
дуќан за индустирски стоки „Градски магазин", со 
седиште во Скопје. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: продажба на текстил и стоки на мало. 

Од Окружниот1 суд во Скопје, Р. бр. 262/54. 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието „Илинден" — Скопје, досега водено во 
регистарот на стопанските претпријатија при Сек-
ретаријатот за стопанство на НО на Скопска око-
лија, под реден број 19, под фирма: Око диско 
производите дно градежно претпријатие „Китка" — 
Скопје, е префрлено од псменатиот регистар во 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд на 15-УП-1954. година под реден број 208, под 
фирма: Градежно производите дно претпријатие 
„Илинден", со седиште во Скопје. Предмет на ис-
елувањето на претпријатието е: градење на објекти 
од висока и ниска градба, градежни услуги, како и 
производство на тули, ќерамиди и трсчани произ-
води. 

Од Окружниот суд ЕО Скопје, Фи бр. 277/54. 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 ав-
густ 1954 година, на страна 120, под реден број 1, е 
запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан ко-
лонијал „Ефтинија", со седиште во Кичево. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со прехранбени артикли и предмети за куќни по-
треби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутун-
ски преработки, кибрит и прибор; јажарски стоки, 
ка дел ни и ју тени производи. 

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

ИСПРАВКА 
Во „Службен весник на НРМ" бр. 29, во „Оглас-

н и м дел", на страна 404, а во огласот на Претпри-
јатието „Житар" — Скопје, во 12 и 13 ред место 
зборовите „млечни производи и млечни преработки" 
треба да стои „мелнички производи и мелнички 
преработки". 

Од Редакцијата 

I РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 
I И РАБОТИЛНИЦИ 

На о снова дозволата од Советот за стопанство 
па НО на град Скопје бр. 2598 од 25-УП-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 713, рег. бр. 713, занает-
чискиот дуќан под фирма: Козметичар Спасија 
Кочевиќ, со седиште во Скопје, ул. „Ленинградска" 
Ср. 112. Предмет на работата на дуќанот е: козме-
тичарски услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спа-
сија Којевиќ. (603) 

На основа дозволата од НО на Тиквешка око-
лија бр. 15889/53 година е запишан во регистарот 

I на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
161-162, рег. бр. 81, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Бербер Драган В. Анчев, со седиште во Него-
тино. Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган 
А. Анчев. (604) 

На огнева дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кичевска околија бр. 12696/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници па страна 191, рег. бр. 191, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Шивачка работилница со 
седиште во Кичево на Военото производители 
претпријатие во Скопје. Предмет на работата на 
дуќанот е: шивачки производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Стои-
мир Светановски. (605) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2393 
сд 3-Х1-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 775, 
рег. бр. 775, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Трајко Ристов Стојановски, со седиште во Скоп-
је, ул. „Мирче Ацев" бр. 68. Предмет на работата 
на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Ристов Стојановски. (561) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2491 од 27-V'-1952 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
РЈ работилници на страна 796, рег. бр. 796, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Живко Танев Ива-
новски, со седиште во Скопје, ул. „222" бр. 14. Пред-
мет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко 
Танев Ивановски. (562) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
па НО на град Скопје бр. 2593 од 1-УШ-1953 година 

запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна, 715, рег. бр. 715, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ножар Зејнула Илијаз 
Ибуш, со седиште во Скопје, уд. „171" бр. 34. Пред-
мет на работата на дуќанот е: пожарски услуги. 

Фирма а ќе ја потпишува сопственикот Зејнула 
Илијаз Ибуш. (563) 

ј На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2145 
\ од 7-11-1951 година е запишан во регистарот на за-
Ј наетчиските дуќани и работилници на страна 838, 
ј рег. бр. 838, занаетчискиот дуќан под фирма: Са-
I марџија Илија Трифунов Петрушев, со седиште во 
Ј Скопје, ул. „116" бр. 22. Предмет на работата на ду-
ј ќанот е: с а м а р џ и ј и изработки и услуги. 
1 Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 

Трифунов Петрушев. (564) 

ј На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2592 од 4-У1-1953 година 

4 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
• и работилници на страна 836, рег. бр. 836, занает-
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нискиот дуќан под фирма: Волновлачар Нерми 
Шаип Исмаил, со седиш ге во Скопје, ул. „117" бр. 
10. Предмет на работата на дуќанот е: волновла-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Норми 
Шаип Исмаил. (565; 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2381 
од 27-1Х-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 772, 
рег. бр. 772, занаетчискиот дуќан под фирма: Мин-
танџија Серафим Николов Серафимов, со седиште 
во Скопје, ул. „НО" бр. 33. Предмет на работата на 
дуќанот е: изработка на минташ*. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сера-
фим Николов Серафимов. (566) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2996 
од 4-У!-1950 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 741, 
рег. бр. 741, занаетчискиот дуќан под фирма: Ра-
ботилница за* хемиско чистење и бојадисување на 
Владимир Иванов Трпевски, со седиште во Скопје, 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 12. Предмет на работата 
на дуќанот е: хемиско чистење и бојадисување. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Влади-
мир Иванов Трпевски. 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр, 2573 од 5-У-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 822, рег. бр. 822, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Идриз Алија 
Мустафовски, со седиште во Скопје, ул. „106а" бр. 
24. Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идриз 
Алија Мустафовски. (568) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1039 
од 19-УХ-1954 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 846, 
рег. бр. 846, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Петар Г. Наумов, со седиште во Скопје, ул. „Буле-
вар ЈНА" бр. 49. Предмет на работата ка дуќанот 
е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Петар 
Г. Наумов. (569) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2518 од 18-\^И1-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 707, рег. бр. 707, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Перо 
Васев Н И К О Л О В С К И , СО седиште во Скопје, ул. „Хри-
стијан Карпуш" бр. 10. Предмет на работата на ду-
ќанот е: волновлачареки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо 
Васев Николовски. (570) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2174 
од 5-Ш-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
746, рег. бр. 746, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Б ф б е р Андреја Георгиев Мисирков, со седиште 
во Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 134. Предмет 
на работата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ан-
дреја Георгиев Мисирков. (571) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 
9971/1945 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 740, 
рег. бр. 740, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер Петар Андонов Јовчевски, со седиште во 
Скопје, ул. „105" бр. 16. Предмет на работата на 
дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Андонов Јовчев ски. (572) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2623 од 5-Х-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 824, рег. бр. 824, занает-
чискиот дуќан под фирма: Молеро-фарбар Трајко 
Андонов Ивановски, со седиште во Скопје, ул. 
„Егејска" бр. 19. Предмет на работата на дуќанот 
е: молеро-фарбарски услуги. 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Трајко 
Андонов Ивановски. (573) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2538 од 18-Х1-1954 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 724, рег. бр. 724, 
'Занаетчискиот' дуќан под фирма: Кројач Борис; 
Г. Николовски, СО седиште во Скопје, ул. „375" бр. 
бб. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Г. Николовски. (574) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1948 
од 25-Л^Ш-1950 година е запишан во регистарот на 
занаетчискиве дуќани Ги работилници на страна 
748, рег. бр. 748, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Фризер Васил Стојановски Димовски, со седиште 
во Скопје, ул. „Гоце Делчев" бр. 12. Предмет на на 
работата на дуќанот е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Стојанов Димовски. (575) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 
1853/1950 година е запишан во егистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 750, рег. 
бр. 750, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Павле Ангелов Јовановски, со седиште во Скопје, 
ул. „117" бр. 20. Предмет на работата на дуќанот 
е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле 
Ангелов Јовановски. (576) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1445 
сд 27-У!-1946 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 721, 
рег. бр. 721, занаетчискиот дуќан под фирма: Нал-
бат Селман Али Селман, со седиште во Скопје, ул. 
„130" бр. 4. Предмет на работата на дуќанот е: пот-
ковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селман 
Али Селман. (577) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 12579, серија бр. 0018997, 

издадена од СВР — Скопје на Марија Радивој (Ан-
тониевиќ) Јанакиевска, ул. „551" бр. 13 — Скопје. 

(2792) 
Лична карта рег. бр. 63574, серија бр. 0069346, 

издадена од СВР — Скопје на Ебип Фериз Рецепи, 
ул. „192" бр. 39 — Скопје. о (2693) 

Лична карта рег. бр. 76508, серија бр. 0051181, 
издадена од СВР — Скопје на Руфат Зекир Мисим, 
ул. „134" бр. 7 — Скопје. (2694) 

Лична карта рег. бр. 30606, серија бр. 025176, 
издадена од СВР — Скопје на Стана Јован (Пав-
лова), Неделкова, ул. „60" бр. 13 — Скопје. (2695) 

Лична карта рег. бр. 14291, серија бр. 0194802, 
издадена од СВР на ОНО — Прилеп на Драгица 
(Стојаноска) Митреска, ул. „Кузман Јосифовски" 
бр. 213 — Прилеп. (1962) 

Лична карта рег. бр. 6885, серија бр. 0077827, 
издадена од СВР — Струмица на Али Јашар Алиев, 
е. Свидовица — Струмичко. (1963) 
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Лична карта рег. бр. 1374, серија бр. 0325884, 
издадена од СВР — Титов Велес на Сулеман Аме-
дов Сул еј мановски, ул. „Крали Марко" бр. 75 •— 
Титов Велес. (1964) 

Лична карта рег. бр. 2865, серија бр. 0327195, 
издадена од СВР — Титов Велес на Ифакат Са-
лиова (Сулејманова), Сулејманова, ул. „Кр. Марко" 
бр. 75 — Титов Велес. (1965) 

Лична карта рег. бр. 7455, серија бр. 0100165, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Цоне Стојче Стоиловски, е. Осиче — Кривопала-
нечко. (1966) 

Лична карта рег. бр. 5548, серија бр. 0638058, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Мирко Киров Јакимовски, е. Љубинци — Криве-
ла ланечко. (1967) 

Лична карта рег. бр. 28557, серија бр. 0022421, 
издадена од СВР — Скопје на Петко П. Мирчев-
с к а е. Горно Оризари — Скопско. (2866) 

Лична карта рег. бр. 7637, серија бр.. 0053939, 
издадена сд СВР — Скопје на Мусли Мемиќ Ибра-
им, ул. „147 бис" бр. 5 — Скопје. (2756) 

Лична карта рег. бр. 63192, серија бр. 0067959, 
издадена од СВР — Скопје на Џемаил Захир Ме-
дика, ул. „157 бис" бр. 3 — Скопје. (2757) 

Лична карта рег. бр. 7058, серија бр.. 0617652, 
издадена од СВР — Т. Петров на Беџти Мустафов 
Меџаит, е. Радуша — Скопско. (2758) 

Лична карта рег. бр. 5249, серија бр, 0215383, 
издадена од СВР — Охрид на Јакуп Неџит Абдул-
кадри,^ ул. „Орце Николов" бр. 106 — Скопје. (2759) 

Лична карта рег. бр. 2289, серија бр. 0698799, 
издадена од СВР — Гостивар на Русе Кипров Сп-
ировски, ул. „18 ноември" бр. 13 — Гостивар. 

(2726) 
Лична карта рег. бр. 11510, серија бр. 0708020, 

издадена од СВР — Гостивар на Адем Дурмиша 
Шабани, е. Пирок — Гостиварско. (2727) 

Лична карта рег. бр. 1943, серија, бр. 0709942, 
издадена од СВР — Гостивар на Шабан Шаипов 
Шабани, е. Чајле — Гостиварско. (2728) 

Лична карта рег. бр. 20343, сарија бр. 0716953. 
издадена од СВР — Гостивар на Мехмед Сулејмана 
Сулејмани, е. Подмочани — Гостиварско. (2729) 

Лична карта рег. бр. 4385, серија бр. 0700895, 
издадена од СВР — Гостивар на Фаик Риза Русте-
ми, е. Речане — Гостиварско. (2730) 

Лична карта рег. бр. 2396, серија бр. 0698906, 
издадена од СВР — Гостивар на Муфтар Абдуоа-
ими Муфтари, е. Врапчиште — Гостиварско. (2731) 

Лична карта рег. бр. 6096, серија бр. 0702606, 
издадена од СВР — Гостивар на Јелица Велимира 
(Барлевска) Новаковска, е. Врапчиште — Гости-
варско. (2732) 

Лична карта рег. бр, 16786, серија бр. 0713321, 
издадена од СВР — Гостивар на Фекри Рамадана 
Рушити, е. Ломница — Гостиварско. (2733) 

Лична карта рег. бр. 1325, серија бр. 0697835, 
издадена од СВР — Гостивар на Аким Мухарема 
Мемети, е. Врапчиште — Гостиварско. (2734) 

Лична карта рег. бр. 15103, серија бр. 0711613, 
издадена од СВР — Гостивар на Зулбеар Имера 
Зендели, е. Србиново — Гостиварско. (2735) 

Лична карта рег. бр. 20603, серија бр. 0717213, 
издадена од СВР — Гостивар на Демир Изахири 
Дурмиши,, е. Гор јане — Гостиварско. (2736) 

Лична карта рег. бр. 21396, серија бр. 0718006, 
издадена од СВР — Гостивар на Мицко Коруна 
Дабески, е. Ж. Река — Гостиварско. (2737) 

Лична карта рег. бр. 9060, серија бр. 0705470, 
издадена од СВР — Гостивар на Намик Максута 
Абдураими, е. Чегране — Гостиварско. (2738) 

Лична карта рег. бр. 9507, серија бр. 0706017, 
издадена од СВР — Гостивар на Мухарем Адема 
Вели, е. Неготино — Гостиварско. (2739) 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Народниот одбор на 

Дебарска околија бр. 3929 од 22-април 1954 година 
Општата земјоделска задруга „Косоврашка Бања", 
со седиште во село Косоврасти, од 1 јули 1954 го-
дина е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сит'е должници и поверители на 
задругата да ги измират своите долгови, односно 
да ги пријават своите потражувања 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 Државната арби-
тража. 

Од Ликвидационата комисија (149) 

На сенова одлуката на Управниот одбор на 
Околискиот задружен сојуз — Куманово, бр. 153 
од 22 февруари 1954 година Машинската работил-
ница при Околискиот задружен сојуз Куманово, од 
1 март 1954 година се наоѓа во ликвидација. 

Се покануваат сите должници во^ срок од 30 
дена од денот на објавувањето на овој оглас да ги 
уплатат своите долгови во корист на тек. сметка 
бр. 810-Т-85 при Народната банка — Куманово, а 
поверителите да ги пријават своите истражувања 
на ликвидационата комисија. По истекот на гор-
ниот срок нема да се признаваат никакви реклама-
ции, а за исправна ќе се смета книговодствената 
состојба на претпријатието, и должниците ќе бидат 
•дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (126) 

Лична карта рег. бр. 11620, серија бр. 0708130, 
издадена од СВР — Гостивар на Есат Алита Му-
харему е. Пирок — Гостиварско. (2725) 

Лична карта рег. бр. 20703, серија бр. 0713313, 
издадена од СВР — Гостивар на Ајдар Муслија 
Весели, е. Ломница — Гостиварско. (2740) 

Лична карта рег. бр. 1670, сарија бр. 0541951, 
издадена од СВР — Куманово на Милка Саве Јо-
вановиќ, е. Матејче — Кумановско. (2741) 

Лична карта рег. бр. 2312, серија бр. 0661686, 
издадена од СВР — Тетово на Убавка Јастре Цве-
таноска, е. Требош — Тетовско. (2742) 

Лична карта рег. бр. 3867, серија бр. 0664312, 
издадена од СВР — Тетово на Гоко Крсто Стефа-
новски е. Требош — Тетовско. (2743) 

Лична карта рег. бр. 12766, сешн а бр. 0353276, 
издадена од СВР — Титов Вр лес на Живко Стапов 
Темеловски , е. Градско — Титовве чешко. (2744) 

Лична карта рег. бр. 26392, серија бр. 0683346, 
издадена од СВР — Тетово на Ремзи Абаз Им'ери, 
е. Слатино — Тетовско. (2745) 

Лична карта рег. бр. 29849, серија бр. 0687819, 
издадена од СВР — Тетово на Сервет Сабри Алити, 
ул. „Бр. Миладинови" бр. 71 — Тетово. (2746) 

Лична карта рег. бр. 7531, серија бр. 0100241, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Јошко Ко-
лев Митевски, е. Осиче — Кривопаланечко. 

(2747) 
Лична карта рег. бр. 2805, серија бр. 0067515, 

издадена од СВР — Гевгелија на Ристо Димитров 
Петров, ул. „М. Шаренков" бр. 18 — Гевгелија. 

(2748) 

СОДРЖИНА 

138. Решение за утврдување на контигенти 
огревно дрво кое се должни поедини про-
изводители да го продадат (испорача ј во 
1954 година 425 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие „Служ бен весник на Народна Република Македонија" — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. ф а х 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје бр. 801-Т-166. Печатница „Гоце Делчев" И — Скопје. 


