
вмрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Вторник, 15 март 1955 

Број 8 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 10 динари 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

56. 

На основа член 19 од Уредбата за заемите 
за инвестиции во стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 4/54), во врска со член 1.09 
од Уредбата за банките и штедилниците и 
оддел 5 глава XIV — Трети дел од Општес-
твениот план на Народна Република Маке-
донија за 1955 година, Народната банка на 
ФНРЈ — Централа за НР Македонија распи-
шува 

ЧЕТВРТИ КОНКУРС 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 

ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I. — На Четвртиот конкурс за давање зае-
ми од средствата на Републичкиот инвести-
ционен фонд ќе им се даваат заеми за след-
ниве цели: 

а) на стопанските организации во индус-
тријата и рударството за довршување, рекон-
струкција и рационализација, како и за из-
градба на нови објекти; 

б) на стопанските организации во градеж-
ништвото, автосообраќајот и занаетчиството 
— за реконструкција и рационализација. 

II. — Барањето инвестиционен заем мора 
да ги содржи сите податоци пропишани ВО' 
чл. 20 од Уредбата за заемите за инвестиции 
во стопанството, а се поднесува на образецот 
на Народната банка на ФНРЈ кој може да се 
добие кај нејзините филијали. 

Заемобарателот може да предложи камат-
на стопа и во четвртини или половини про-
центи. 

III. — Со барањето на заем мора да се под-
несе инвестиционен елаборат (инвестициона 
програма и генерален проект) како и потврда 
од надлежната ревизиона комисија дека е 
извршена ревизија на инвестиционата про-
грама. 

Инвестиционата програма мора да биде 
составена според одредбите од Уредбата за 
изработка и одобрување на инвестиционата 
програма („Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54). 

Генералниот проект мора да ги содржи: 
1) сите елементи и податоци од инвести-

ционата програма, подробно технички и еко-
номски разработени и специфицирани; 

2) спецификација и пресметка на опрема-
та и монтажата; 

3) идеен проект на градежните работи со 
предмер и пресметка; 

Инвестициониот елаборат мора да биде из-
работен врз базата на сегашните цени. 

IV. — Максималните износи на заемот 
Банката ќе ги дава под усволите предвидени 
во чл. 4 од Уредбата за Репупличкиот инвес-
тиционен фонд. 

V. — Сроковите за отплатување на заеми-
те не можат да бидат подолги од предвиде-
ните во чл. 13 од Уредбата за Републичкиот 
инвестиционен фонд. 

VI. — Заемобарателите кои рефлектираат 
на увозна опрема, а немаат обезбедени сред-
ства од Централниот девизен фонд, иноетра-
ните заеми или пак, по посебно одобрение од 
Сојузниот извршен совет можат, во смисла 
на Одлуката за олеснувањата при плаќањето 
на странската опрема („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 25/54), со барањето на заемот да 
поднесат и барања за добивање олеснување 
при плаќањето на увозната опрема. 

VII. — Заемот ќе се одобрува само со га-
ранција од народниот одбор на околијата, 
'градот или градската општина со посебни 
права на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
заемобарателот. 

VIII. — Барањето за добивање инвестици-
онен заем заедно со инвестициониот елабо-
рат се поднесува до Народната банка на 
ФНРЈ до филијалата при која заемобарате-
лот има своја жиро сметка, со тоа што бан-
чината филијала да го прими најдоцна до 1 
април 1955 година. 

IX. — Во сето друго за овој конкурс важат 
одредбите од Уредбата за заемз^ за инвести-
ции во стопанството и Уредбата за Републич-
киот инвестиционен фонд. 

Број 67 
5 март 1955 година 

Скопје 
Генерален директор 

на Народната банка ФНРЈ 
Централа за НРМ, 

, Бошко Тонев, с. р. 
Согласен: 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р. 
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На основа чл. 15, чл. 25 став 1 точка б) и 
чл. 26 од Уредбата за стручните училишта 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/52), во со-
гласност со Државниот секретар за работи 
на стопанството на Народна Република Ма-
кедонија, Советот за просвета пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИЕМ И ЗА ШКОЛУ-
ВАЊЕТО ВО УЧИЛИШТЕТО ЗА МЕХАНИ-

ЗАЦИЈА НА ЗЕМЈО НЕ ЛИЕТО ВО 
КУМАНОВО 

Член 1 
Во Училиштето за механизација на земјо-

делието може да се запише лице што сврши-
ло најмалку IV клас нижа гимназија односно 
VIII одделение на осумгодишно основно учи-
лиште и што не е помладо од 14 ни постаро 
од 18 години. 

Член 2 
Школувањето во Училиштето трае три 

години. 

Член 3 
Во Училиштето се изучува занимањето 

земјоделски машинист од стопанската гранка 
земјоделие. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила од денот 

на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 547 
3 март 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета 
на НРМ, 

Д. Левков, с. р. 
Согласен: 

Државен секретар 
за работи на стопанството, 

А. Симитчиев, с р 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни ра 
бота на НРМ, со решение бр. 21067 од 19 но-
ември 1954 година ја одобри промената на 
роденото име на малолетното дете Чушкар 
Владимир, од Скопје, роден на ден 23 април 
1944 година, во град Куманово, од родители: 
татко Чушкар Боро и мајка Чушкар Лилјана, 
така да во иднина роденото му име ќе гласи 
Илија,. 

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на НРМ". 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на Народна Република Македонија, со решение бр. 
11152 од 13 октомври 1954 година ја одобри проме-
ната на роденото име на Атанасовски Илија, од 
град Тетово, роден на ден 5 октомври 1947 год. во 
град Тетово од родители: татко' Атанасовски Стојче 
и мајка Атанасовска Вера, така да во иднина роде-
ното му име ќе гласи Зоран. 

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични ими-
ња оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на НРМ". (12) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Атуш Асанова, по маж Иљазова, од село Кочу-
ли, Гевгелиско, поднесе до овој суд тужба за развод 
на бракот против Иљаз Алиов, бивш од село Џу-
мабос, сега во неизвесност. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ" 
— Скопје да се јави лично во судот или ја соопшти 
својата адреса. Во противен случај ќе му биде одре-
ден старател, кој ќе го застапува на денот на рас-
правата. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 126/55. (9) 

Надежда М. Цветковиќ, од Крагујевац, ул 
„Гундуличева" бр. 21, поднесе до овој суд тужба ча 
развод на бракот против Цветковиќ Михаило, бивш 
од Скопје, сега во неизвесност. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот во „Службен веснивк на НРМ" 
да се јави лично на судов или ја соопшти својата 
адреса. Во противен случај ќе му биде одреден ста-
рател, кој ќе го застапува на денот на расправата. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1174/54. (10) 

Трајанка Кал о јанова, домаќинка од град Скопје, 
подаде тужба за развод на бракот против^ Петре 
Калај ановски, со непознато местожителство. Би-
дејќи местожителството и адресата на тужениот се 
непознати, согласно уверението на 1-административ-
испостава на Народниот одбор на град Скопје, од 
20 август 1954 год. број 5243, се повикува во срок од 
еден Месец од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јави или одреди 
свој застапник. Во противно, делото ќе биде разгле-
дано во негово отсуство со старател што ќе му го 
одреди судот. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1291/54. 
(11) 

Шеќерова Танева Ѓурѓа, од Титов Велес, ул. 
„Ѓоре Органџиев" бр. 2, подаде тужба против Ше-
ќеров Ташко, бивш од село Долно Родево, Воденско, 
а сега со непознато место на живеење. Бидејќи ме-
стожителството и адресата на тужениот се непозна-
ти, согласно уверението на Народниот одбор на 
Градската општина — Титов Велес, бр. 16693 од 1 
ноември 1954 година, се повикува во срок од еден! 
месец од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јази или одреди 
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свој застапник. Во противно делото ќе биде разгле-
дано во негово отсуство со старател што ќе му г 0 

одреди судот. 
Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1331/54. 

(14) 

Љубка Георгиева Мариева, од Битола, ул. „Св. 
Наум" бр. 7, подаде тужба за развод на бракот про-
тив Георги Марчев, од град Горна Џумаја — Буга-
рија, сега во неизвесност. Бидејки местожите летното 
и адресата на тужениот се непознати, се повикува 
во срок од еден месец од денот на обја,вувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ" да се јави и 
одреди свој застапник. Во противно, ќе му биде од-
реден старател кој ќе го застапува на денот на рас-
правата. ѕ 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 104/54. 
(15) 

Соларевиќ Адела, родена Ф. Кобал, забни асис-
тент во клиничката болница во Скопје, ул. „13. бр. 
93, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот 
против Соларевиќ Руди, бивш од Загреб, а сега во 
неизвесност. 

Се поканува тужениот во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ" да се јави лично во судот или ја сооп-
шти својата адреса. Во противен случај ќе му биде 
одреден старател, кој ќе го застапува на распра-
вата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 81/55. 
(4) 

Шаќирова Фаикова Шукрие, од с. Глумово — 
Скопска околија, подаде тужба за развод на бра-
кот против Шаќиров Зекир Фаик, бивш од село 
Арнакија Скопска околија, сега во неизвесност. 

Бидејќи местожите летото и адресата на туже-
ниот не се познати се повикува во срок од еден 
месец од 'денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јави или одреди 
свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа 
во негово отсуство со застапник што ќе му го од-
реди судот. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1421/53. 
(6) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Ефка Стојанова Јорданова, по татко' Кузмано-

ва, од Штип, поднесе бракоразводна тужба против 
мажот и' Стојан Јорданов Ристовски, од с. Амза-
бегово, околија Овчеполека, сега во Бугарија со 
непозната адреса. 

Бидејќи местожителство^ и сегашната адреса 
на тужениот Стојан се непознати, се повикува во 
срок од еден месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јави или одреди 
свој застапник. Во противен случај судот по служ-
бена должност му го одредува за застапник Благој 
Јаневски, адвокат од Штип, и делото ќе се разгле-

, да во негово отсуство. 
Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 718/54. 3̂) 

Драгица Славкова, по татко Огненова, учителка 
во село Пишица - Овчеполско, поднесе тужоа за 
развод на бракот против Славчо Геогиев, од Скоп-
је, сега со непозната адреса и местожителство. 

Бидејки местожителството и сегашната адреса 
на тужениот се непознати се повикува во срок од 
еден месец од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на НРМ" да се јави или одреди СВОЈ за-
стапник. Во противно судот по служоена должност 
му го одредува за застапник Димитар Аџи Глиго-
ров, адвокат од Штип, и делото ќе се разгледа во 
негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 591/54. 
(16) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ШТИП 
Пред ОВОЈ суд е покренат^ постапка, да се огда- , 

си за неважен загуоениот оариран чек од потро-
шачки кредит, бр. АН 588800 од 23-Х-19о4 година, 
на 10.000 динари, издаден од Народната банка на 
срНРЈ — филијала во Штип, а КОЈ гласи на име 
Ристов Сандев ЈЈзуоо, службеник при Угостител-
скиот дуќан на фаориката „Македонка" — „Турист" 
во Штип. ј 

Се поканува секој кој го притежа,ва горе опи-
саниот чек или нешто знае за истиот, да јави или 
го претстави во судот во срок од 30 дена од денот 
на ооЈавувањето на огласот во „Службен весник на 
иѓ-М". Во противно, по истекот на горниот рок,, че-
кот ќе фиде огласен за неважен. 

Од околискиот суд во штип, Р. бр. 836/54. 
(13) 

Пред овој суд е покрената постапка да се огла-
си за неважен загубениот бариран чек од потро-
шачки кредит бр. АН 38У38У од 13-Х1-1У04 година, 
на илиос) динари, и-здаден од Народната банка на 

Ј — филијала — Штип, а кој гласи на име 
горги Христов Димитров, службеник при народниот 
одоор на градската општина — Штип. 

се ћоканува секоЈ КОЈ го притежава горе отп-
еаниот чек или нешто знае за истиот, да Јави или 
го претстави ,во судот во срок од дена од деа^т 
на станувањето на огласот во „Службен весник на 
п^М". во противно, по истекот на горниот рок, че-
кот ќе онде огласен за неважен. 

Од Околискиот суд во штип, Р. бр. 943/54. 
(ДОј 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на ноќ. Јовановски Јакимов Пеша, бивш 
од село Одрено-Кривопаланечко, кој е умрен на 
У-ј.̂ 04 год. и после свој ата смрт поред другите на-
следници Ја оставил и ќерката си Дона, по татко 
Пешева Јакимовска, бив. од село Одрено, а сега со 
непозната адреса во НР Бугарија. 

Се поканува наследницата Дона да се јави на 
овој суд лично или преку свој полномошник во 
срок од 60 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на НРМ". Во противен 
случај оставината ќе се расправи во нејзино отсус-
тво со старател што ќе А го одреди судот. 

Од Околискиот суд во Крива Паланка 0—51/54. 



Бр. 8 - Стр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 15 март 1955 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на покојниот Богдан Илиев Маџаров, 
бивш авијатичар од гр. Титов Велес. Се повикува 
неговата жена Бранислава Богданова Маџарова, 
од град Саемски Карловце сега со непозната 
адреса, да се јави во срок од три месеци од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ" до судот за давање наследничка изјава. 
Во противно судот ќе и' определи застапник и де-
лото ќе го реши во нејзино отсуство. 

Од Околискиот суд во Титов Велес, О. бр. 69/54 
(8) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 
По оставината на пок. Адеми Садека Алит, 

бивш, од с. Видуше, се води оставинска постапка 
пред Околискиот суд во Дебар и појавениот нас-
ледник Шабани Есвија, со непозната адреса во 
Турција, се повикува во срок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да се јави лично пред овој суд за да ги 
штити своите наследнички права или достави нас-
ледничка изјава. Во противен случај оставината ќе 
се реши во негово отсуство. 

Од Околискиот суд во Дебар, О. бр. 27/54. 
(5) 

По оставината на пок. Марке Зејнела Калош, 
бивш од с. Бомово, се води оставинска постапка 
пред Околискиот суд во Дебар, и појавениот нас-
ледник Шикрије Бафтијар Зејнели, со непозната 
адреса во Албанија, се повикува во срок од 30 

^ дена. по објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ", да се јави лично пред судов за 
да ги штити своите наследнички интереси, или дос-
тави наследничка изјава. Во противен случај оста-
вината ќе се реши во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Дебар, О. бр. 1/55. 
(7) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

(Претпријатија и дуќани) 
Окружниот суд во Битола објавува дека во 

регистарот на стопанските организации на 20-П-1954 
година под реден број 76/1, е запишан дуќанот под 
фирма: Трговски дуќан „11 октомври., со седиште 
во Битола. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
трговија со1 алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
како и со прехранбен,и артикли и предмети за 
куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 76/54. 
(211) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден бр. 411/54 година е запишан дуќанот под 
фирма: Трговски дуќан на мало „Галичник", со се-
диште во Струмица. Предмет на послувањето на 
дуќанот е: трговија со млеко и млечни производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
411/54. (1581) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 16 ноември 1954 година под реден број 704, е 
запишано стопанското претпријатие под фирма: 
Авто транспортно претпријатие „Радика", со се-
диште во Гостивар. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: превоз на патници и стоки во 
НРМ. 

Претпријатието е основано со решение на НО на 
Гостиварска околија бр. 4861 од 10 април 1953 год. 
Истото ќе го потпишува директорот Абдулаки Кор-
бајрами. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 705/54. 
(1565) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Уго-
стителскиот дуќан „Скопје" — Куманово, досега во-
ден во регистарот на стопанските претпријатија 
при Советот за стопанство на НО на Кумановска 
околија на страна 65, под реден број 65, е префрлен 
од поменатиот регистар и запишан во регистарот 
на стопанските организации при овој суд на 13 
септември 1954 година под реден број 311, под фир-
ма: Угостителски дуќан „Скопје", со седиште во 
во Куманово. Предмет на поодувањето на дуќанот 
е; угостителски услуги и продажба на пијалоци. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 454/54, 
(1600) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 18-Х1-1954 година, е запишана продавницата 
под фирма: Самостојна продавница на алкохолни 
пијалоци бр. 2 „Винар", со седиште во Скопје. 

Продавницата е во состав на Производното 
претпријатие за промет со алкохолни и безалко-
холни пијалоци „Винар" - Т. Велес. Предмет на 
поодувањето на продавницата е: продажба на алко-
холни и безалкохолни пијалоци, како и сите врсти 
ликери и пиво на мало и големо. 

Продавницата е основана од НО на град Скопје, 
со решение бр. 8774 од 10-Х1-1954 година. Истата 
ќе ја потпишува раководителот Киро Ридов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 704/54. (1 5 4 1) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 437, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан „Мил-
ка", со седиште во Титов Велес. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: трговија со млеко, млечни 
производи, леб 'и печива. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 349/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации, под реден 
број 58/54 е извршена промена во следното: уго-
стителските претпријатија „Иднина" и „Нов живот" 
во Св. Николе, се припојуваат кон Угостителското 
претпријатие „Овче поле", со вршење на угости-
телски услуги и тоа: продажба на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, јадења, како и продажба 
на цигари и кибрит и други угостителски произ-
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води. Досегашниот раководител на претпријатието 
Павле Гонев, се ослободува од должност, а на не-
гово место се назначува Ванчо М. Коцев. 

Од Окружниот суд во Штип, Р ,бр. 58/54. 
(996) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските^ организации, под реден 
број 351/54, е запишана следната промена: со 
решение бр. 6801/54 Славе Ефтимов Данилов е на-
значен за директор на Угостителското претприја-
тие „Слобода", со седиште во Кочани, кој ќе го 
потпишува во иднина претпријатието. Со истото ре-
шение е разрешен од должност досегашниот ди-
ректор Бари С. Зулфи, на кого му престанува пра-
вото да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 351/54. 
(1290) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 2-У1-
1954 година, под реден број 75 е запишана' следната 
промена во раководството на Трговското претпри-
јатие за откуп на кожи и волна „Табак" - Титов 
Велес: на место досегашниот директор Тодоров 
Панче ,кој е разрешен од должност на ден 15-У-1954 
— Т. Велес, под чие раководство ќе работи прет-
пријатието и кој ќе го претставува и потпишува 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 207/54. 
1464) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-Х-1954 година, под реден број 607 е запишана 
следната промена: со решение бр. 11474 од 22-1Х-
1954 година Ѓоко Ристовски е назначен за дирек-
тор на Трговското претпријатие на мало за про-
мет со колонијални стоки „Сарај" ,со седиште во 
Тетово, и од 1-Х-1954 година има право да го пот-
пишува претпријатието. На досегашниот директор 
Адем Неџати, кој е разрешен од должност на ден 
1-Х-1954 година, му престанува правото да го пот-
пишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 607/54. (1528) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 2-У1-1954 
година, под реден број 146, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: „Југотехна" — претстав-
ништво н,а Претпријатието „Југбтехна" увоз-из-
воз, Белград, со седиште во Скопје. Предмет на по-
одувањето на претставништвото е: склучување на 
договори во име и за сметка на претпријатието за 
продавање и купување на стоки од областа на ра-
ботата на претпријатието. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 
104/54. 1 (1569) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 564, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Млекарница „Кожуф", 
со седиште во Скопје. Предмет на послувашето на 

претпријатието е: продажба на млеко и млечни 
производи на мало, бели печива, бисквити, бонбони 
и слично. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши 
преку своите продавници и тоа: на Градско пазар-
че, ул. „Илинденска", на ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 70 
и на ул. „М. Тито" бр. 202. Продавниците се без 
посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 
599/54. (1594) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во. регистарот на стопанските организации 
на 18-Х-1954 година, под реден број 632, е запишано 
претпријатието под фирма: Земјоделско производи-
т е л и стопанство „Пролетер", со седиште во Дебар. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: а) 
одгледување на крупен и ситен добиток за приплод 
и продуктивност; б) производување на фураж за 
исхрана на добитокот и в) произведување и про-
дажба на земјоделски производи на големо и мало. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Јован Штерјовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 632/54. (1572) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 26-Х1-1954 година, под реден број 721, е запи-
шано претпријатието под фирма: Трговско кни-
жарско претпријатие „Младина", со седиште во 
Скопје. Предмет на поодувањето на претпријатието 
е: купопродажба на книжарски, школски и канце-
лариски материјал на дребно и со право на едро 
во гр. Скопје. 

Претпријатието во својот состав има три про-
давници и свое складиште. Продавниците се: Кни-
жарска продавница на ул. „М. Тито" бр. 61 и кни-
жарска продавница на ул. „М. Тито" бр. 61 и кни-
жарска продавница на ул. „Стиф Наумов" бр. 80 
- Скопје. 

Претпријатието е основано од НО на град Ско-
пје, со решение бр. 8890 од 9-Х1т1954 година. Истото 
ќе го потпишува директорот Славчо Тупарев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 721/54. (1575) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
под реден број 403/54, е запишан под фирма: Ин-
валидски склад за цигари, кибрит и вредносници, со 
седиште во Штип, Предмет на послувањето на 
складот е: да ги снабдува со кибрит, цигари и вре-
дносници своите продавници, како и продажба на 

, едро на други претпријатија. 
Складот во својот состав има 5 малопродавници 

и магацин за едро. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. Р. бр. 

403/54. (1587) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1Х-1954 
година, под реден број 456, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Претпријатие за колони-
јал на мало „Елита", со седиште во Скопје. Пред-, 
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мет на поодувањето на претпријатието е: трговија 
на мало со животни прехрани и куќни потреби, 
парфимериски стоки и алкохолни пијалоци. Оваа 
дејност претпријатието ќе ја врши преку своите 
продавници и тоа: Продавница на ул. „Стиф Нау-
мов" бр. 69, Продавница на ул. „331" бр. 3 и Про-
давница на ул. „Орце Николов" бр. 24, Продав-
ница на ул. „Христо Смирненски" бр. 3. Овие про-
давници се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 
430/54. (1595) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Мешо-
витото трговско претпријатие на големо „Задругар" 
— Скопје, досега водено во регистарот на стопан-
ските претпријатија при Околискиот задружен со-
јуз — Скопје, на страна 46, под реден број 46, е 
префрлено од поменатиот регистар и запишано во 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд на 25-1Х-1954 година, под. реден број 527 под 
фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо 
„Задругар", со седиште во Скопје. Предмет на по-
одувањето на претпријатието е: купо-продажба на 
големо стоки во внатрешен промет и тоа: продажба 
на мешовити индустриски стоки и откуп на земјо-
делски производи на големо, снабдување на задру-
гите со мешовити индустриски стоки и откуп на 
земјоделски производи и продажба на' истите на 
трговските дуќани на дребно. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 
551/54. (1592) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 22-Х1-1954 
година, под реден број 314, е запишано претприја-
тието под фирма: Трговски дуќан — претпријатие 
за промет со колонијални стоки на мало „Желез-
ничар", со седиште во Скопје. Предмет на пооду-
вањето на претпријатието е: трговија на мало со 
животни прехрани и куќни потреби, парфимериски 
и козметички стоки, како и алкохолни пијалоци. 
Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку 
своите пословни единици — дуќани и тоа: на ул. 
„Христо Ботев" бр. 3, на ул. „29 ноември" бр. 71 и 
на ул. „Прохор Пчински" бр. 13. Дуќаните се без 
посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 
445/54. (1596) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Тргов-
скиот дуќан за кондури, кожна галантерија и гу-
мени производи „Елен" — Скопје, досега воден во 
регистарот на стопанските претпријатија при НО 
на град Скопје, на страна 52, под реден број 52/3, 
е префрлен од поменатиот регистар и запишан во 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд на 25-1Х-1954 година, под реден број 366, под 
фирма: Трговски дуќан за кондури, кожна галан-
терија и гумени производи „Елен", со седиште во 
Скопје. Предмет на послувањето на дуќанот е: про-
дажба на мало на кондури, кожна галантерија и 
гумени производи. 

Од Окружниот суд во. Скопје, Фи. бр. 
Ш / М . (1597) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 22-Х1-1954 
година, под реден број 712, е запишана продавни-
цата на Фабриката за чевли „Пролетер" — Бел-
град, под фирма: Продавница на чевли „Проле-
тер", со седиште во Скопје. Предмет на поодува-
њето на продавницата е: продажба на чевли од соп-
ствени производи, чорапи, пертли, ималин и ла-
жици за чевли на мало. 

Продавницата е основата од НО на град Ско-
пје, со одобрение бр. 640 од 3-Х1-1954 година. Ис-
тата ќе ја потпишува раководителот Васил Димков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 712/54. (1610) 

. Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година, под реден број 566, е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Претприја-
тие за промет со месо на мало „Караорман", со 
седиште во Скопје. 

Предмет на послувањето на претпријатието е: 
откуп на жива стока за клање и промет со свежо 
месо и риба. Оваа дејност претпријатието ќе ја 
врши преку своите продавници и тоа: Продавница 
на Зелен пазар I реон Продавница на Зелен пазар 
П реон, Продавница на ул. „Димитар Влахов" бр. 
46, Продавница на ул. „Славеј Планина" бр. 49, 
Продавница во Градско пазарче „Пасаж", Продав-
ница во Градско пазарче „Буњаковац". Продавни-
ците се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 
601/54. 1602) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под рег. бр. 316/54 година е запишана под фирма: 
Трговска продавница, со седиште во село Габрово 
—Струмичко. Предмет на поодувањето на продав-
ницата е: трговија со прехранбени артикли, пред-
мети за куќни потреби и мешовити стоки. 

Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
316/54. (1612) 

Окружниот суд во ,Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 ноемв-
ри 1954 година под реден број 724, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан „На-
родно земјоделие", со седиште во Титов Велес, 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: трговија со 
земјоделски машини, алати и делови на машини, 
вештачки ѓубрива, разни семиња и други земјо-
делски потреби. 

Дуќанот ќе го потпишува директорот Васил 
Костов и Лазар Кртев, механичар, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 724/54. (1603) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 23 ноември 1954 година, под реден број 716, е 
запишано стопанското претпријатие под фирма. 

т 
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Трговско претпријатие за промет со селско стопан-
ски производи на големо „Долни Подлог" — увоз-
извоз, со седиште во Тетово. Предмет на поодува-
њето на дуќанот е: трговија на големо со вештачки 
ѓубрива и средства за заштита на растенијата, до-
биток и храна за добиток, животни прехрани, зар-
зават, овоштие и преработки, млеко и млечни про-
изводи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, птици, 
јајца, пердув, дивина и трговија со индустриско 
дрво (танино и кестеново дрво). 

Претпријатието е основано со решение бр. 
11969 од 15 септември 1954 година. Истото ќе го 
потпишува директорот Јоско Божиновски и Бошко 
Николовски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 716/54. (1608) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 23 ноември 1954 год., под реден број. 733, е запи-
шан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Оглав" 
— Гостивар, во состав на Трговското претпријатие 
„Шар", со седиште во Гостивар. Предмет на школу-
вањето на дуќанот е: трговија на мало со јажарски 
стоки, каделни и јутени производи, кожа, седлар-
ски и ременски стоки и прибор, производи од гума, 
каучук и пластични маси,сирова кожа, волна и к 
крзно, животински отпадоци и влакна и изработени 
килими. 

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска око-
лија со решение бр. 10226 од 6 септември 1954 го-
дина. Истиот ќе го потпишува раководителот Ка-
нија Муаджири. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 733/54. (1613) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
Окружниот суд во Штип објавува дека е из-

вршена промена во регистарот на стопанските ор-
ганизации под реден број 34/54, во следното: Тр-
говско претпријатие „Огрев", Св. Николе, прерас-
нува во Трговски самостоен дуќан „Огрев" со се-
диште во Св. Николе. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 34/54. 
(993) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 10-У1-1954 
година, под реден број 127/1, е запишана следната 
промена: се изменува фирмата на механичко-бра-
варската работилница во Прилеп и истата во ид-
нина ќе се води под фирма: Околиско задружно 
услужно земјоделско машинско претпријатие „Ме-
ханичар", со седиште во Прилеп. 

Од Окружниот суд во Батола, Р. бр. 127/54. 
(1385) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

Лична карта рег. бр. 19349, серија бр. 0091832, 
издадена од СВР — Битола на Михаило ѓорѓи На-
левски, Булевар ,Д мај" бр. 275 - Битола. (65) 

Сообраќајна дозвола рег. бр. М—345, издадена 
од Сообраќајниот отсек Скопје на Градежното прет-
пријатие „Вардар" — Скопје. (29) 

Лична карта рег. бр. 636, издадена од ПВР -
Брод на Милка Стојаноска Димоска, с. Русјаци — 
Кичевско. (3574) 

Лична карта рег. бр. 4027, серија бр. 0096737, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Алексан-
дар Милев Петровски, е. Костур - Кривопала-
нечко, (3575) 

Лична карта рег. бр. 4451, серија бр. 0057162, 
издадена од СВР — Берово на Шефкет Јасимов 
Грутков, с. Црник - Малешевско. (3576) 

Лична карта рег. бр. 4835, серија бр, 0231093, 
издадена од СВР - Охрид на Кода Василева 
Наумоска, с. Лешани — Охридско. (3577) 

Лична карта рег. бр. 1661, серија бр. 0378171, 
издадена од СВР — Кочани на Јана Иванова Мак-
симова, с. Облешево — Кочанско. (3578) 

Лична карта рег. бр. 1414, серија бр. 0307173, 
издадена од СВР — Штип на Методи Јордан Чит-
кушев, ул. „Корушка" бр. 11 — Штип). (3579) 

Лична карта рег. бр. 161^1, серија бр. 0760103, 
издадена од СВР — Кичево на Војо Наумов Нау-
моски, с. Пополжани — Кичевско. (3580) 

Лична карта рег. бр. 15838, серија бр. 0712348, 
издадена од СВР — Гостивар на Паскал Ивана 
Трифуноски, с. Церово — Гостиварско. (4022) 

Лична карта рег. бр. 10268, серија бр. 0706778, 
издадена од СВР — Гостивар на Диле Ексов Јана-
киевски, с. Ѓалате — Гостиварско. (4023) 

Лична карта рег. бр. 8309, серија бр. 0704819, 
издадена од СВР — Гостивар на Миле Цветков 
Марковски, с. Никифорово — Гостиварско. (4024) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 23 ноември 1954 година, под реден број 732, е 
запишан дуќанот под фирма: Трговски . дуќан 
„1 мај" — Гостивар во состав на Трговското прет-
пријатие „Шар", со седиште во Гостивар. Предмет 
на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
галантериски, базарски стоки и играчки, музички 
инструменти, радиоапарати и прибор, сатови и из-
работки од драгоцени материјали, бои и хемикалии, 
парфимериски и козметички стоки, канцелариски 
материјали, хартија, школски прибор и прибор за 
пишување, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
текстил, куси и плетени стоки, конфекција и кожа, 
седларски, ременски стоки и прибор. 

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска око-
лија со решение бр. 10226 од 6 ноември 1954 година. 
Истиот ќе го потпишува раководителот Мурсел 
Мејдију. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 732/54. (1614) 
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Лична карта рег. бр. 11988, серија бр. 0708498, 
издадена од СВР — Гостивар на Адем Мемедов 
Мемеди, с. Добридол — Гостиварско. (4025) 

Лична карта рег. бр. 26702, серија бр. 0684654, 
издадена од СВР — Тетово на Дончо Петре Цр-
венковски, с. Сиричино — Тетовско. (4026) 

Лична карта рег. бр. 25002, серија бр. 0721812, 
издадена од СВР — Гостивар на Добре Илиев Јо-
сифовски, с. Г. Јеловце — Гостиварско. (4027) 

Лична карта рег. бр. 22699, серија бр. 0719309, 
издадена од ОВР — Гостивар на Неби Идриза Ид-
ризи, с. Д. Бањица — Гостиварско. (4028) 

Лична карта рег. бр. 25923, серија бр. 0722733, 
издадена од СВР — Гостивар на Абдираман Еми-
на Алији, с. Градец — Гостиварско. (4029) 

Лична карта рег. бр. 2571, серија бр. 0699081, 
издадена од СВР — Гостивар на Арифи А. Сатки, 
с. Равен — Гостиварско. (4030) 

Лична карта рег. бр. 754, серија бр. 0697164, 
издадена од СВР - Гостивар на Љуман Ислама 
Ислами, с. Трново — Гостиварско. (4031) 

Лична карта рег. бр. 26327, серија бр. 0723032, 
издадена од СВР - Гостивар на Таир Неџбиов 
Изеири, с. Д. Ѓоновица - Гостиварско. (4032) 

Лична карта рег. бр. 4730, издадена од СВР -
Берово на Љубомир Димитров Колевски, с. Чиф-
лик — Малешевско. (4033) 

Лична карта рег. бр. 21492, серија бр. 0682225, 
издадена од ОВР - Тетово на Авзи Камила Саити, 
с. Нераште — Тетовско. (4034) 

Лична карта рег. бр. 8201, серија бр. 0384811, из-
дадена од СВР - Кочани на Благој Лазаров Стоја-
нов, с. Грдовци - Кочанско. (264) 

Лична карта рег. бр. 6886, серија бр. 0638396, 
издадена од СВР - Крива Паланка на Благоја Це-
нев Ристовски, с. Ранковци - Кривопаланечко. (265), 

Лична карта рег. бр. 9204, серија бр. 0753725, из-
дадена од СВР - Кичево на Џелил Амитов Џелило-
еки, с. Трац. Дол - Кичевско. (266) 

Лична карта рег. бр. 5384, издадена од ПВР 
Брод на Јордан Грозданов Здравески, с. К р а п а -
Прилепско. (187) 

Лична карта рег. бр. 13363, издадена од СВР -
Прилеп на Методија ѓорѓиев Перганоски, ул. „Лазо 
Филипоски" бр. 12 - Прилеп. (188) 

Лична карта рег. бр. 14831, серија бр. 0195504, 
издадена од СВР - Прилеп на Џељо Рефатов Чу-
чурски, с. Лажани — Прилепско. (189) 

Лична карта рег. бр. 16845, серија бр. 0049556, 
издадена од СВР - Охрид на Крсте Димков Џајко-
вски, с. Велестово — Охридско. (190) 

Лична карта рег бр. 491, серија бр. 0033202, из-
дадена од ПВР — Струга на Мустафа Алилов Сел-
мановски, с. Лабуниште — Охридско. (191) 

: Лична карта рег. бр. 4362, серија бр. 0209995, из-
дадена од СВР — Охрид на Идриз Јусуф Маил, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 25 — Охрид. (192) 

Лична карта рег. бр. 4013, серија бр. 0210916, из-
дадена од СВР — Охрид на Иса Љутви Палажани, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 40 — Охрид. (193) 

Лична карта рег. бр. ^7608, серија бр. 0023141, 
издадена од СВР — Охрид на Ангеле Наумов Ле-
шовски, с. Вевчани — Охридско. (194) 

Лична карта рег. бр. 16194, серија бр. 0048815, 
издадена од СВР — Охрид на Драган Колев Глиго-
роски, с. Мислешево — Охридско. (195) 

Лична карта рег. бр. 957, издадена од ПВР -
Радовиш на Илија Стојанов Костадинов с. Долни 
Липовиќ — Струмичко. (196) 

Лична карта рег. бр. 7144, серија бр. 0383^54, из-
дадена од СВР — Кочани на Ајри Мемедов Сулеј-
манов, с. Тремно - Кочанско. (197) 

Лична карта рег. бр. 7691, серија бр. 0666414, из-
дадена од СВР — Тетово на Месут Адем Сали, с. 
М. Речица — Тетовско. (198) 

Лична карта рег. бр. 5947, серија бр. 0110557, из-
дадена од СВР — Дебар на Шефки ја Гани Мурати, 
с. Скудриње — Дебарско. (199) 

Лична карта рег. бр. 4308, серија бр. 0328818, из-
дадена од СВР — Титов Велес на Темо Марков 
Трајков, ул. „М. Горки" бр. 10 - Титов Велес. (200) 

Лична карта рег. бр. 12754, серија бр. 0353264, 
издадена од СВР — Титов Велес на Славко Богев 
Темелковски, с. Габровник — ТитОввелешко. (201) 

Лична карта рег. бр. 1184, серија бр. 0277573, из-
дадена од СВР — Ресен на Нада К. (Тановска) Бел-
човска, ул. „29 ноември" бр. 59 — Ресен. (202) 

Лична карта рег. бр. 1177, серија бр. 0277541, из-
дадена од СВР — Ресен на ѓорѓи Л. Белчевски, ул. 
„29 ноември" бр. 59 - Ресен. (203) 

Лична карта рег. бр. 2620, серија бр. 0067330, 
издадена од СВР — Гевгелија на Катерина Петрова 
(Качарева) Маринова, ул. „Р. Фаршинин" бр. 46 -
Гевгелија. (204) 

Лична карта рег. бр. 5436, серија бр. 0433944, 
издадена од СВР — Гевгелија на Ѓорѓи Ристов Га-
шев, с. Петрово — Гевгелиско. (205) 

Лична карта рег. бр. 3926, серија бр. 0432454, 
издадена од СВР — Гевгелија на Рахман Салиов 
Реџепов, с. Казандол — Гевгелиско. (206) 

Лична карта рег. бр. 9140, серија бр. 0650756, 
издадена од ПВР — Кратово на Спиро Стојан Ко-
левски, с. Шоп Рудари — Кумановско. (235) 

Лична карта рег. бр. 6850, серија бр. 0099560, из-
дадена од СВР — Крива Паланка на Станојко Јо-
шков Миладиновски, с. Градец — Кривопаланечко. 

Лична кафта рег. бр. 617, серија бр. 0397027, из-
дадена од СВР — Св. Николе на Селим Аметов Иб-
раимов, с. Дорфулија — Титоввелешко. (237) 

Лична карта рег. бр. 4103, серија бр. 0785339, из-
дадена од СВР — Тетово на Јован Цветко Петров-
ски, с. Милетино — Тетовско. (238) 
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