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Врз основа на чл. 9 ст. 2 од Законот за добро-

волните противопожарни друштва пропишувам:^ 

ТИПСКИ ПРАВИЛА 
ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ ДРУШТВА 

I 
ИМЕ, СЕДИШТЕ,/1 КРИ! ОПИЈ АЛИА НАДЛЕЖ-

НОСТ И ПЕЧАТ НА ДРУШТВОТО 

Член 1 

Името на друштвото е: Доброволно противопожар 
ао друштво во 

Член 2 
Седиштето на друштвото е во 

- — _ ^ о к о л и ј а , Народна Република Македонија. 

Член 3 

Дејноста на друштвото се простира на подрачјето 
ва Месниот народен одбор на село (селата) 
(или: Градскиот народен одбор на град 
или Народниот одбор на реон на град ) . 

Член 4 

Печатот на друштвото е округол облик, со преч-
ник 30 м.м. Во концентричен круг паралелно со работ 
на печатот се испишува називот: Доброволно прош-
вопожарно друштво во » 
а во средината на кругот се наоѓа пропеаниот проти-
вопожарен знак. 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДРУШТВОТО 

Член 5 

Доброволното противопожарно друштво е добро-
волна организација на нај свесните граѓани за несебич-
но и самопрегорно служење на интересите на народ-
ната заедница со цел: 

1. — заштита и одбрана од пожар на општонарод-
ниот, задружниот и приватниот имот и животите на 
граѓаните; 

2 . — пропагирање и популаризира«^ на идејата 
В целите на доброволното противопожарно дело кај 
најшироките народон маси преку предавања, печат и 
јелте останати облици на агитација заради јакнење и 
омасовување на друштвото; и 

3. — да во духот на тековини^ на Народно-осло-
бодителлата борба развива и негува братството и един 
ството на нашите народи, помага и обезбедува изград-
бата на земјата во духот на социјализмот и развива и 
негува љубов спрема Федеративна Народна Ре 
публика Југославија. 

Член 6 

Задачите на доброволното противопожарно друш-
тво се: 

— да организира противпожарна единица за 
непосредно извршување задачите на друштвото; 

2. — да превзема противопожарни мерки и нег^.-
средно да учествува во акциите за гасење на пожар; 

3. — да превзема потребни мерки и непосредно 
да учествува во акциите за спасување при природни 
непогоди и други несреќи; 

4в -г— да создава и стручно оспособува про/иво-
пожарни кадрови во соработка со противопожарната 
народна милиција и другите државни органи, установи 
и организации, преку противопожарни курсеви, пре-
давања и т. н. 

5, — да соработува со надлежните органи на 
противопожарната народна милиција во организирање-
то на превентивни иротивопожарни мерки на свое о 
подрачје; 

6, — да одржува тесна соработка со органите на 
државната управа давајќи им потребната помош од де-
локругот на својата надлежност; 

7, — да координира работата со повисоките до-
броволни противопожарни органи и да ги извршува 
нивните напатствија; и 

8 — да работи на културното и просветното из-
дигнување како на своите членови, така и на остана-
лите граѓани од своето подрачје во соработка со дру-
гите друштвени организации. 

ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО 

Члан 7 

Органи на друштвото се: 
A) собрание; 
Б) управен одбор; и 
B) надзорен одбор 

А. СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО И НЕГОВИТЕ ДОЛ-
ЖНОСТИ 

Член 8 

Собранието е највисок орган на друштвото. 
Собранието е јавно и може да биде редовно или 

вонредно. 
Редовното собрание се одржува секоја година во 

месец јануари, а вонредното кога за тоа се укаже по-
треба. 

Редовното и вонредното собрание ги свикува уп-
равниот одбор со назначување на дневниот ред. 

Местото и времето за одржување на собранието 
мораат најмалку 8 дена понапред да се објават на уо-
бичаен начин. 
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До колку управниот одбор не го свика редовното 
собрание во одредениот1 срок, истото ќе го свика над-
лежниот околиски сојуз на доброволните противпо-
жарни друштва односно Сојузот на доброволните про 

тивоножарни друштва на НРМ. 

Член 9 

Вонредно собрание мора да се свика: 
1.— по заклучок на управниот одбор; 
2.— на писмено барање на надзорниот одбор; 
3.— на писмено барање од мнозинството на из-

вршителните членови; 
4 . на барање од надлежниот државен орган; и 
5 . на барање од повисокиот доброволен проти-

вопожарен орган. 
Барањето за свикување на вонредно собрание се 

врши писмено со означување на предметот кој ке се 
расправува. 

Управниот одбор мора да го свика вонредното 
собрание најдалеку во срок од 15 дена од денот на 
применото барање. 

Член 10 

За одржување на собранието потребно е приса-
ство на мнозинството од извршителните членови на 
друштвото. Ако истото во закажаното време не може 
да се одржи поради недостаточен број на присатни, 
тогаш се одлага: 

а) редовното собрание за 7 дена, во истото вре-
ме и на истото место, 

б) вонредното собрание за еден саат. 
Собранието повеќе не може да се одлага и ќе се 

одржи без оглед на бројот на присатните членови. 
Заклучоци на собранието се донесуваат со апсо-

лутно мнозинство на гласовите. 
Член И 

Со собранијата раководи работно претседателство 
кое се состои од три члена. Работното претседателство 
избира помеѓу себе претседател и секретар. 

Работното претседателство и два оверувача на за-
писникот ги избира собранието. 

Член 12 

Собранието во својата надлежност: 
1.— избира работно претседателство на собрани-

ето и два оверувача на записникот, 
2.— решава за дневниот ред на собранието; 
3.— дава предлози за измена или дополнување 

на друштвени^ правила до надлежниот противопожа-
рен сојуз; 

4.— разгледува и решава за извештајот на управ 
киот одбор за работата на друштвото во изминатата 
година; 

5 . ~ разгледува и решава за извештајот на над-
зорниот одбор и врз основа на истиот дава разргшни-
ца на управниот одбор; 

6.— избира управен и надзорен одбор; 
7.— избира претставници за собранието на око-

лискиот (градскиот) противопожарен сојуз, од кои 
едниот е командирот на противопожарна7а единица 
или неговиот помошчик; 

8.—- доделува пофалби 1 награди на заслужните 
членови на друштвото; 

9.— избира почесни членови; 
10.— решава за висината на членскиот влог; 
11.— решава по жалбите на исклучените членови; 

12.— донесува претсметка на приходите и расхо-
дите на друштвото; 

13.— одлучува за начинот на управување со дру-
штвениот имот; 

14.— одлучува за престанокот на друштвото; и 
15.— решава по сите други прашања што се ста-

вени на дневниот ред на собранието. 
Изборот на членовите на управниот и надзорниот 

одбор "како и на делегатите за собранието на околи-
скиот противопожарен сојуз се врши со тајно гласа-
ње или со акламација. 

На собранието се води записник кој што го пот-
пишува претседателот на собранието, секретарот и 
избраните оверувачи. 

Б. УПРАВЕН ОДБОР И НЕГОВАТА НАДЛЕЖНОСТ 

Член 13 

Управниот одбор е извршен орган на собранието 
и ги врши сите оние работи кои што истото му ги ста-
вило во надлежност, како и оние работи што не се 
ставени во надлежност на некој друг орган. 

Управниот одбор ги врши сите текушта работи и 
се грижи административната и техничката работа да 
се одвива брзо и правилно со цел на извртување за-
дачите на друштвото. 

Управниот одбор е одговорен за својата рл Оста 
на собранието. 

Член 14 

Управниот одбор се состои од претседател, ко-
мандир како потпретседател, помошник командир, се-
кретар, благајник, водачи на одделенија, економ, аѓу-
тант и прочелници на санитетскиот, младинскиот и 
културно-просветниот отсек до колку овие отсеци по-
стојат. 

Управниот одбор се избира на три години. 

Член 15 

Седниците на управниот одбор се одржугаат 
спрема потреба, а најмалку еднаш месечно. 

Седница на управниот одбор мора да се закаже 
во срок од три дена во случај кога тоа го побара: 

1.— една третина од членовите на управниот или 
надзорниот одбор; 

2.— командирот на противпожарната единица; 
3.— надлежниот државен орган; и 
4.— надлежниот повисок доброволен противело-

жарен орган. 
Барањето за свикување седница на управниот од-

бор се врши писмено со назначување предметот што 
ќе се расправува. 

Член 16 

Полноважна седница на управниот одбор може да 
се одржи ако се присатни повеќе од половината чле-
нови на управниот одбор. 

На седниците на управниот одбор се води заши 
сник 

Заклучоците на управниот одбор се донесуваа^ 
со мнозинство на глас озн и се внесуваат во записник. 

Член на управниот одбор кој што има одделно 
мислење може да бара истото да се внесе во записни-
кот. 

Член 17 

Надлежноста на управниот одбор во смисол на 
член 13 е да: 
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1.-врши т е к у ш т а администрација и сметководно-
благајничко работење, и во тој смисол да издава по-
требните напатствија за понатакашна работа; 

2.-дава предлози на месниот (градскиот-реонскиот) 
народен одбор за набавка и одржуваше на противопо-
жарните направи, спрема и останалиот потребен инвен-
тар, за обезбедување вода за гасење на пожари за 
друштвените просторни (економат-гаража), сигнални-
от уред, врски, осмотрителници за оставаните потреби 
што се во врска со противопожарната служба. 

3.-организира потребни курсови и предавања со 
цел на стручно издигнување кадровите на прогивопо-
жарната единица и отсеците на друштвото; 

^.-организира приредби од културно-просветен 
карактер и приредува научни и популарни предавања 
од областа на противопожарното дело во цел на него- ј 
БОТО популаризира!^ кај нај широките народни маси; , 

5.-може во оправдани случаи привремено до собра-
нието да суспендира член на управниот одбор од нгго- | 
вата досегашна должност и да го замени со друго лице. 

в.-може на упразненото место на членот на управ-
ниот одбор до првото собрание да кооптира друго 
лице; 

Управниот одбор не може да кооптира повеќе од 
^три члена; 7.~врши прием на нови членови во друштвото; 

8.-врши бришење на членовите од друштвото; 
9.-врши исклучување на членовите од друштвото; 

и 10.-дава пофалби, награди односно укори на члено-
вите на друштвото. 

ПОЕДИНЕЧНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

Член 18 

Претседателот на управниот одбор раководи со 
работиве на управниот одбор и се грижи за неговото 
што подобро и поефикасно работење. Тој ги свикува и 
претседателствува на седниците на управниот одбор, 
ги потпишува со секретарот сите акти во управното, 
а со благајникот во благајничкото работење и наре-
дува исплати. 

Претседателот со секретарот го заступува друшт-
вото пред трети лица. 

Спречениот претседател во сите права и должно-
сти го заменува командирот на противопожарната еди-
ница. 

Член 19 

Командирот го заступува претседателот спрема 
став 3 од претходниот член и раководи со целокупната 
работа на оперативната противопожарна единица. Не-
ферира и дава свое мислење и предлози по сите пра-
шања во врска со непосредното извршување задачите 
ца друштвото од чл. 5 на овие правила. Поднесува из-
вештај за работата на единицата на седнициге на управ-
ниот одбор и на собранијата. Одржува врска меѓу 
управниот одбор и надлежното поверенство на внатре-
шните работи во поглед работата на противпожарна-
та единица. Покрај претседателот и секретарот односно 
покрај благајникот ги потпишува сите административ-
ни и благајнички акти што се однесуваат исклучително 
ва противопожарната единица. 

Спречениот командир во сите права и должности 
Го заменува помошник командирот. 

Член 20 

Секретарот иа управниот одбор ги составува сите 
висма иа друштвото, ја чува друштвената архива и пе-

чатот, води записник на седниците на управниот одбор 
и го потпишува покрај претседателот, води магична 
книга, деловоден протокол и други помошни книги. 
На собранијата на друштвата секретарот на управниот 
одбор е известител по својата гранка на работење. Со 
претседателот го заступува друштвото пред трг/и 
лица. 

Спречениот секретар во сите права и должности 
го заменува аѓутантот. 

Член 21 

Благајникот ги води сите благајнички работи на 
друштвото. Единствено тој е овластен да прима пари-
чни пратки и врши исплати, но само по налог на прет-
седателот или командирот на противопожарната едини-
ца, води благајнички книги и се грижи за извршување 
наплати на сите друштвени барања, друштвениот член-
ски влог ити. Благајникот ја составува завршната смет-
ка (годишен биланс). На седниците на управниот од 
бор и на собранијата на друштвото поднесува ИЗР 
штај за благајничката состојба и работење. 

Спречениот благајник го заменува еден од члено-
вите на управниот одбор кој што ќе го одреди управ-
ниот одбор. 

Член 22 

Економот е одговорен чувар на се' што притежава 
доброволното противопожарно друштво. Он прима и 
издава материјали, потпишува сметките и останалите 
писма и документи што се однесуваат за имотот на 
друштвото што му е поверен на чување, води книга 
на инвентарот и книга на потрошниот материјал, на 
седниците на управниот одбор и на собранијата нг 
друштвото поднесува извештај за состојбата на др# 
штвениот имот. 

Економот може да има и свој помошник до колку 
тоа управниот одбор одреди. 

Член 23 

Помошник командирот, водачите на одделенијата, 
аѓутантот, прочелниците на поедините отсеци согласно 
член 14 ги имаат сите права и должности на членовите 
на управниот одбор во смисол член 13 и 16 од ови? 
правила. 

В. НАДЗОРЕН ОДБОР И НЕГОВА НАДЛЕЖНОСТ 

Член 24 

Надзорниот одбор е од собранието избран кон-
тролен орган, што ги врши сите оние работи што му 
ги ставило во надлежност собранието и за својата ра-
бота одговара на собранието. 

Член 25 

Надзорниот одбор се состои од три до пет члена 
и до три заменика. 

Надзорниот одбор се избира за време од три годи-
ни. 

Членовите на надзорниот одбор и нивните заме-
ници не можат да бидат членови на управниот одбор. 

Надзорниот одбор се конституира на својата пр-
ва седница и избира помеѓу себе: претседател, негов 
заменик и секретар. 

Член 26 

Претседателот раководи со работите на надзор* 
ииот одбор и се грижи за неговото добро и правилно 
работење. Тој ги свикува седниците на надзорниот ок 
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бор и им претседателсгвува. Ги потпишува записниците 
како и извештаите кои што надзорниот одбор ги под-
несува на редовното или вонредното собрание. 

Секретарот води записник на седниците на над-
зорниот одбор и составува извештај за редовните и 
вонредните собранија и истите ги потпишува покрај 
пре7*седателот. 

Спречениот секретар може да го замени било кој 
член на надзорниот одбор. 

Член 27 

Полноважна седница на надзорниот одбор може 
да се одржи ако е присатен претседателот и најмалку 
2 члена. 

Заклучоците на надзорниот одбор се донесуваат 
со просто мнозинство на гласови и се внесуват во за-
писникот. 

Член на надзорниот одбор кој што има одделно 
мислење може да бара истото да се внесе во запи-
сникот. 

Член 28 

Надзорниот одбор е надлежен да прегледува це-
лото благајничко работење, книгите и актите како и 
целокупната работа по однос на работењето со дру-
штвниот имот. 

Надзорниот одбор може во секое време да изврши 
преглед во смисол на претходниот став, а обавезно мо-
ра еднаш годишно и тоа пред собранието. 

Членовите на надзорниот одбор можат да приса-
ствуваат на седниците на управниот одбор и да уче-
ствуваат во неговата работа, но немаат право на од-
лучување. 

Член 29 

Ако надзорниот одбор забележи некои поголеми 
неправилности во работата на поедини членови на уп-
равниот одбор или целиот управен одбор мора Бедна-
та да побара свикувања на вонредно собрание, на кое 
што поднесува извештај за најдената состојба. 

ЧЛЕНОВИ НА ДРУШТВОТО 

Член 30 

Членови ћа друштвото можат да бидат? 
1.-— извршители!!; 
2 .— почесни; и 
3.-— спомагателни членови 

Член 31 

Извршителни членови на друштвото се сите оние 
членови кои што активно работат во оперативната из-
вршна противопожарна единица, како и оние членови, 
кои што активно работат во еден од друштвените от-
сеци. 

Извршители!! членови се и резервните противопо-
жарникари, кои што престанале со активна работа во 
оперативната извршна противопожарна единица след 
навршени 20 години активна служба, или поради бо-
лест не можат да вршат активна служба, за кое што 
одлучува собранието на друштвото. 

Почесни членови на друштвото се оние лица, кои 
што собранието поради особени заслуги за друштвото 
или за противопожарното дело воопште ги избере. 

Спомагателни членови се оние, кои што спомагат 
работата и напорите на друштвото со своја лична ра-
бота , со разни бесплатни услуги или со редовни пари-
чни придонеси. 

СТАПУВАЊЕ ВО ЧЛЕНСТВОТО 

Член 32 

Извршителен член на друштвото може да стане се-
кое физичко лице кое нато ги исполнува условите пред* 
Бидеви во Законот за доброволните противопожарни 
друштва. 

За стапување во членството лицето поднесува при-
стапница на управниот одбор кој што за тоа одлучува. 

Член 33 
Почесни и спомагателни членови на друштвото 

можат да бидат физички и правни лица. 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДРУ. 
ШТВОТО 

Член 34 
Извршителните и почесните членови на друштво-

то имаат активно и пасивно право на глас, можат да 
бираат и да бидат бирани во сите органи на друштвото, 
како и за сите функции и должности во оперативната 
извршна противопожарна единица, ако имаат стручни 
квалификации пропишани за тие должности и функции. 

Сите извршителни членови за својата работа мо-
жат да бидат пофалени, наградени и одликувани. 

Спомагателни^ членови не можат да бираат но 
можат да бидат бирани во органите на друштвото. 

Член 35 

Извршителните членови на друштвото се должни 
бесплатно, точно и пожртвуван© да ја вршат својата 
служба, совесно да ги извршуваат доделените им зада-
чи во се да постапуваат по овие правила и остана-
лите прописи и честито да се владеат во службата и 
вон од неа; да ги чуваат државните интереси и уставни 
от демократски поредок на ФНРЈ. 

ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВОТО 

Член 36 

Членството на друштвото престанува со< 
1.-истапување; 
2.-бришење; и 
3.-исклучување. 

Член 37 

Извршителен член може во секое време да истапи 
од друштвото, ако за своето истапување писмено го 
извести управниот одбор. 

Извршителен член на оперативната противпожарна 
единица кој што бара истапување, мора да ја врши сво-
јата должност се до тогај, додека управниот одбор 
го разреши. Управниот одбор е должен да донесе реше-
ние за разрешување во срок од 15 дена од денот на 
поднесување на изјава, со исклучена на случајот кога 
членот го сменува местото на пребивањето, во кој слу-
чај разрешена му се дава веднаш. 

Член 38 

Бришење на извршителни членови на друштвото 
може да изврши управниот одбор во случај, кога чле-
нот било поради работни или фамилијарни причини ги 
занемарува своите должности, кога се исели во друго 
место, или кога поради болест за подолго време е спре-
чен активно да работи во друштвото, а не изјавил да ис-
тапува од друштвото. 

Бришење на спомагателни членови може да извр-
ши управниот одбор кога престанат да ги вршат своите 
членски обврски. 



СЛУЖБЕН В Е С Н И К ОГЛАСЕН ДЕЛ 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 82 Скопје З-УШ-1950 год. Год. VI 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Околискиот суд во град Куманово по предложе ние 
на Градскиот народен одбор на град Куманово е по-
кренал постапка за огласување за умрен лицето 
Душан Спасовски, од Куманово, кој е през месец ја-
нуари 1944 год. како припадник на Дражиќевските 
банди бил заробен од партизаните и после това за раз-
бојништво стрељан. 

За скрбник му се поставува Страхил Шандев, пом. 
прав. референт. 

Се поканува напред именованиот во колку е во 
Живот, како и секој оној кој што знае нешто за него, 
да јави на овој суд во срок од 30 дена од објавување-
то на овој оглас во "Службен весник на НРМ" оти во 
противен случај по истекот на горниот срок ќе се сме-
та за докажана неговата смрт и ќе биле огласен за 
умрен. 

Од Околискиот суд во Куманово, Р. Бр. 2897/47, 
17-1У-1960 год. " 1 - 4 - 64 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Рафије жена Акика Османи од село Пирок има по-
кренато бракоразводна тужба против мажа и Акик Ос-
мани од село Неготино, Гостиварско. 

Тужениот сега се навоѓа во Румунија со непозната 
адреса, се поканува да се во срок од 15 дена од обја-
вувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" 
јази на судов или одреди законски застапник. Во про-
тивен случај судот му ексофицијо одредува за застап-
ник Босилка Јовановска од Гостивар на свој трошок. 

Од Околискиот суд во Гостивар на ден 19ЛМ950 
година. I—5—90 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

Околискиот суд во Ресен со ова објавува дека по 
оставинската постапка на пок. Цветко Крушаревски 
бивш од село ГТодмочани со решение бр. 17118 од 
14-П-1950 год. на Старателскиот орган при Социјално 
то здравствено поверенство на град Ресен за отсутниот 
наследник Цветко Крушаревски кој е со непознато ме-
стопребивалиште, поставен е за старател Андреја Кру-
шаревски од е. Подмочани, кој ќе го застапува се зу-
ри отсутниот не дојде во суд или не именува свој пол-
номошник. 

Се повикува секој кој нешто знае за боравакот 
на отсутниот да во срок од 15 дена од објавувањето 
на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да јави 
во овој суд. 

Истовремено се повикува и самото отсутно лице 
ако е во возможност да се на судов јави, било лично 
или писмено. Во противно судот оставината ќе е рас-
прави во негово отсуство, со изјавите на останалите 
наследници. 

Од Околискиот суд во гр. Ресен О. Бр. 167/48, 
9-111-1950 год. II—3 42 

Околиски суд во Ресен со ова објавува дека по 
оставината на пок. Трајче Калупџиев бивш од е. Под-
мочани со решение бр. 15675 од 14-11-1950 год. на 
Старателскиот орган при Социјалното здравствено по-
вереното на гр. Ресен, за отсутниот наследник Трај-

че Калупџиев кој е со непознато местопребивалиш^е, 
поставен е за старател Киро Калупџиевски од е. Под-
мочани кој ќе го застапува се дури отсутниот не дојде 
во судов или не именува свој полномошник. 

Се повикува секој кој нешто знае за боравокот на 
отсутниот да во срок од 15 дена од објавувањето на 
овој оглас во "Службен весник на НРМ" да јави на 
овој суд. 

Исјовремеко се повикува и самото отсутно лица 
ако е во возможност да се на судов јави, било лично 
или писмено. Во противно судот оставината ќе е распра-
ви во неговото отсуство, со изјавите на останалите на-
следници. 

Од Околискиот суд во Ресен О. Бр. 163/49, 
9-Ш-1950 год. " 1—3 41 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОБЛАСНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА ЖИВИНА, ЈАЈЦА, ПЕРЈА, И ПРЕРАБОТКА НА 

МЛЕКО "ОВЧЕ ПОЛЕ" СО СЕДИШТЕ ВО ГР. ШТИП. 
Обласниот народен одбор — Повереново за фи-

нансии — Штип, на основавте чл. 17 од Основниот за-
кон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од 
Правилникот за регистрација на, државните стопански 
претпријатија објавува: 

Врз основа решението на Обласниот народен од-
бор во гр. Штип под Бр. 893 од И-III-1950 год. упи-
сано е во регистерот на државните стопански пре I при-
јати ја од обласно значение на регистарски лист бр. 4 
свеска I под фирма: Обласно претпријатие за живина 
и ја јца, перја, млеко и преработка на млеко "Овче 
Поле" со седиште во град Штип. 

Претпријатието е основано на основание реше-
нието на Обласниот народен одбор на гр. Штип Бр. -117 
од 24-11-1950 година. 

Административно-оперативен раководител е: Из-
вршниот одбор на Обласниот народен одбор во град 
Штип. 

Предмет за работата на претпријатието е: откуп и 
промет со живина, ј а ј ц а , перја, млеко и преработка на 
млечни производи (Овче Поле) и на најекономичен на-
чин врши о ткуп и го испорачува на време по добнве-
ната диспозиција и со што помалку трошкови доставува 

Фирмата на претпријатието полноважно ќе ја пот-
пишува и претставува во рамките на овластеното Ма-
ноил Глигоров, д и т м т о р на претпријатието. ~ 

II—9 - 1 6 4 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПОШУ-
МУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ ИА БУПЦИ ОД ПОМАЛ 
ОБИМ "ЗЕЛЕН ГОР" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД ОХРИД 

Повереново го за финансии при Околискиот народен 
одбор во Охрид, во смисол на чл. 17 од Основниот за-
кон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од 
Правилникот за регистрација на државните стопански 
претпријатија објавува: 

Врз основа на решението на Повереново™ за фи-
нансии при Околискиот народен одбор во Охрид, 
бр. 4435 од 31-Ш-1950 год. уписано е во регистерот 
на државните стопански претпријатија од локално зна* 
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чење на страна 9/1 државно стопанско претпријатие од 
локално значење под фирма: Околиско претпријатие 
за пошумување и уредување на бупци од помал обим 
"Зелен Бор" со седиште во Охрид. 

Претпријатието е основано со решение на Околи-
скиот народен одбор бр. 3555 од 16-Ш-1950 год. 

Предмет за работата на претпријатието е: да пошу-
мува и уредува бупци во помал обим на територијата 
на Околискиот народен одбор. 

Администрашбко-оперативен раководител на прет-
пријатието е: Извршниот одбор на Околискиот наро-
ден одбор во Охрид. 

Фирмата ке ја потпишува Петре Симонови, ди-
ректор на претпријатието. 

Од Повереиството за финансии при Околискиот 
народен одбор во Охрид Бр.4435 

1П-8-151 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ОБЛАСНОТО И Р И ПРИЈА-

ТНЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО ЖИВИНА, ЈАША, 
МЛЕКО, МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ЕМИШ И ЗАРЗАВАТ 
СО СЕДИШТЕ ВО ГР. КУМАНОВО. 

Обласниот народен одбор Поверенство за финансии 
во Куманово врз основа на чл. 17 од Основниот закон 
за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Пра 
в ил кикот за регистрација на државните стопански прет 
пријатија објавува: 

На основание решението на Обласниот народен 
одбор — Куманово бр. 78 од 9ТН-1950 год. записано е 
во регистерот на државните стопански претпријатија 
под фирма: Обласно претпријатие за откуп и промет 
со живина, јајца, млеко, млечни производи, емиш и 
зарзават со седиште во гр. Куманово . 

Претпријатието е основано со решение на Облас-
ниот народен одбор бр. 2 од IV-1950 год. 

Предмет за работата на претпријатието е: откуп и 
промет на живина, јајца, млеко, млечни производи, е-
миш и зарзават и истите ги продава на пазарот. 

Административно-оперативен раководител на прет 
пријатието е: Обласниот народен одбор — Поверен-
о в о за државни набавки — Куманово, 

Претпријатието ќе го потпишува задолжува и раз-
должува директорот на претпријатието Ариф Скендер 
ставајќи свој оригинален потпис под натпеаниот или со 
штембил утиснатиот назив на фирмата. 

Бр. 78 од 9-ИМ950 год. II—9—165 

IV! А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за невалидни следните изгубени 

документи 

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
Лична карта серија Т " Рег. бр. 4795 издадена од 

Војна пошта 3225 — Загреб на Живојин Саки В.П. 7513 
Скопје IV—98—1693 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Де-
мир Хисар на Стојан Митев Здравески село Бабино — 
Демир Хисар IV—118—2108 

Војничко уверење на Јордан Ботинов Атанасов 
село Сенокос — Прилеп 

IV—119—2130 
Војничка книшка на Алексо Трпков Атанасова^! 

село Сливница Битола IV—62— 992 
Војничка книшка под бр. 766 на Стојан Митев Да-

нилов село Тркање — Кочани 
IV—65- 1037 

Војничка исправа на Коце Арсов Илиев село Рој 
чани — Кратово IV - 7 8 - 1284 

Бр. 22 — Стр. 2 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Ко-
чани на Кирил Андонов Анакиев — Кочани ул. "Ди-
митар Влахов" бр. 49 

IV—82—1361 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во Го-

стивар на Јусуф Џемаилов Бафкири село Пирок— Го-
стивар IV—84—1413 

Војничка буквица на Мирче Георгиев Данчевски 
село Бојиште Демир Хисар 

Војничка книшка на Диме Богданов Ангелов село 
Брвенца — Тетово IV— 90—1536 

Војничка книшка на Ристо Дуков Наумовски село 
Суводол — Брод IV—90—1540 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Ко-
чани на Рамзи Џемаил Салимов село Блатец — Кочани 

IV—93—1598 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во Ко-

чани на Мусеим Ибраим Омеров село Блатец — Кочани 
IV—93—1599 

Платна книшка Бр. 1628-с на Јордан Алековски 
В.П. 9190 — Битола IV—105—1819 

Потрошачка карта Бр. 3531 издадена од Војно тр-
говско претпријатие — Битола на Панде М. Ристоски 
— Битола ул. "Св. Климен Охридски" бр. 68 

IV—106—1856 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во Ко-

чани на Блаже Србенов Велков село Нојанци — Коча-
ни IV—106—1862 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Кра-
тово на Јанко Филипов Стојанов село Опила — Кра-
тово IV—124—2220 

Војничка книшка на Даме Геговски село Слепче 
— Демир Хисар IV—124—2227 

Војничка книшка на Цветан Ангелов Стевкоски 
село Слепче — Демир Хисар IV— 124—2228 

Војничка книшка на Илија Пупунчевски село Слеп 
че — Демир Хисар IV—124—2229 

Војничка книшка на Стеван Толев Корески село 
Слепче — Демир Хисар IV—124—2230 

Војничка книшка на Борис Зајакоски село Слеп-
че — Демир Хисар IV—124—2231 

Војничка книшка на Миле Џадески село Слепче — 
Демир Хисар IV—124—2232 

Војничка книшка на Трајче Налоски село Слепче 
— Демир Хисар IV—127—2278 

Војничка книшка на Веле Грозданов Коруноски се 
ло Слепче — Демир Хисар IV—127—2279 

Војничка книшка на Ристо Карабаткоски село Слеп 
че — Демир Хисар IV—127—2280 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во Слеп 
че на Никола Крстев Мирчески село Прибилци — Д е -
мир Хисар IV—127—2281! 

Војничка исправа издадена од Војни отсек — 
Слепче — на Темелко Стојанов Налоски село Слепче? 
— Демир Хисар IV—127—2283 

Војничка исправа издадена од Војни отсек —• 
Слепче на Мито Велов Гугучески село Слепче — Де* 
мир Хисар IV—127—22841 

Војничка исправа издадена од Војни о^сек —» 
Слепче на Стојан Пешков Печенпетелоски село Слеп«« 
че — Демир Хисар IV—127—2283 

Војничка исправа издадена од Војни отсек —• 
Слепче на Горѓи Котев Пупунчески село Слепче — 
Демир Хисар IV—127—2286 
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Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче — на Стеван Цветанов Сретоски село Слепче 
— Демир Хисар IV—127—2287 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче — на Нове Ванчев Велјацоски село Прибилце 
— Демир Хисар IV—127—2288 

Војничка исправа издадена од Војни отсек — Степ 
че на Горѓи Петров Налоски село Слепче — Демир 
Хисар IV—127—2289 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче на Мише Тасев Налоски село Слепче — Де-
мир Хисар IV—128—2290 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче на Герасим Стојанов Михајловски село Слепче 
— Демир Хисар IV—128—2291 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче на Трајко Јончев Неделкоски село Слепче — 
Демир Хисар IV—128—2293 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче на Вангел Велев Неделкоски село Слепче — 
Демир Хисар IV—128—2294 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче на Трајче Веланов Јанкулоски село Безерник 
— Демир Хисар IV—128—2301 

Војничка исправа издадена од Војни отсек — 
Слепче на Борис Силјанов Таревски село Брезово — 
Демир Хисар IV—129—2302 

Војничка исправа издадена од Војни отсек — 
Слепче на Ванчо Стојанов Мијајловски село Брезово 
— Демир Хисар I V — 1 2 8 - 2 3 0 3 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче на Мите Божинов Карески село Слепче — Де-
мир Хисар IV—129—2315 

Војничка книшка на Осман Шабан Осман — Скопје 
ул. "153" бр. 25 IV—130—2345 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Охрид на Крсте Н. Трајчески село Белчиште — Охрид 

IV—131—2359 
Војничка буквица издадена од Војни отсек — 

Прилеп на Трајко Лазов Крстевски — Прилеп ул. 
"175" бр. 190 IV—131—2360 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта серија "А 2852 Рег. бр. 21420 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
II — реон во Скопје на Мубеџел Фета Сулејманпашиќ 
— Скопје ул. "172" бр. 87 IV—127—2277 

Лична карта Рег. бр. 10116 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи во Скопје на Михајло Г. 
Цветков — Скопје ул. "11 Октомври" бр. 118 

IV—НО—1953 
Лична карта серија "А" 41588 Рег. бр. 39820 

издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Вејсел Метуш Јакуб — 
Скопје ул. "200" бр. 73 IV—110—1954 

Лична карта серија "А" 19040 Рег. бр. 17736 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
I — реон во Скопје на Јулмина Ј. Тами — Скопје 
ул. "284" бр. 2 IV—110—1956 

Лична карта серија "А" 47261 Рег. бр. 2268 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ОНО — Скопје на Идрис Абас Фејзула — село Љ у -
ботен — Скопје IV—111—1984 

Лична карта серија *А" 52893 Рег бр. 7893 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ОНО — Скопје на Спиро Ц. Христоски село Бунар-
уик — Скопје IV—112—1986 

Лична карта серија "А" 17692 Рег. бр. 18229 
издадена од Поверене!во за внајрешни работи при 
III — реон во Скопје на Муса Вехаб Садик — Скопје 
ул. "160" бр 85 А IV—112—1987 

Лична крта серија "А" 5648 Рег. бр. 3278 
издадена од Поверене ! во за виа грешни работи прм 
I — реон во Скопје на Гора Милошева — Скопје ул. 
"73а бр. 12 IV—112—1988 

Лична карта серија "А" 48745 Рег. бр. 3745 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ОНО — Скопје на Драгутин Милојевиќ — село Пе-
тровац — Скопје IV—112—1993 

Лична карта серија Т " 37777 Рег. бр. 7767 
издадена од Повереново за внатрешни рзботи во 
Крива Паланка на Иванова Лазена — Скопје 

IV—112—1994 
Лична карта серија бр. 53711 Рег. бр. 8712 

издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ОНО — Скопје на Величко Стојановски село Ајва-
товци - Скопје IV—1121999 

Лична карта серија "А" 46844 Рег. бр. 1844 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ОНО — Скопје на Шериф А. Саитов — село Петро-
вец - Скопје IV—112—2001 

Лична карта серија "А" 35591 Рег. бр. 33817 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ОНО — Скопје на Стефан Белковски село Горно 
Водно - Скопје IV—112—2002 

Лична карта под Рег. бр. 3902 издадена од Пове-
реново за внатрешни работи во Гевгелија на Марко 
Алековски — Скопје ул. "386" бр. 39 

IV—118—2010 
Лична ка ота серија "Е" 10817 Рег. бр. 10993 

издадена од Повереново за внатрешни работи во 
Кавадарци на Гаврило Попов — Скопје 

IV—113—2021 
Лична карта серија "А" 955022 Рег. бр. 9213 

издадена во Повереново за внатрешни работи во 
Куманово на Милка Арсова — Скопје ул. "Димче 
Габер" бр. 6 IV—114—2025 

Лична карта под Рег. бр. 490 издадена од Пове-
д е н о в о за внатрешни работи во Берово на Никола 
Таковски - Скопје IV—114—2027 

Лична карта серија "Е" Рег. бр.7676 издадена 
од Повереново за внатрешни работи во Гевгелија на 
Иванка Д. Ковачева — Скопје IV—114—2029 

Лична каша серија "А" 11244 Рег. бр. 9614 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Олга Д. Теофилова — 
Скопје ул. "86 бр. 4 IV—116—2066 

Лична карта серија "А" 24236 Рег. бр. 21129 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Таир Бафтијар Абазов — 
Скопје ул. "520" бр. 23 IV—116—2068 

Лична карта серија бр. 35206 Рег. бр, 23545 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
IV — реон во Скопје на Јонус Мустафовиќ — Скопје 
ул. "385" бр. 12 - " IV—122—2193 

Лична карта серија "А" 2582 Рег. бр. 28270 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
II — реон во Скопје на Џавид С. Максит — Скопје 
ул. "464" бр. 152 IV—123—2195 

Лична карта серија "А" 12925 Рег. бр. 2928 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ГНО — Тетово на Богдан В. Настоски — Скопје ул. 
*464"бр. 35 IV—123—2198 

Лична карта серија "А" 38584 Рег. бр. 35485 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
I — реон во Скопје на Јорданка Г. Јанева — Скопје 

IV—123—2200 
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Лична карта серија "А" 56607 Рег. бр. 11607 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
ЈУ — реон во Скопје на Трајан Исенов Аметовски 
село Арачиново — Скопје IV—104—1802 

Лична карта Бр. 6488 издадена од Повереново 
за внатрешни работи при МИО во село Бања срез 
Ораховец — Космет на Риза Мамуд Љиман — Скопје 
УЛ. "249" бр. 25 IV—104—1805 

Лична карта серија ГА" 2103 Рег. бр. 20789 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
Ш О — Скопје на Мирко А. Ристовски — Скопје 

IV—104—1808 
Лична карта серија бр. 11674 Рег. бр. 9819 

издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
IV — Реон во Скопје на Никола Иванов Јовановски 
— Скопје УЛ. "167" бр. 24 IV—104—1810 

Лична "карта серија "А" 23337 Рег. бр. 26575 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ц — реон во Скопје на Милева Алексо Костиќ — 
Скопје ул. "Охридска" бр. 12 IV—105—1836 

Лична карта серија бр. 44436 Рег. бр. 41655 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Ш __ реон во Скопје на Сали Мустафа Абазов — 
Скопје ул. "131" бр. 32 IV—105—1837 

Лична карта Бр. 4493 издадена од Поверенство 
за внатрешни работи во Урошевац на Садик Јусуф 
Бајрам од Скопје IV—96—1651 

Лична карта серија "А" 39861 Рег. бр. 39396 
издадена од Поверенство за внатрешни работи во 
Скопје на Риза Ибраим Усеинов Скопје 

IV—96—1658 
Лична карта бр. 3980 издадена од Повереново 

за внатрешни работи при ГМО — Тетово на Шериф 
Пабер Сулејман — Скопје ул. "108" бр. 36 

IV—969—1659 
Лична карта серија бр. 66246 Рег. бр. 6246 

издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ГНО — Охрид на Стојан Д. Муратовски — Скопје 
ул. "Сталинградска" бр. 69 IV—97—1668 

Лична карта серија "Б" 15617 Рег. бр. 15429 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
ГНО — Битола на Лазо В. Богоевски — Скопје ул. 
"Огњан Прида" бр. 7 IV—97—1669 

Лична карта серија "А" 56915 Рег. бр.11916 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III реон во Скопје на Велко Тодоровски е. Горно 
Нерези - - Скопје ' IV—97—1671 

Лична карта Рег. бр. 4334 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи при ОНО — Дебар на Ка-
мил Макидовски — Скопје ул. "X. Карпуш" 

IV—98—1686 
Лична карта серија "А" 42349 Рег. бр. 43758 

издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-
реон во Скопје на Десимир Душан Антониќ — Ско-
пје ул. "370" бр. 13 IV—74—1211 

Лична карта серија бр. 43273 Рег. бр. 44514 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при I-
реон во Скопје на Смиљка Б. Низамова — Скопје ул. 
"347" бр. 20 IV—74—1212 

Лична карта серија "А" 7182 Рег. бр. 8005 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при III-
реон во Скопје на Реџеп Мустафа Рудиш - Скопје 
ул. "129" бр. 67 IV—74—1222 

Лична карта серија "А" 40992 Р&ч. бр. 41869 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при I-
реон во Скопје на Нашиде Н. Демирова Скопје ул. 
"1" бр. 13 IV—74—1224 

Лична карта серија "А" 40992 Рег. бр. 42436 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при II-

Реон во Скопје на Назиф Иса Ракип — Скопје ул. 
"34" бр. 17 IV—105—1842 

Лична карта серија "А" 5079 Рег бр. 3016 из-
дадена од Повереново™ за внатрешни работи при 
II — реон во Скопје на Милица Б. Јовановска — 
Скопје ул. Тирана бр. 64 IV—105—1844 

Лична карта серија "А" 10139 Рог. бр. 9239 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при III 
— реон во Скопје на Милка X. Јаконовска — Скопје 
ул. "110" бр. бб IV—105—1846 

Лична карта серија "А" 42524 Рег. бр. 43916 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при I* 
реон во Скопје на Милан Ц. Кајчиновиќ — Скопје 

I V — 1 0 7 - 1 8 7 6 
Лична карта серија "А" 39933 Рег бр. 39459 из-

дадена од Поверенство за внатрешни работи при IV-
реон во Скопје на Кемал Пајазит Бекир — Скопје ул. 

157' бр. 44 IV—107—1883 
Лична карта серија "А" 43849 Рег. бр. 40490 из* 

дадена од Повереново за внатрешни работи при IV-
реон во Скопје на Стојна Ристова Манева Скопје 
ул. "164" бр. 46 ' I V — 1 0 7 - ;884 

Лична карта серија "А" 31425 Рег. бп. 13871 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при III-
реон во Скопје на Сениха Амет Ахмедовска — Скопје 
ул. 122 бр. 8 IV—107—1888 

Лична карта серија "А" 29080 Рег. бр. 30693 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при I* 
реон во Скопје на Славка Тренева — Скопје ул. 
"249" 36 IV—108—1892 

Лична карта серија "А" 642 Рег. бр. 430 изда-
дена до Повереново за внатрешни работи при ГНО — 
Скопје на Нада Г. Динчева — Скоше ул. "Мирче 
Ацев" бр. 27 IV—108—1893 

Лична карта серија ' А" 32820 Рег. бр. 32474 из-
дадена од Повереново на внатрешни работи при ГНО 
Скопје на Душан Љубев Пановски — Скопје УЛ. "Ки-
рил Крстев""бр. 2 * IV—108—1894 

Лична карта серија "А" 22879 Рег. бр. 20733 
издадена од Повереново за внатрешни работи црк И-
реон во Скопје на Јелица Давид Петрушева — Скопје 
ул. "155" бр. 99 IV—108— 3896 

Лична карта серија "А" 43618 Рег. бр. 44851 из-
дадена од Повереново за внатрешни баботи при I" 
реон во Скопје на Стамат Б. Стаматовски --- Скопје 
ул. "13 Ноември" бр. 12 IV- 08—1902 

Лична карта серија "А" 16609 ^ег. бр. 16290 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-
реон во Скопје на Иванка Г. Ивановска — Скопје ул, 
"Ленинова" бр. 54 IV -108—1910 

Лична карта серија "А' 18889 Рег. Лр. Г/665 
издадена од Повереново за внатрешни рабо*?; прм I-
реон во Скопје на Миле Т. Костов €коп:'° г-д 
"357" бр. 4 \ у - т ~ т 2 

Лична карта серија "А" 32291 издадена од По-
веренство за внатрешни работи при 1-реон во Скопје 
на Илија П. Секуловски — Скопје ул. "338" бр. 7 

IV—109—1917 
Лична карта серија бр. 30468 Рег. бр. 23520 изда* 

дена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО 
Скопје на Тихомир Матевски Скопје ул. "140" бр. 103 

IV—75—1228 
Лична карта серија "А" 47990 Рег. бр. 2990 из* 

дадена од Повереново за внатрешни работи при ОНО 
Скопје на Љубица Т. Иванова село Маџари Скопје 

IV—75—1231 
Лична карта серија бр. 45438 Рег. бр. 438 изда* 

дена од Поверенство за внатрешни работи при' ОНО 
Скопје на Шабан Џемаили Агушев село Дејковец — 
Скопје IV—76—1231 
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Лична карта серија бр. 15239 Рег. бр. 11436 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
11» — реон во Скопје на Фикри ја Сабин Умер — 
Скопје ул. "90" бр. 19 IV—123—2205 

Лична карта серија бр. ^ 3 1 3 7 Рег. бр. 22155 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Тефик Б. Амедов — Скопје 
ул. "118" бр. 73 IV—125—2236 

Лична карта серија бр. 29713 Рег. бр. 27927 
издадена од Поверене тво за внатрешни работи при 
I — реон во Скопје на Трајан С. Перовски — Скопје 
ул. "272" бр. 4 IV—125—2239 

Лична карта серија бр. 6259 Рег. бр. 51261 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Јусуф Каил Муарем — 
Скопје ул. "376" бр. 175 IV—125—2240 

Лична карта серија бр. 32529 Рег. бр. 31147 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
II — реон во Скопје на Јаглика Трипун П љ а ч к о в а — 
Скопје ул. "Кочо Рацић" бр. 57 IV—125—2244 

Лична карта серија "А" 9223 Рег. бр. 8861 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Фаик Сулеман Јашаров — 
Скопје ул. "380" бр. 4 IV—125—2245 

Лична карта серија бр. 35314 Рег. бр.37648 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
1П — реон го Скопје на Оливера Божиновиќ — Скоп-
је ул. "104" бр. 46 IV—125—2247 

Лична карта серија "А" 17632 Рег. бр. 14059 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
1 — реон во Скопје на Бошко • А. Дурчевски — 
Скопје ул. "Московска" бр. 75 IV—125—2250 

Лична карта серија "А" 17640 Рег. бр. 16962 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
I _ реон во Скопје на Нада Пиркова — Скопје ул. 
"Толбухин" бр. 17 IV—126—2252 

Лична карта серија "А" 42255 Рег. бр. 43641 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
I — реон во Скопје на Лазиќ Петар Драгослав — 
Скопје ул. "Стадинова" бр. 57 IV—126—2254 

Лична карта серија "А" 43169 Рег. бр. 44346 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
I — реон во Скопје на Никола Ј. Шкаперда — Скопје 
ул. Московска" бр. 31 IV—126—2260 

Лична карта серија бр. 53343 Рег. бр. 8343 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
ОНО — Скопје на Борис Д. Цветковски село Горно 
Коњари — Скопје IV—126—2262 

Лична карта серија "А" 5088 Рег. бр. 3047 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
II — реон во Скопје на Перса Т. Божинова — Скопје 
ул. "253" IV—126—2269 

Лична карта серија "А" 41883 Рег. бр. 40406 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ГНО — Скопје на Вели Шакир Мустафа — Скопје 
ул. "125" — 39 IV—94—1609 

Лична карта серија "А" 42774 Рег. бр. 40695 
издадена од Повереново за внатрешни работи прл 
Ш О — Скопје на Мехри Даут Бетула — Скопје ул. 
М е г - з IV—95—1625 

Лична карта серија "Б" Рег. бр. 352 издадена 
Повереново за внатрешни работи во Скопје на Цу-
аиде Муарем — Скопје ул. "151" бр. 3 

IV—95—1626 
Лична карта серија "А" 30043 Рег. бр. 23254 

додадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Владо С. Кралев — Скопје 
ј у л . "82" бр. 10 IV—95—1627 

Лична карта серија "Аи 37855 Рег. бр. 35248 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
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I — реон во Скопје на Надежда С. Петкова — Скопје 
IV—95—1629 

Лична карта серија "Е" 3546 Рег. бр. 5320 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи во Ва-
ландово на Петар Бојков — Скопје IV—95 163^ 

Лична карта серија "А" 43565 Рег. бр. 44835 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
I — реон во Скопје на Милица Б. Петрова — Скопје 
ул. "249" бр. 11 IV—96—1644 

Лична карта серија "В" 56292 Рг. бр. 4292 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
ГМО — Охрид на Милка Милачиќ — Скопје ул. 
"Генерал Темпо" бр. 7 IV 199 1919 

Лична карта серија бр. 3270 Рег. бр. 48270 
издадена од Повереново за внатрешни работи пра 
ОНО — Скопје на Адем Бајрам Закир — Скопје село 
Ајдинци — Скопје IV—109—1922 

Лична карта серија "А" 31277 Рег. бр. 23859 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
IV — реон во Скопје на Кумри ја Петрова — Скопје 
ул. "165" бр. 16 IV—110—1944 

Лична карта серија "А" 2675 Рег. бр. 19351 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Стојан Горги Стојчевски — 
Скопје ул. "137" бр. 64 IV—ИО—195П 

Лична карта серија "А" 36128 Рег. бр. 36910 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ГНО — Скопје на Марика С. Куцумани — Скопје 
ул. "Кирил и Методи" бр. 12 ' IV—81—1340 

Лична карта серија "А" 8232 Рег. бр. 7710 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ГНО — на IV реон во Скопје на Рада Благое Мојсиќ 
— Скопје ул. "578" бр. 21 I V — 1 1 9 - 2 1 3 6 

Лична кар:а серија бр. 55822 Рег бр. 10821 
издадена од I довереново за внатрешни работи при 
ОНО — Скопје на Стојилко П. З д р а в е в с к и село 
Петрово — Скопје IV—120—2140 

Лична карта серија "А" 40442 Рег. бр. 39964 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Аки Ше&лк Ибрахим 
Скопје ул. "392" бр. 45 IV—120—2142 

Лична карта серија "А" 7901 Рег. бр. 6320 
издадена од Поверене! во за внатрешни работи при 
Ш О — Скопје на Грозда Тодорова Стојкова — 
Скопје IV—120—2143 

Лична карта серија бр. 51374 Рег. бр. 6372 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ОНО — Осош> нп Васил Трпевски село Горно Солње 
— Скопје IV—121—2169 

Лична карта серија "А" 1599 Рег. бр. 1212 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
I — реон во Скопје на Евица Т. Вулгаракис — Скоп-
ј е ул. нози станови "Црниче" бр. 7 IV—121—2172 

Лична карта под бр. 13234 издадена од Поверен-
ството за внатрешни работи при Ш О — Скопје на 
Христо Н. Поче гов Скопје ул. "М. Горки" бр. 4 

IV—121—2174 
Лична кам;а серија "А" 62528 Рег. бр. 4Ѕ738 

издадена ол П овереново за внатрешни работи при 
I — реон во Ог^пј? на Гурга Р. Радуловиќ Скопје 
ул. "1" бр. 21 ' IV—122—2177 

Лична карта ? серија "А" 1765 Рег. бр. 1299 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
II — реон во Скопје на Тодор Т. Јаневски — Скопје 
ул. "19" бр. 42 IV—122—2179 

Лична карта серија бр. 71534 Рег. бр. 6531 из-
дадена од П о в е р е н о в о ^ за внатрешни работи во 
Дебар на Слободка Куноска — Скопје ул. " К р а љ е -
вачка" бр. 22 ' IV—122 -2180 

Лична карта серија "Д" 93363 Рег. бр. 10476 
издадена од Повереново™ за внатрешни работи во 

I 
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Кичево на Катица Ж. Стојановска — Скопје ул. 
"Страшо Пинџур" бр. 26 соба 27 IV—122—2186 

Лична карта серија "А" 48123 Рег. бр. 2123 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
IV — реон во Скопје на Милица Б. Николова — 
Скопје ул. "Прага" бр. 41 IV—122—2192 

Лична карта серија "А" 34210 Рег. бр. 37254 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Ариф Каплан Иљаз — фа-
брика "Пролетер" — Скопје IV—98—1688 

Лична кар*а Рег., бр. 2736 издадена од Поверен-
о в о за внатрешни работи во Дебар на Илија Т. Ко-
левски — Скопје ул. "Калининова" бр. 19 

IV—98—1690 
Лична карта серија "Р" 28346 Рег. бр. 30145 

издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ГНО — Скопје на Калина Семенкова — Скопје 

IV—101—1737 
Лична карта серија "А" 3469 Рег. бр. 6736 

издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ГНО — Скопје на Кадри У. Асанов — Скопје ул. 
"177" 15 IV—101—1738 

Лична карта серија бр. 51109 Рег. бр . 6207 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
ОНО — Скопје на Умер А. Јакуп село Д. Коњаре 
- Скопје I V — 1 0 1 - 1 7 3 9 

Лична карта серија бр, 35396 Рег. бр. 37741 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Јашар М. Али — Скопје ул. 
"134" бр. 5 ' IV—101—1744 

Лична карта серија бр, 35396 Ррг. бр. 37741 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Сали Умер Дервиш — Скопје 
чево - Скопје I V — 1 0 1 - 1 7 4 9 

Лична карта серија "А" 42524 Рег. бр. 43910 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ГУ — реон во Скопје на Милан Ц. Кајчиновиќ - -
Скопје ул. "177" бр. 72 IV—101—1754 

Лична карта серија "А" 4670 Рег. бр. 7102 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
III — реон во Скопје на Селим Шериф — Скопје ул. 
"126" 25 IV—101—1755 

Лична карта серија "А" 4975 Рег. бр. 2780 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
I — реон во Скопје на Ратка Д. Лазарова — Скопје 
ул. "Савска" бр. 6 , IV—101—1756 

Лична карта серија "А" 55147 Рег. бр. 10145 
издадена од Повереново за внатрешни работи при 
ОНО — Скопје на Стојко Стојанов село Побожје — 
Скопје IV—90 - 1 5 3 1 

Лична карта серија "А" 55847 Рег. бр. 10846 
издадена од Повереново за внатрешни работи прч 
ОНО — Скопје на Асен Веселов Мемишов село Би-
лимбегово Скопје IV—91—1552 

Лична карта Бр. 3064 издадена од Повереново 
за внатрешни работи при I — реон во Скопје на Ма-
рија Балушева — Скопје ул. "280" бр. 48 

IV—91—1553 
Лична карта Рег. бр. 10324 издадена од Пове-

р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Скопје 
на Божана Доневска — село Сингелич — Скопје 

1В—91—1557 
Лична карта серија бр. 31109 Рег. бр. 1109 из« 

дадена од Повереново за внатрешни работи во село 
Љипљан — Космет на Имер Рустем — Скопје ул 
"250" бр. 12 IV—9.2—1583 

Лична карта серија "М" 4069 Рег. бр. 6890 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
IV — реон во Скопје на Мамут Рагип Рифат — 
Скопје ул; "179" бр. 43 * IV 93—1589 

Лична карта серија бр. 22822 Рег. бр. 20 
издадена од Поверенство за внатрешни работи п 
ГНО — Титов Велес на Роза А. Цилакова — Ско1 
ул. "Генерал .Темпо" бр. 39 IV—93—15 

Лична карта серија "А" 50524 Рег. бр. 55 
издадена од Поверенство за внатрешни работи п 
ОНО — Скопје на Шемо А. Јакуп — село Гу ма лс 
— Скопје IV—93—15 

Лична карта серија "Д" 7112 Рег. бр. ОД 
издадена од Поверенство за внатрешни работи * 
ГНО — Тетово на Радомир Симов Филиповски 
Скопје ул. "Београдска" бр. 32 IV—104—18 

Лична карта серија бр. 49540 Рег. бр. 45 
издадена од Поверенство за внатрешни работи п 
ОНО — Скопје на Бо јко Б. Стевков, село МарЈ 
— Скопје IV— 93—16 

Лична карта Бр. 10820 издадена од Поверене 
за внатрешни работи при ГНО — Скопје на МИЈ 
С. Мирчев од Скопје IV—94—16 

Лична карта серија бр. 1778 Рег. бр. 6 
издадена од Поверенство за внатрешни работи I 
III — реон во Скопје на Наид Зејнула — Скопје 
"124" — 18 IV—94—1 е 

Лична карта серија "А" 35988 Рег бр. 34! 
издадена од Поверенство за внатрешни работи г 
И — реон во Скопје на Трајан С. Тодески село Д 
чево — Скопско 

Лична карта серија "А" 39686 Рег. бр.39232 
дадена од Поверенството за внатрешни работи 
Ш-реон во Скопје на Ангелина Трајанова—СКОЈ 
ул. "130" бр. 6 IV-102— 

Лична карта серија "А" 17432 Рег. бр, 135 
издадена од Повереново за внатрешни работи г 
II реон во Скопје на Михаило М. Мазлановски—Ск 
је ул. "Браќа Миладинови" бр. 9 IV—102—1/ 

Лична карта серија "А" 7438 Рег. бр. 16222 из 
дена од Поверенството за внатрешни работи г 
ГНО—Скопје на Пано Манев Гавров-Скопје ул. "Б 
ќа Миладинови" бр. 17 IV-102—1' 

Лична карта Рег. бр. 5866 издадена од Повер 
ството за внатрешни работи во Гевгелија на Заго; 
А. Аврамова — Скопје ул. "150" бр. 51 

IV—102—1 
Лична карта серија "А" 12883 Рег. бр. 13924 

дадена од Повереново™ за внатрешни работи 1 
1-реон во Скопје на Тренда Р. Ниневска—Скопје 
"354" бр. 9 IV-102—1 

Лична карта серија "А" 29956 Рег. бр. 23 
издадена од Повереново™ за внатрешни работи I 
Ш-реон во Скопје на Бекир Селман Максудов—Ско 
ул. "126" бр. 77 IV-102—1' 
Лична карта под бр. 3097 издадена од Повереново 
внатрешни работи во Опатија на Благородна То 
рова—Скопје IV-102—1' 

Лична карта серија "А" 18403 Рег. бр. 18618 
дадена од Повереново за внатрешни работи 
ГНО—Скопје на Вера Антова Јанева—Скопје 

IV-103—1 
Лична карта серија "А" 2902 Рег. бр. 24 

издадена од Поверенство за внатрешни работи 
ГНО—Скопје на Борис Петров Џартсвски—Скс 

1У-103— 1 
Лична карта серија Г А" 56258 Рег. бр. 11 

издадена од Поверенство за внатрешни работи 
ОНО—Скопје на Даница М. Станојевиќ село Буј! 
ци — Скопско IV—103— 

Лична карта серија бр. 49884 Рег. бр. 4 
издадена од Повереново за внатрешни работи 
ОНО — Скопје на Миодраг С. Милојевиќ село Пет 
вец — Скопско IV—103-
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Лична карта серија "П" 187996 Рег. бр. 13314 
издадена од Повереново за внатрешни работи во О-
бреновец срез Посавжи на Даница Чичиќ — Скопје 
ул. "Иво Рибар" бр. 48 IV—76—1252 

Лична карта серија "А" 4613 Рег. бр. 2569 изда-
дена од Повереново за внатрешни работи при 1-реон 
во Скопје на Амет Ата Амедов — Скопје ул. "Орце 
Николов" бр. 31 IV—76—1253 

Лична карта серија "А" 20607 Рег. бр. 25148 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при 1-реон 
во Скопје ка Атанасија Сиљановска — Скопје бр. 467 
бр. 20 IV—76—1259 

Лична карта серија "А" 25618 Рег. бр. 28529 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи 
во Скопје на Атанас Т. Тасевски — Скопје ул. "507" 
бр. 10 IV—79—1312 

Лична карта серија "А" 38985 Рег. бр. 35874 из-
дадена од Поверене! во за внатрешни работи при I реон 
во Г ' - " е р- Илинка Панкова Перкова Скопје ул 
"78" бр. 159 IV - 79 -1314 

Ли-,ал .-. ота серија бр. 51246 Рег. о > 1246 из-
дадена од Поверенотво за внатрешни работи во Ву-
читрн на Даница Илиќ — Скопје IV—79—1319 

Лична карта серија "А" 23934 Рег. бр. 27192 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при I Н о 
Скопје на Дамјан Кузмановски — Скопје 

IV—79 1319 
Лична карта серија "А" 46509 Рег. бр. 1509 изда-

дена од Повереново за внатрешни работи при 1-реон 
во Скопје на Бошко Д. Костадиновски село Долно Не-
рези - Скопје IV 8 0 - 1322 

Лична карта серија "В" 5106 Рег. бр. 5106 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО 
Прилеп на Косто Т. Ордановски — Скопје ул. "Ста-
линградска" бр. 21 1У__80 -1324 

Лична карта серија '"А" 24587 "Рег. бр. 27875 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
1-реон во Скопје на Радмила Петровска — Скопје ул. 
"256" бр. 12 IV—-80—1328 

Лична карта серија бр. 28896 Рег. бр. 22785 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при III-
реон во Скопје на Драгица К. Панчева — Скопје ул. 

125" бр. 149 IV—80—1329 
Лична карта серија "А" 40155 Рег. бр. 39682 из-

дадена од Поверенство за внатрешни работи при^ III-
реон во Скопје на Атанас Коларов — Скопје ул. "Ле-
нинградска" бр. 59 IV—1334 

Лична карта серија "В" 72326 Ррг. бр. 4273 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО 
Титов Велес на Трајан Јорданов Николов — Скопје 

IV—80—1338 
Лична карта серија "А" 33660 Рег. бр. 30050 из-

дадена од Поверенство за внатрешни работи при II-
реон во Скопје на Милован В. Томиќ — Скопје ул. 
"621" бр. 4 IV—71 - 1 1 5 4 

Лична карта серија бр. 47013 Рег. бр. 2013 изда-
дена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО 
Скопје на Петре Л. Бојковски село Миладиновци — 
Скопје IV—71—1155 

Лична карта серија бр. 48474 Рег. бр. 3474 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО 
Скопје на Борис С. Анѓелко село Бунаруик — Скопје 

IV—71—1156 
Лична карта серија бр. 57324 Рег. бр. 12325 из-

дадена од ПоверенстЕО за внатрешни работи при ОНО 
Скопје на Сами Азем Таировски село Гума лево — 
Скопје IV—71—1160 

Лична карта серија "А" 2636 Рег. бр. 19222 из-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО 
Скопје на Лиман Митрез Осман — Скопје ул. "162" 
вр. 31 I V -72 1178 

Лична карта серија "А" 24326 Рег. бр. 27529 и Ј-
дадена од Поверенство за внатрешни работи при -
реон во Скопје на Киро П. Мицевски ул. "280" 34 

IV—72—11 > 
Лична карта серија бр. 48327 Рег. бр. 3237 и -

дадена од Повереново за внатрешни работи при О > 
Скопје на Усеин Мемед Абаз село Синѓелиќ — Ско ; 

IV—73—1Ј , 
Лична карта серија "А" 14963 Рег. бр. 15247 > 

дадена од Поверенство за внатрешни работи при Г1, ) 
Скопје на Трпе X. Стојанов — Скопје ул. "Р. 
Кончар" бр. 8 IV—73—11 » 

Лична карта серија "А" 21567 Рег. бр. 25755 
дадена од Поверенство за внатрешни работи при ГИ.; 
Скопје на Петар Пауновски — Скопје ул. "Страв > 
Пинџур" бр. 54 IV—73—1214 

Лична карта серија "А" 22145 Рег. бр. 24845 и • 
дадена од Поверенство за внатрешни работи при П-
реон во Скопје на Боне Николов Антовски — Скот 2 
ул. "307" бр. 37 IV—73—12 1 

Лична карта серија "А" 34735 Рег. бр. 33294 и -
дадена од Повереново за внатрешни работи при I-
реон во Скопје на Василка М. Трпева — Скопје ул. 
"45" бр. 3 IV—73—120 ) 

Лична карта серија "Г" 7512 Рег. бр. 8228 и -
дадена од Повереново за внатрешни работи при ГН ) 
Куманово на Добри Димитриевски село Маџари - -
Скопје IV—74—12( 5 

Лична карта серија "А" 4636 Рег. бр. 2562 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи при I-
реон во Скопје на Раде Ацев Ѓорѓиевски — Скоп " 
ул. "102" бр. 12 I V — 7 4 - - 1 2 0 " 

Лична ,карта сери ја "В" бр. 3792 рег. 5р. 3792 издаде' I 
од Поверене! «о за внатрешни работл при ОНО — Приде ! 
на Владимир .Јорданов Ристески — село Варош --Прилеп IV—62—91-') 

Лична карта серија "В" бр. 20888 Рег. бр. 5784 издаде * I 
Од П о в е р е н о в о ::а »»-»грешни работи при ОНО — Придеч 

на Методија Галев Спасески село Галича н и — Прилеп 
IV—62—982 

Лична кар а серија "В : ' %34 Рег. бр. 363-1 издадена 
од П о в е р е н о в о за внатрешни при ГНО — Приде,1 
па Петар Хрис ов Пешкоски — Прилеп ул. "Б Талески" бр. 
105 * IV—62—937 

Лична кар ,а серија "В" бр 2466 Рег. бр. 2466 издаден.1 

од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп 
на Богоја Ангелов Димески — Прилеп ул. "141" бр 9 

IV—62—988 
Лична карта серија "В" 20922 Рег. бр. 5998 издадена 

од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп 
на Милан Велков Конески село Долнени — Прилеп 

IV—64—1031 
Лична карта сепија " В ' 7712 Рег. бр 7712 издадена 

од Поверене во за виа [ тими работи при ГНО — Прилеп и 
Стефан Тодоров Павловски — Прилеп ул. "101" бр. 83 

IV—64—103$. 
Лична кг ита гени ј . "В ' 7968 Рег. бр 7912 издадена 

П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на 
Димитрија Петров Ристески - Прилеп ул. "150" бр. 73 

IV—64—1038 
Лична карта серија Рег бр. 7214 издадена од П о в е ' 

Р е н о в о за в и о - р е н т и работи при ГНО — Прилеп на Ис( 
Амедоски - Прилеп ул. "Б. Талев" бр. 274 IV—65—1051 

Лична карта серија "В" 1С958 Рег бр. 496 издадена о^ 
Поверенство зл внатрешни работи при ОНО — Прилеп а. 
Ѓ о р ѓ и ј а Цвејор Тодоровски село Секирци — Прилеп 

IV—70—1141 
Лична карта серија "В" 17942 Рег. бр 1544 изладена 

од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Приде*, 
на Адем Усеиц 0 в Садикоскц село Дебрецин — Прилеп 

IV—76—1262 
Лична карта серија 16285 Рег. бр. 2186 издадена 

од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп 
на Крсте Јорданов Стојаноски село Браилово — Прилеп 

IV—81—1345 



8. УШ. 1950 година СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ — ОГЛАСЕН ДЕЛ 

Лична карта сери {а "В" 16232 Рег. бр. 115 издадена 
с д П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп 
на Блаже Ангелов Димески село Слепче — Прилеп 

IV—81-1346 
Лична карта серија "3" 20799 рег. бр. 5744 издадена 

од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Поилеп 
Па Борис Михајлов Стрезовскн село Бучна — Прилеп 

IV—81—1347 
Лична карта серија "В"3472 Рег. бр. 3472 издадена од 

П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на 
Сотир Драганов Лаза ропски село Варош — Прилеп 

I V — 8 2 - 1 3 5 9 
Лична карта серија "В" 11454 Рег. бр. 11329 издадена 

од Пов ере нет во за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на 
Илија Тодоров С т а н о в с к и — Прилеп ул. "187" бр. 3 

IV—82—1366 
Лична карта серија "В"4351 Рег. бре. 4351 издадена 

од Поверене тво за внатрешни работи при ГНО — Прилеп иа 
Јордан Мирчев Трен«оски — Прилеп IV—84—1408 

Лична карта серија "В" 27208 Рег. бр. 11641 издадена 
од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп 
на Рада Димкова Петреска село Отрови ја — Прилеп 

IV—84—1409 
Лична карта серија "В ' 17942 Рег. бр. 1544 издадена 

од П о с р е д с т в о за внатрешни работи ира! ОНО — Прилеп 
на Адем Ушинов С а д и е в с к и село Добреште — Прилеп 

IV—75—1452 
Лична карта серија "В'' 9871 Рег. бр. 9691 издадена 

од Повереново за внатрешни работи при ГНО — Прилеп 
на Милева Кирови Туманоска — Прилеп ул "М. Сталин" бр. 
96 IV—90-1535 

Лична карта серија бр. 11161 Рег. бр. 11161 издадена 
од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ГНО — Прилеп 
на Рукија Рамаданова Садикоски — Пралел ул. "202" бр. 4 . 

IV—92—1570 
Лична ла рта серија "В" 8165 Рег. бр. 8121 издадена 

од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на 
Илија Димков Јанески — Прилеп УЛ. "175" бр, 4 

IV—92—1574 
Лична карта серија "В" 15770 Рег. бр. 1993 издаден«, 

од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп 
на Димче М. Стефановски село Кратере — Прилеп 

IV—96—1654 
Лична карта серија "В" 500 Рег. бр. 500 издадена од 

П о в е р е н о в о з а внатрешни работи при ОНО — Прилеп на 
Цветан Миланов Мазлагоски село Давнина - Прилеп 

IV—98—1699 
Лична карта серија "В" 10465 Рег. бр. 1358 издадена од 

Повереново за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на 
Иван Ивановски село Волкосело — Прилеп 'V—99—1707 

Лична карта серија бр. 16528 Рег. бр. 2338 издадена од 
П о в е р е н о в о за внатрешни оаботи при ОНО — Прилеп н а 
Трајан К. Ивановски село Штавица — Прилеп IV—99—1711 

Лична карта серија "Б" 13399 Рег. бр. 3231 издадена 
од П о в е р е н о в о на внатрешни работи при ОНО — Прилеп на 
Алексо Јорданов Секуловски село Д р е н и ц и — Прилеп 

IV—105—1818 

Лична карта серија "В" 24457 Рег. бр. 9560 издадена 
на П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на 
Милан Тра јанов Цветковски село Бонче — Прилеп 

IV—105—1721 
Лична карта серија "В" 22037 Рег. бр. 8022 издадена 

&д П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп 
на Љ у б е Миланов Т р а ј чески село Тополчапи — Прилеп 

IV—106—1854 
Лична карта серија "В" 20286 Рег. бр. 6564 издадена 

Од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп 
на Блаже Крстев Илиевски село Рувци — Прилеп 

IV—106—1855 
Лична карта серија "В" 5866 Рег. бр. 5806 издадена од 

П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на 
Фаит Муратов Керимоски — Прилеп ул. "9 септември" бр. 
182 IV—103—1795 

Лична карта серија "В" 19240 Рег. бр. 3410 издадена 
од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп 
на Спасе Делков Димоски село Присад — Прилеп 

IV—104—1799 
Лична карта серија "В" 6346 Рег. бр. 6298 издадена од 

П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ГНО — Куманово н* 
Коста Стојанов Андоноски — Прилеп ул. "101" бр. 182 

IV—106—1869 

Б р > 2 2 — С т р , 8 . 

Лична кар!а серија "В" 17361 Рег. бр. 1133 издадена о а 
; П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на 
' Бошко Талов Ристески село Беловодица — Прилеп 

Лична карта серија "В" 1254 Рег. бр. 1254 издадена од 
П о в е р е н о в о з а внатрешни сабота при ГНО — Прилеп на 
Сакип Таиров Реџ е поски — Прилеп ул "198" бр. 21 

IV—1101—1935 
Лична карта серија "В" 26527 Рег. бр. 11569 издадена 

од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп 
па Нада Ангелова Макалоска село Големо Коњари — При-
леп IV—ПО—1961 

Лична карта серија "В" 5764 Рег. бр. 5764 издадена од 
П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на 
Јосиф Павлов Тодоровски — Прилеп ул. "9 септември" бр. 81 

IV—110—1964 
Лична карта серија "В" 12339 Рег. бр. 12234 издадена 

од П о в е р е н о в о за внатрешни работи п?и Ш О — Прилеп на 
фила Јосифова — Прилеп ул. "9 септември" бр. 81 

"9 септември" бр. 81 1у—111—1968 
Лична карта серија "В" ^2943 Рег. бр. 12961 издадена 

од Повереново за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на 
Ва ска Костова Бошковска — Прилеп ул. "101" бр 103' 

IV—ИЗ—2006 
Лична карта серија "В" 17086 Рег. бо. 2664 г^з -тена 0 д 

П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на 
Трајче Мицев Карадакоски село Бел а Црква — Прилеп 

IV—114—2033 
Лична карта серија "Б" бр. 10443 на Душан Корина 

ВП 5912 — Куманово IV—89—1521 
Лична карта серија Т " 8386 Рег. бр. 7916 издадена 

од П о в е р е н о в о за внатрешни работи иии ОНО — Кумано-
во на Садик Кадриов Миличи село Студена Бара — Кума-
н о в о I V — 1 0 6 - 1 8 6 5 

Лична карта под Рег. бр. 5857 издадена од П о в е р е н о в о 
за внатрешни работи при Ш О — Куманово на Момир То-
доров Илиевски — Куманово ул. Боро Менков бр. 8 

(V—ПЗ—2008 
Лична карта серија "А" 94058 Рег бр. 7757 издадена 

од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при Ш О — Куманово 
ЕШ Владимир Тодоров Трајковски прислужник при Полна 
гимназија во Куманово IV—11 »3—2013 

Лична карта серија Т " 4909 Рег. бр. 4096 издадена од 
П о в е р е н о в о за внатрешни работи при ОНО — Куманово на 
Стојан Крстов Алексиќ село Н и к у л с к и — Куманово 

IV—115—2054 
Лична карта серија "А" 87532 Рег. бр. 531 издаден 1 од 

П о в е р е н о в о за внатрешни работи при Ш О — Куманово 
на Рамадан Азиров Мемедов — Куманово IV—115—2054 

Лична карта серија "А" 89342 Рег. бр. 2341 издадена 
од П о в е р е н о в о за внатрешни работи при Ш О — Куманово 
на Ангел Денков Стојковски — Куманово ул. Гоце /Гол-
чев" бр. 15 IV—117—2088 

Лична карта серија Т " 5651 рег. бр. 5743 издадена 
од Поверенство за внатрешни работи при ОНО - Кумано-
во на Борис Стојанов Орчев село Орашец — Ку I п о т 

I V - - " / ! 2 1 0 3 
Лична карта серија "Г" 292 Рег. бр. 292 издадена од 

Поверенотво за внатрешни работи при ОНО — Куманово на 
Алит А. Дестани село Матејче — Куманово 

IV—127—2275 

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Тетово 
Иа Ариф« Џ. Ресуле село Шипковица — Тетово 

IV—2—34 
Уверење за стално неспособен издадена од Војни от-

сек во Валандово на Андон Атанасов Петров село Брајков-цгт — Гевгелија ту. 2 410 
Платна книшка серија "Ц в бр. 15800 на Добрила Р а -

нови-' "РП 8608/32 - Куманово IV—48—'716 
Уверење за привремено неспособен издадено од Војна 

болница на Јордан Димовски село Курија — Кавадарци 
IV—48—726 

Војничка книшка на Сабра Кутри Незири село Подо-
лиште — Гостивар IV—55—86< 

Војничка книшка на Ибраим Дурака Демирали село Тра 
д е ц . _ Кочани IV—62—985 

Потрошачка карта за храна "Г" од месец март 1950 
год. издадена од ВТП во Скопје на Стојаковић Стојан ВП 
3472 — Скопје IV—66—1058 

Војничка книшка на Борис Димитров Спасовски село 
Умлена — Берово IV—68—1099 
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Војничка книшка на Тодор Илиев 'Гигов Велес ул. 
"Димитар Влахов" бр. 24 IV'—68—ИСО 

Војничка книшка на Драги Живков Белчевски село 
Виница — Кочани (V—68—1102 

Војничка буквица на Назми Ибраимов Смаилов е. Ко-
решнпца — Кавадарци IV—70—1132 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Тетово 
на Нове М. Китановски — Тетово ул. "Иво Рибар — Лола" 
бр. 147 1\/—96—1642 

Војничка книшка на Никола Т. Најдоска село Церово 
Демир Хисар IV—55—856 

Војничка книшка на Амед Абиша Аметов — Кочани ул. 
"Славчо Стојменов" бр. 86 IV—62—995 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Берово 
На Павле Ваоллев Мечкарски село Будинарци — Берово 

IV—62—996 
Војничка книшка издадена од ВП 93752 на Јахман А. 

Расим село Шипковица — Тетово IV—2—31 
Војничка книшка издадена од ВП 108 на Шерифи М. 

Мустафа село Шипковица — Тетово IV—2—32 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во Тетово 

на Сефери Б. Сефер село Шипковица — Тетово 
I V - 0 33 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Демир 
Хисар на Васил Ѓорѓиев Томановски село Бабино — Демир 
Хисар IV—70—И ЈО 

Војничка буквине на Атанас Т. Петровски — Битола \-л. 
"Пиралово" бр. 26 IV—71—1166 

Војничка буквана на Јосиф Д. Пешев — Гигов Велес 
претпријатие "Бабуна" IV—72—1173 

Војничка книшка на Душан Симонов Наскоски село 
Коњарево — Куманово (V— 76—125'Ѕ 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Кочани 
на Петруш Димитров Велков село Цера — Кочани 

IV - 8 3 -1384 
Војничка буквица издадена од Војни отсек во Д^ммр 

Хисар на Глигур Томев Мирчески село Ра стојна — Деми:) 
Хисар [V—87—1 '8Ѕ 

Војничка буквата на Нухи Амди Бафтиоски село Гг»е-
бош — Тетово IV—90—1545 

Војничка буквица на Сиљан Илиев Радески село /Мре-
нога Демир Хисар IV—91—1550 

Војничка исправа на Даут М. Небиевски -ело Китело 
— Битола IV—91—1565 

Војничка книшка издадена од Војин отсек во Куманово 
на Борис Илиев Тошевски Скопје ул. 93 бр. 7 

IV—93—1588 
Војничка книшка издадена од Војна отсек во Ги лани 

на Никола Јаковиќ Периќ — Скопје ул. 7 бр. 18 
IV—9*3—1590 

Одрезок од текстилна карта .издадена од ВП 2477 — 
Скопје на Девич Јосо ВП 2477 — Скопје IV—93—1591 

Регистарски таблици на автомобили марка "Прага" Рег. 
бр. К-70-36, Рег. бр. К-70-58, "Шевролет" Рег. бр. К-71-72, 
К-71-69. К-71-65 н а Војна пошта 8374-11 — Скопје 

IV—93—1596 
Потрошачка карта за текстил бр. 67 издадена од ВП 

5559 — Скопје месец април, мај и јуни 1950 год. на Спа-
совски Душко ВП 9559 — Скопје IV—94—1607 

Војничка книшка издадена од Војни отсек за околија 
Скопска на Хрсто Пејиќ село Маџар« — Скопје 

IV-95—1631 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во Кичево 

на Танаско Силниов Јолески село Раштани — Ктчево 
IV—95—1610 

Војничка книшка издадена ол 7 Пешадиски пук во Но-
ри Сад на Димиќ Петар — Скопје IV—96—1648 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Кумано-
во на Рушит Невзат Рушити село Виштица — Куманово 

IV—96—1649 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во Уроше-

вац на Садик Јусуф Бајрам од Скопје IV—96—1651 
Одеќна книшка бр. 25 издадена од ВП 9190 за 1950 

{Е 1951 год. на Недовиќ Милисав водник ВП 9190^ - ^Битола 

Војничка книшка на Кашиф Меди Адили село Писок 
Тетово IV—98—1684 

Одекна книшка серија "П" бр. 26 издадена од ВП 2477 
Скопје на Милан Момчиловиќ ВП 26 — Скопје 

'V—98—1685 
Војинчка книшка издадена од Војни отсек во Ресен на 

Кирил П. Андреевски — Скопје ул. "386" бр .74 IV—100-1728 

Војничка легитимација па Илија Христов Годоровск« 
— Скопје ул. "Пиринска" бр. 47 IV—100—1730 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во Скопје 
на Коста Никушев — Скопје ул. "90" бр. 9 IV—10|0—1732 

Војничка книшка издадена од Војни отсек Гостивар 
на ЈБуман Шасивар Шакири село Лакавнца — Гостивар * 

п - IV—96-1657 
Работнички книшки издадени од ВП 5988 во Скопје 

на. 
Марковска Крста Ефа бр, 1572227 
Крстовски Костов Ставре " 1572224 
Веселова Сала Мамура " 1572229 
Бавтиева Сали Бафтија ' 1571787 
Јашарова Сулејмана Ануша " 1572230 
Едипова Имер Еди Ебидит " 1572232 
Мемедова Јашар Најдија " 1572233 
Селимова Етем Енима " 1572228 
Есатова Сали Фетија " 1571-137 
Куртиш ова Едип Агер " 1571771 
Јашарова Асана Матија " 1817979 
Фаикова Фаик Зидија - 858526 
Јашарова Зумбнра Метија " 858926 
Јовановска А. Трендафилка " 858705 
Изазова Беџет Факрија * 8119&3 
Сал и јо ва Недјми Негмија " Л6504 
Цаневски И. Петар - 816305 
Фетија Идризова * 811293 
Рамиза Салиева » 841684 
Атанасова Цонка • 1.^71455 

IV— 126-22'"'' 
Војничка книшка издадена од Војни отсек до ТУ), 

на П<тре БОЈ дановски село Сиричино — Тетово 
IV—126—2263 

Војнички книшка издадена од Војни отсек во Горче 
Пет ров на Димчески С. Горѓи село Бардовци — Горче Пе-
тров . ' IV—126—2264 

Војничка книшка Бр. 553-276 издадена од Војни отсек 
во Гостивар на Рустем Неби Рустем село Добрило! — Го-
С Т П В А Р IV—126-116Т 

Војничка книшка Бр. 1914 издадена од Војни отсек 
во Гетово на Александар Ј. Стојевски село Ше\п"--во — 
1 Е Т О Р " IV 126—2270 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје 
на Панче X. Стојановски — Скопје ул. "Московска'" бп. 9 

IV—127—2276 
Текстилна потрошачка карта за 1950 год. излажела од 

ВП 5793/20 во Скопје на Јане В. Николиќ — ВП 5793/20 — 
Скопје IV—122—2181 

Војничка легитимација серији "Еф" бр. 9550 издадена 
од ВП 7116/2 130 Скопје на Јозиќ Душан ВП 7116/2 — 
Скопје IV—112—2003 

Војнички книшка издадена од Војни отсек во Скопје 
на Васил Димовски — Скопје ул. "43 Бис" бр. 70 

IV—97—1672 
Војничка книшка издадена од ВП 4466/19а - Скопје 

на Ирфан Фејзулов Татарески — Струга ул. "Муртеза Га-
тар" б р 14 IV—Ф—1709 

Војничка буквици издадена од ВП 35143-Ц во Загреб 
на I лигор Петковски шофер село Петраљица — Крива Па-
ланка IV—99—1713 

Војничка објава серија "И" Бр. 69196 н а Моцибаб Јо-
сип - поручник ВП 50793/4 — Скопје IV—101—1741 

Војничка книшка на Садик Реџеп Бешир село Србица 
- Кичево [V—101—1742 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје 
на Мирко Крсевски — Скопје ул. "Љуботенска" бр 11 

IV—101—1743 
Војничка книшка издадена од војни отсек во Кумано-

во на Ашим М. Шакир село Бутел — Скопје IV—101—1746 
Војничка книшка издадена од Војни отсек — Демтр 

Хисар на Костадин Т Николоски село Идризово --- Скопје 
IV—102—1758 

Две одекни книшки серија "Б" 34836 и бр. '34/77 из-
дадени од Војно трговско претпријатие во Скопје на Ди-
митрис Тодоровиќ ВП 3346 — Скопје IV—102—1759 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Гостивар 
на Рамиз Рифат Маринку — Гостивар ^—102—1761 

Потрошачка карта поп бр. 8398 издадена од Војно тр-
говско претпријатие во Скопје на Владимир Болетиќ — 

.Скопје ул. "317" бр. 8 IV—102-1775 
Одекни книшки издадени од ВП 4466 во Скопје со на-

платување за 1950/1951 год. и бесплатно Бр. "Б" 037668 на 
Гостовиќ Г у р о — Капетан ВП 4466 — Скопје IV—103-1781 
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Војничка книшка и з д а д е а од Војни отсек — Слепче 
БЗ Вангел Ѓорѓиев Илиевски село Стругово — Демир Хн-
Сар IV—103—1785 

Документи издадени од Војна пошта 7513/13 во Скопје 
одекна книшка бесплатно серија, "В" бр. 31351, СОЈ, напла-
тување серија "О" бр. 46 платна книшка серија^ Ф" 53993 
На Патрониќ Гуро потпоручник ВП 7513/13 — Скопје 

IV—Кј;—1803 

Официрска легитимација серија П. Ц. 0001 — Рег. ф . 
2765 на Киро И. Цветкоска потпоручник — Скопје ул. "Ко-
бе Неделковски' бр. 5 IV—104—1804 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје 
на Драган Ѓорѓиевски — Скопје ул. "288" бр. 32а 

ГУ—104—1814 
Потрошачки карти "П" "И" П-1 бр. 56 за прво чр< 

сечје на Драгутин Богиќевиќ ВП 9358 — Кичево 
IV—105—1831 

Купон за сапун бр. 71 серија СО издаден од Војно 
Трговско претпријатие во Скопје на Јоско Дивиќ заставник 
«- Скопје ул. "18" бр. 31 IV—105—1835 

Војничка книшка издадена од Војна пошта 1716 — 
Сплит на Љубо Ф. Петровски ул. "ИЗ" бр. 13 

IV—105—1839 
Војничка книшка на Назиф Иса Ракип — Скопје ул. 

'134" бр. 17 IV—105—1842 
Војничка книшка на Пиад М. Шараната — Гостивар 

ул. "Београд" — 43 IV—105—1853 
Војничка книшка на Имери Мерсели Несим село Че-

гране — Гостивар IV—107—18/5 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во Штип на 

Мурат Јусуф Алит — Скопје ул. "191" бр. 14 
IV'—107—1381 

Војничка книшка и уверење за демобилизација изда-
дени од Војна пошта 3295 — Скопје на Киро С. Арсовски 
— Куманово ул. "Маршал Жеков" бр. 9 I V - 108—1909 

Потрошачка карта (ОС) за месец јануари-марг 1950 
год. на Доктор Миодраг Радосављевиќ ВП 2678 — Скопје. 

IV—ИО—1946 
Војничка книшка на Андра А. Стојановиќ — Скопје 

ул. "399" бр. 15 IV—110—1949 
Уверење од потрошачки карта за месец мај 1950 год. 

издадени од Војна пошта 5793 — Скопје Т " на Србијанка, 
"Д-2" на Слободан и А-0 на Лазар Велковиќ ВП 5793-19 
— Скопје IV—110—1951 

Регрутна исправа издадена од 1-регрутна комисија во 
Скопје на Наид Зејнула — Скопје ул. "124" бр. 18 

IV—94—1606 
Текстилна карта издадена од ВП 9440 во Скопје на 

Драгица Митиќ — Скопје ул. "Сутјеска"бр. 12 
IV—105—1849 

Потрошачка карта за храна серија "О" издадена од 
ВП 5793-9 во Скопје на Радојевиќ Данило потпоручник ВП 
5793-9 IV—107—1891 

Војничка книшка под бр. 11392 издадена од ВП 4465 
— Скопје на Стојан Текиќ ВП 4466 — Скопје 

IV—539 
Документи издадени од ВТП во Скопје домаќинка 

книшка "К-3" бр. 2456. текстилна карта "Р-2* на Лепосава 
И "Д-Г на Споменка Раде Ангеловиќ ВП 6015 — Скопје 

IV—42—609 
Војничка книшка издадена од Војин отсек во Скопје 

На Ибраим Расим Ибраимов од Скопје ул. 141 бр. 94 
IV—69—1113 

Домакинска книшка "К—2" издадена од В. П. 
5912 — Куманово на Мефаиловиќ Салим В. П — Ку-
маново IV—68—1055 

ДОМАЌИНСКИ КНИШКИ 

Домакинска книшка "К—3" издадена од Пове-
р е н о в о за трговија при IV — реон во Скопје на 
Салајдин Лутви Е јуб — Скопје ул. "170" бр. 10 

IV—66—1061 
Домакинска книшка *К—5" издадена од Пове-

р е н о в о за трговија при П — реон во Скопје на Слав-
ко Арсов Ѓорѓиевски — Скопје ул. "Георги Дими-
тров" бр. 107 IV—74—1207 

Домаћинска книшка "К—3" издадена од Пове-

р е н о в о за трговија при IV — реон во Скопје на Ли-
ман Лазим — Скопје ул. -"147" бр. 5 IV—74—1209 

Д о м а ќ и н к а книшка под бр. 88 на Мијалче Шија-
ков Штип ул. "Лисец" — 22 IV—78—1288 

Домакинска книшка издадена од Повереново за 
трговија вз Штип на Томе Царев ул. "М. Жуков* 
бр. 3 IV—87—1485 

Домакинска книшка "К—6" издадена од Поверен-
о в о за трговија при II реон во Скопје на Срезо С. 
Диневски — Скопје ул. "Генерал Темпо" бр. 8 

IV—88—1502 
Домакинска книшка "К—5" издадена од Пове-

р е н о в о за трговија во Скопје на Рашит Мустафа — 
Скопје ул. "148" бр. 115 IV—931587 

Домаќинка книшка "К—4" издадена од Пове-
р е н о в о за трговија при II — реон во Скопје на Мла-
ден Богдановиќ — Скопје ул. "Варшавска" бр. 24 

IV—95—1628 
Домаќинка книшка "К—3" издадена од Поверен-

о в о за трговија при IV — реон во Скопје на Љ у -
бица С. Петковска — Скопје IV—95—1630 

Домакинска книшка "К—4" издадена од Пове-
р е н о в о за трговија при IV — реон во Скопје на Ша-
бан Камил село Трубарево — Скопје 

IV—96—1647 

Домакинска книшка "К—5" издадена од Пове-
р е н о в о за трговија при ГНО — Скопје на Симо Си-» 
моновски ул. "Д. Габеров" бр. 40 IV—101—1752 

Домакинска книшка "К—4" издадена од Пове-
р е н о в о за трговија при I — реон во Скопје на Ва-
сил Михајловски — Скопје ул. "279" бр. 40 

I V — 9 7 - 1 6 6 3 

Домакинска книшка на Драган Ѓурпиновски — 
Прилеп ул. "149" бр. 22 " ГО—99-1710 

Домакинска книшка "К—2" издадена од Пове-
р е н о в о за трговија при I — реон во Скопје на Ристо 
Ниновски — Скопје ул. "354" бр. 9 IV—102—1769 

Домаќинка книшка "К—6" издадена од Пове-
р е н о в о за трговија при IV — реон во Скопје на 
Драгутин Николов — Скопје при фабрика "Пролетер" 

I V — 1 0 3 - 1 7 8 0 

Домакинска книшка "К—6" издадена од Пове-
р е н о в о за трговија при I — реон во Скопје на Ата-
нас Трпков — Скопје ул. "Иво Рибар" бр. 80 

IV—104—1809 

Домаќинка книшка "К—4" издадена од Пове-
р е н о в о за трговија при I — реон во Скопје на Горѓи 
А. Мишковски — Скопје ул. "Изо Рибар Лола" бр.6 

IV—105—1840 

Домакинска книшка "К—6" издадена од Пове-
р е н о в о за трговија при III — реон во Скопје на 
Мустафа С. Рамадан — Скопје ул. "170" бр. 25 

IV—105—1847 
Домаќинка книшка "К—1" на Лиман Миртез 

Осман — Скопје ул. "162" бр. 31 IV—105—1852 
Домаќинка книшка "К—6" издадена од Пове-

р е н о в о за трговија при I -— реон во Скопје на Та-
сим Р. Бајрам — Скопје ул. "288" бр. 11 

IV 107—1878 

СОДРЖИНА 

Страна 
Судска огласи — — >— — — 1 

Регистрации на државни стопански претпријатија 1 
Мали огласи —- — —• •— — — — — ^ 
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3-УШ-19бО година СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Член 39 
Управниот одбор ќе го исклучи од друшвото секој из 

вршителен член, кој што потешко ги повреди друшт-
вните правила, немарно се однесува и не ги исполнува 
•рописите на противопожарната служба, ако работи 
пробив интересите на друштвото, или кога со својот 
живот и работа воопшто штети на угледот на друшт-
вото. 

Исто така управниот одбор ќе го исклучи од член-
ството на друштвото и секое лице, кое што со судска 
пресуда е осудено на казна! која што повлекува гу-
биток на граѓански права. 

Управниот одбор може да изрече казната исклу-
чување привремено или трајно, на одредено или неод-
редено време. Казната трајно исклучување ја потврдува 
собранието на друштвото. 

Член 40 
На бришаните и исклучените членови правото на 

членство им престанува од моментот кога управниот 
одбор донел таков закључок. 

Исклучените членови имаат право на жалба до 
собранието во срок од 8 дена од денот на соопштува-
њето. Жалбата се поднесува преку управниот одбор. 

До окончателната одлука исклучениот член нема 
никакви права нити должности во друштвото. Ако жал-
бата се уважи, на членот му се враќат сите права. 

Престанокот на членството во друштвото повле-
кува губиток на функциите во повисоката доброволна 
иротивопожарна установа. 
ИМОТ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО 

Член 41 
Друштвото може да има свој имот и со него да 

располага спрема своите потреби. 
Првенство над сите расходи на друштвото имаат* 

издатоците за противпожарната единица, нејзината 
спрема и потребниот противопожарен материјал. 

Член 42 
Материјалните средства на друштвото се: 
1.-субвенција од надлежните државни органи; 
2.-члеиски вноски и прилози од членовите на дру-
штвото; 
3.-подароци и други помошти од граѓаните и прав-
ни лица; и 
4.-приходи од друштвени приредби и друго. 

ЗАСТАПУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО 
Член 43 

Доброволното противопожарно друштво в о . . . . . 
е правно лице и истото пред трети лица го заступува 
претседателот и секретарот. 

ПРОТИВОПОЖАРНА ЕДИНИЦА 
Член 44 

За постигнување целите на друштвото и извршу-
вање на неговите задачи друштвото мора да има про« 
тивопожариа единица. 

Сите извршитетни членови на друштвото мораат 
да бидат членови на противопожарната единица или 
на една од друштвените секции на културно-просветни-
от отсек. 

Ако на територијата на месниот (градскиот-ре-
онскиот) народен одбор се укаже потреба, друштвото 
Коже да организира две или повеќе противпожарни 
единици. 

Член 45 
Во составот на противпожарната единица мошат 

да постојат следните отсечи. 

Бр, 22 — Стр. Гв1 
• • ^ 

1.— санитетски; и 
2.— младински. 

Член 46 
Санитетскиот отсек има задача! 
1.— да дава прва помош на пострадали^ лица лрЈ| 

пожар и други несреќи; 
2.— да ги оспособува своите членови за салите« 

тека служба; и 
3.— да учествува во акциите на друштвото Црм 

вен крст. 
Член 47 

Младинскиот отсек има задача, да од редовите иа 
младината од навршените 14 до 18 години создава и 
оспособува нови кадрови за противопожарникари, тех-
нички увежбани и во духот на тековините на Народно-
ослободителната борба воспитани. 

Членовите на младинскиот отсек не можат да се 
употребуват за работи што се опасни по нивното здра« 
је и живот. 

Член 48 
Со противопожарната единица, нејзините одделеа 

нија, водови, како и поедините отсеци и секции ра-
ководат стручни за тоа лица, чии права во друштвото 
се пропишани со правилата за противопожарна служба* 

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТСЕК НА ДРУШТВОТО 
Член 49 

Културно-просветниот оте?« има иа задача про- . 
негирање и популаризира«^ цели* и задачите на доб-
роволното противопожарно дело кај членовите на дру-
штвото и најшироките народи*' маси. 

Културно-просветнио отсек може да има свои 
секции: музичка, ди летан .ка, тах ит,;. 

Член 50 
Во поглед внатрешното уредувале и работење во 

противпожарната единица и културно-просветниот 
отсек на друштвото за противопожарното облекло, оз-
наките на чиновите и противопожарниот знак, знамето, 
полагањето на стручен испит, канцелариското и бла-
гајничкото работење ити. ќе се донесат посебни про-
писи. 

ПРЕСТАНОК НА ДРУШТВОТО 

Член 51 
Друштвото престанува: 
1.— кога тоа одлучи собранието на друштвото; и 
2.— кога го распушти надлежниот орган на др* 

жавната управа. 
Заклучок за престанок на друштвото може да се 

донесе ако се изјаснат најмалку две третини од изер* 
шителните членови. 

Овој заклучок станува полноважен кога го по-» 
тврди надлежниот орган на државната управа. 

Член 52 
Органот што одлучи друштвото да престане се 

работата ќе се грижи од друштвениот имот да се исп ла*' 
тат сите евентуални долгови, а остатокот од друштвен 
ниот имот ќе се предаде на надлежниот народен од-
бор, кој што може да го употреби исклучително за 
противопожарни цели. 

Член 53 
Овие правила се усвоени на собранието на До* 

броволното противопожарно друштво во е 
околија, Народна Република Македонија^ 

одржано на ден а влегуваат во ѕ т 
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ла кога ги одобри надлежното) повереново на внатреш 
вите работи. 
СЕКРЕТАР, КОМАНДИР) ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

Бр. 10924 
22 јуни 1950 година Скопје 

МИНИСТЕР 
ни внатрешните работи на НРМ, 

Цветко Узуновски, е. р. 

152 
Врз основа на чл, 16 од Законот за ловот "Служ-

бен весник на НРМ" број 10 /49 год. донесувам: 

Р Е Ш Е Јп ; _ 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДИ ЗА УНИШТУВАЊЕ 
НА ЛИСИЦИ 

1. За уништена лисица или лисец на територи- ј 
јата на НРМ одредувам награда од дин. ЗОО. 

2. На добивање награда има право секој оној 
кој било со пушка, стапица, отров или на кој друг 
начин уништи лисица. 

3. Наградата се дава од Министерството за шу-
марство на предлог на извршниот одбор на око-
лискиот односно градскиот народен одбор, по прет-
ходно поднесена потврда од надлежниот местен 
народен одбор за уништената лисица и потврда од 
претпријатието за откуж на кожата. 

4. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 10933 — 19 јуни 1950 год. — Скопје. 

Министер 
Д. Зографски, е. р. 

З А П И С Н И К 
ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА УН-ТО РЕДОВНО ЗАСЕ-
ДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДР-

ЖАНО НА 5 ЈУНИ 1950 ГОДИНА ВО СКОПЈЕ 
Претседава: Претседателот Д-р Димитар Несто-

ров. 
Секретар: Владо Малески. 
Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори 

првата седница на УН-то редовно заседание на На-
родното собрание на НРМ ^о 9,50 часот и го про-
чита Указот на Претседателството на Президиумот на 
Народното собрание на НРМ за свикување Народното 
собрание на УН-редовно заседание на 5 јуни 1950 
година. Сите присутни народни пратеници го сослу-
шаа стоејѕш читањето на Указот. 

Пред да премине на утврдувањето на дневниот 
ред Претседателот соопштува дека Владата на НРМ 
му поднела на решавање на Собранието врз основа 
на чл. 60 од Уставот на НРМ: Предлог на законот 
за избор на народни пратеници на Народното собрание 
на НРМ; Предлог на законот за изменување и допол-
нување ка Законот за административно-територијад-
ната подела на НРМ; Предлог на законот за Илинден-
ската споменица; Предлог на Законот за созбивање на 
полската штета; Предлог на законот за слатководно-
то рибарство; Предлог на законот за вршење на ста>-
рателството; Предлог на законот за одржување на 
станбените згради; Предлог на законот за државјан-
ството на Народна Република Македонија; Предлог на 
законот за имотните односи на брачните другари; и 

Предлог па одлуката за потврдување на уредбите до-
несени врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
на Владата на НРМ за донесување уредби по праша-
њата од народното стопанство и обновата на земјата, 
донесени во периодот од 30 јануари до 31 мај 1950 
година. 

Согласно чл. 54 од Правилникот за работата 
на Народното собрание на НРМ законските предлози 
се испратени до Законодавниот одбор на претрес Од-
борот за сите овие законски предлози поднесе свои 
извештаи. Овие извештаи со законските предлози се 
напечатени и разделени на народните пратеници. 

Претседателот соопштува дека Президиумот на 
на Народното собрание на НРМ достави на Собрани-
ето писмо бр. 715 од 5-У1-1950 година со кое бара 
одобрување и потврдување на указите донесени во 
периодот од У-то вонредно до УН-то редовно засе-
дание на Народното собрание на НРМ. 

По т о а Претседателот објавува да се минува 
на дневниот ред: утврдување на дневниот ред. 

По предлог на Претседателот Д-р Димитар Не-
сторов, Народното собрание утврди за идната сед-
ница следниот дневен ред: 

1. претрес на Предлогот на законот за избор на 
народни пратеници на Народното собрание на НРМ: 

2. претрес на Предлогот на законот за изменува« 
ње и дополнување на Законот за административно-
териториЈалната подела на НРМ; 

3. претрес на Предлогот на законот за Илинден-
ската споменица; 

4. претрес на Предлогот на законот за избивање 
на полската штета; 

5. нретрес на Предлогот на законот за слатковод-
но™ рибарство; 

6. претрес на Предлогот на законот за вршење 
на старателството; 

7. претрес на Предлогот на законот за одржува-
ње на станбените згради; 

8. претрес на Предлогот на законот за државјан-
ството на Народна Република Македонија; 

9. претрес на Предлогот на законот за имотните 
односи на брачните другари; 

10. претрес на Предлогот на одлуката за потвр-
дување уредбите на Владата на НРМ донесени во 
времето од 30 јануари 1950 година до 31 мај 1950 
година; и 

11. Одобрување и потврдување на указите на 
Президиумот на Народното собрание на НРМ доне« 
сени во времето од У-то вонредно до УИ-то редовно 
заседание на Народното собрание на НРМ. 

По тоа Претседателот Д-р Димитар Несторов ја 
заклучи седницата во 10 часот, а идната ја закажа 
за 10,30 часот со утврдениот дневен ред. 

Скопје, 5 јуни 1950 година 

Секретар, Претседател, 

Вл, Малески е. р. Д-р. Д . Несторов е. р. 
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