
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ 
Пејтон, 16 април 1954 

Број 12 Година X 

Претплата за 1954 год, изнесува 
600 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број &01-Т-166. 

58 
На основа точка 2 од глава XXIII дел II 

од Општествениот план на Народна Репуб-
лика Македонија за 1954 година, Извршниот 
совет на Народното собрание на НРМ до-
несува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СЕЧА НА ДРВНА МАСА ВО 
1954 ГОДИНА 

Член 1 
Сената на дрвната маса во шумите со кои 

управуваат шумските стопанства и нацио-
налните паркови на територијата на Народ-
на Република Македонија во 1954 година ќе 
се врши по контигенти на дрвната маса што 
може да се сече (етати). 

Член 2 
Контигенти за дрвна маса (етати) што 

можат да се сечат, односно на кои не може 
да се сече дрвна маса во 1954 година, во шу-
мите со кои управуваат шумските стопан-
ства и националните паркови на територи-
јата на Народна Република Македонија се 
определуваат и тоа: 

Ре
д.

 
бр

 

Шумско стопанство 
Национелен парк 

Един. 
мерка 

Контигент 
на дрвна 

маса 
(етат) 

1 2 3 4 

1. Шумско стопанство — Скопје м 3 17.760 
2. Шумско стопанство — - Т. Велес 13.460 
3. Шумско стопанство — Прилеп 22.620 
4. Шумско стопанство — Битола 18.000 
5, Шумско стопанство — Д. Хисар 12 000' 
6. Национален п а р к — Пелистер 2.000 
7. Шумско стопанство — Ресен 10.450 
8. Шумско стопанство — Дебар 10.000 
9. Шумско стопанство — Гостивар 13.000 

10. Национа .ден п а р к • — Маврово 16.000 
11. Шумско стопанство — Тетово 15.000 
12. Шумско стопанство — Охрид 15.000 
13. Шумско стопанство — Струга 11.600 
14. Шумско стопанство — Кичево 55.000 
15. Шумско стопанство — Брод 38.000 
16. Шумско стопанство — Куманово 9.000 
17. Шумско стопанство — Кр. П а л а н к а 16.900 
18. Шумско стопанство — Берово 37.800 
19. Шумско стопанство — Делчево 6.000 
20. Шумско стопанство — Кочани 73.000 

21. Шумско стопанство — Струмица „ 43.260 
22. Шумско стопанство — Гевгелија „ 28.000 
23. Шумско стопанство — К а в а д а р ц и „ 57.000 
24. Шумско стопанство — Ш т и т „ 0.000 

Член 3 
Сечите на дрвните маси во 1954 година, 

до висината на определените етати во пред-
ниот член, ќе се врши према предлозите за 
сеча од шумските стопанства претходно одо-
брени од Управата за шумарство на Народна 
Република Македонија. 

Член 4 
Повреда на оваа забрана претставува 

кривично дело предвидено и казниво по 
член 246 точка 1 од Кривичниот законик. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 60 
9 април 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

59 
На основа точка 2 глава XXIII од Опште-

ствениот план на Народна Република Маке-
донија за 1954 година и член 75 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршни-
от совет на Народното собрание на Народна 
Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕТНИ И ЗИМСКИ 
ПАСИШТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
Член 1 

Органите на управување со шумските 
стопанства и националните паркови се дол-
жни летните и зимските пасишта со кои 
управуваат да ги издаваат на користење по 
пат на јавно наддавање (лицитација). 
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За издавање на пасиште во закуп се 
склучува договор за закуп помеѓу заку по-
даге лот и лицитантот што понудил најпо-
волни услови. 

Член 2 
Летните и зимските пасишта се даваат 

на користење за паша на добиток по правило 
на стпански организации за рок кој не може 
да биде помал од 5 години. 

Член 3 
Во смисла на оваа уредба: 
а) летни пасишта се високопланинските 

пасишта над зоната на шумската вегетација 
и планинските пасишта што во таа зона се 
наменети за паша во летниот период; 

б) зимски пасишта се пасишта што според 
климатските услови и тревниот состав слу-
жат за сместување и пасење добиток во те 
кот на зимскиот период. 

Член 4 
Закупецот на пасиштето е должен з а б -

иеното пасиште да го користи на начин со 
кој ќе обезбеди трајно и рационално корис-
тење на истото, а по утврдениот стопански 
план. 

Член 5 
Издавањето на користење и определува-

ње на закупнината на пасиштето се врши 
според утврдениот капацитет на пасиштето. 

Користење на пасиштето над и под одре-
дениот капацитет може да стане со претход-
на согласност на управувачот на писиштето 
и дополнителна наплата за вишокот на до-
битокот. 

Член 6' 
Закупецот на пасиштето е должен на па-

сиштето да ги изврши мелиорационите и 
други работи утврдени со стопанскиот план 
на пасиштето и договорот. 

Член 7 
Преостанување на пасиште во ползува-

ње на друго лице закупецот може да изврши 
само по претходно одобрување од закупода-
телот. 

Член 8 
Со парична казна од 20.000 — 500.000 ди-

нари ќе се казни закупецот на пасиштето: 
1) ако мелиоратиБНите и други работи од 

стопанскиот план на пасиштето предвидени 
во договорот за закуп не ги изврши по вре-
ме и квалитет; 

2) ако закупеното пасиште или дел од 
него го преотстапи на друг корисник без одо-
брение на закуподателот; 

3) ако во закупеното пасиште пушни на 
паша поголем број добиток од капацитетот 
на пасиштето без одобрение на закупода-
телот; 

4) ако закупеното' пасиште го користи за 
цел противна на неговата намена и со тоа го 
деградира пасиштето. 

Член 9 
Одговорните лица на шумските стопан-

ства и националните паркови, кои ќе склу-
чат договор за издавање под закуп на летни 
и зимски пасишта противно на оваа уредба 
ќе се казнат со парична казна од 2.000 до 
10.000 динари. 

Член 10 
Народните одбори на општините со свои 

одлуки ќе го регулираат издавањето под за-
куп на селските утрини и пасишта. 

Член 11 
Правилник за спроведување на оваа 

уредба ќе пропише Директорот на Управата 
за шумарство на НР Македонија. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила од денот на 

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

Број 62 
9 април 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот сове'!, 
Љупчо Арсов, е р. 

60 -
На основа член 4 од Законот за заштита 

на стрмните земјишта од смивање и одрону-
вање и член 11 од Законот на спроведување 
на Уставниот закон, а на предлог Републич-
ката Управа за бупци, Извршниот совет Нп. 
НРМ донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈА 

ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И 
ОДРОНУВАЊЕ 

I. Подрачја во кои се стрмните земјишта 
подложни на смивање и одронување се след-
ните: 

1. Реонот „Снеговски-облаковски", околи-
ја Битолска во атарот на селата: Снегово, 
Облаково, Старо Змирново, Горно Српци; 
Рамна, Лера, Стрежево, Црновец, Габаловци; 
Секирани, Драгожани, Драгарино, Кукуре 
чани, Крклино, Раштани и град Битола — 
меснсстите: „Германски гробишта", „Киро-
марица", „Корија", „Зли осој", „Вирови", 
„Црновршко брдо" и „Кула" во следните 
граници: 

а) Од југ: од местото звано Крива воде-
ница, кај град Битола оди по реката Драгор 
узводно до местото' на патот Битола - Охрид. 
По тоа оди по истиот пат се до местото звано 
Превалец десно од тригонсметарот 935 од 
каде скршнува на северозапад по патот д^ 
село Лера. 

б) Од запад: од селото Лера скршнува кон 
север и избива на кота 742, потоа оди по дес-
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ната обала на реката Шемница до самата 
падина и излетува пак на реката т е м н и ц а 
спротив кота 729. Одовде скршнува на исток 
и оди до селото Стрежево. Од ова село из-
легува на селскиот пат спротив кота 764 и 
по истиот оди се до пред селото Габаловци 
од каде скршнува кон исток. 

в) Од север: од село Габаловци оди приб-
лижно по изохипса 700 и излегува на селото 
Секирате кај црквата и од таму оди на село 
Драгожани кај црквата од каде приближно 
по изохипсата 700 оди преку селото Драга-
рино и излегува над селото Кукуречани од 
каде скршнува на југ. 

г) Од исток: од село Кукуречани скрш-
нува на југ и лучно пак приближно по изо-
хипсата 700 излегува кај селото Крклино од 
каде лево од кота 865 излегува кај црквата 
во село Раштани, преку сртот излегува 'на 
„Германски гробишта" и од таму на местото 
наречено „Крива воденица". 

2. Реонот „Древенички" околија Битол-
ска во атарот на селата: Долно Српци, Бе-
ранци, Црнобуки, Лисолај, Лопатица, Суво-
дол, Вардино«, Трновци, Св. Тодори, Падини. 
Иваљевци и Древеник, - месностите: „Само-
вилице", „Орлак", „Телекојца", „Средни 
рид", „Јовкова орница", „Штунга", „Кале" 
(1162), „Кале" (1495) „Стара бука", „Аљуши-
ца", „Мечит", „Верчова чука", „Бука", 
„Треска", „Лески" и „Големо брдо", во след-
ните граници: 

а) Од југ: од кота 709 кај селото Црнобу-
ки и милава преку манастирот кај селото 
Лисолај. Понатаму оди на кота 766 и од тука 
по падината на местото наречено „ Те леко ј-
ца", избива на Чагорска Река спротив кота 
768. Од таму лево од кота 795 избива на па-
тот изнад село Мургашево. 

б) Од запад: од патот изнад село Мурга-
шево оди по истиот се до испод селото Вар-
дино, од каде скршнува кон југо-исток и кај 
воденицата више селото Вардино ја преми-
нува реката и избива на кота 1255. Од оваа 
кота оди до местото наречено „Кале" триго-
нометар 1495 и след тоа на кота 1121, кота 
820 југозападно од село Трновци. 

в) Од север: од село Трновци оди изнад 
село Св. Тодори и избива кај селото По-
дино од каде скршнува на југ и кај водени-
цата е поминува Иваљевска Река и изнад 
селото Долно Српци избива на кота 726. 

г) Од исток: од кота 726 лучно оди над 
село Беранци приближно по изохипсата 700 
и избива на кота 709 изнад селото Црнобуки. 

II. Народниот одбор на Битолска околи-
ја ќе направи план за посебни заштитни 
мерки (член 5 од Законот за заштита на стр-
мните земјишта од смивање и одронување) 
и план за преориентација во вишегодишни 
земјоделски култури на оние земјоделски 
површини кои се разорани и одгледуваат 
едногодишни култури, а се подложни на 
смивање и одронување. 

Ш. Ова решение влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Број 65 
9 април 1954 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар. Претседател, 

Ф. Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

6 1 -

На основа чл. 110 и 111 од Уредбата за 
данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 56/53), Извршниот совет на Народите со-
брание на Народна Република Македонија 
донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ ОД 
ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА РАЗРЕЗАНИОТ 
ДАНОК НА ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛИЕ КОЈ 

ЌЕ СЕ НАПЛАТУВА ОД ДАНОЧНИТЕ 
ОБВРЗНИЦИ КАКО АКОНТАЦИЈА ЗА 

II ТРОМЕСЕЧЈЕ НА 1954 ГОДИНА 

1. Даночните обврзници на кои не им е 
извршен разрезот на данокот на доход од 
земјоделие за 1954 година се должни за II 
тромесечје на 1954 година на подрачјата на 
народните одбори да платат аконтација во 
проценти од разрезаниот данок на доход за 
1953 година и тоа: 
Народниот одбор на град Скопје 20% 
Народниот одбор на Битолска околија 
и на Градската општина Битола 25% 
Народниот одбор на Кумановска околија 
и на Градската општина Куманово 20% 
Народниот одбор на Охридска околија 
и на Градската општина Охрид 20% 
Народниот одбор на Прилепска околија 
и на Градската општина Прилеп 25% 
Народниот одбор на Струмичка околија 
и на Градската општина Струмица 22% 
Народниот одбор на Тетовска околија и 
на Градската општина Тетово 15% 
Народниот одбор на Титов-велешка 
околија и на Градската општина 
Титов Велес 25% 
Народниот одбор на Овчеполска околија 
и на Градската општина Штип 20% 
Народниот одбор на Гевгелиска 
околија 25% 
Народниот одбор на Гостиварска 
околија 20% 
Народниот одбор на Дебарска околија 20% 
Народниот одбор на Кичевска околија 20% 
Народниот одбор на Кочанска околија 15% 
Народниот одбор на Криво Паланечка 
околија 10% 
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Народниот одбор на Малешевска 
околија 10% 
Народниот одбор на Преславска 
околија 15% 
Народниот одбор на Скопска околија 17% 
Народниот одбор на Тиквешка околија 25% 

2. Народните одбори кои што ќе го извр-
шат разрезот на данокот на доход од земјо-
делието за 1954 година, определените про-
центи во точка 1 на ова решение ќе ги при-
менуваат на тој разрез. 

2. Ова решение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 67 
9 април 1954 година 

Скодје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Ф. Брајков е ки, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

62 
На основа точка 2 од глава XXIII од Оп-

штествениот план на Народна Република 
Македонија за 1954 година и член 75 од Ус-
тавниот закон за основите на општественото 
и политичкото устројство и органите на 
власта на Народна Република Македонија, 
Извршниот совет на Народното собрание на 
НРМ донесува 

Р Е Ш Е Н И]Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА 
ГОДИШНА ЗАКУПНИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗИМСКИТЕ И ЛЕТНИТЕ ПАСИШТА 

И ПАСИШТАТА ВО ШУМА 

I 

Минималната годишна закупнина за ко-
ристење на зимските и летните пасишта и 
пасиштата во шума на општествениот имо! 
за паша на добиток, под која не може да се 
дава под закуп на територијата на Народна 
Република Македонија, се определува спо-
ред бонитетот, а за зимските пасишта и по 
подрачја и тоа: 

а) Зимски пасишта Закупнина во динари 

Вид на 
добитокот 

Един. 
мера; 

I подрачје II подрачје 
Вид на 

добитокот 
Един. 
мера; бонитет бонитет Вид на 

добитокот 
Един. 
мера; 

I II | III I | II | III 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Овци 
Едар добиток 
Подмладок на 

едриот доби-
ток 

глава 90 
„ 360 

| 
„ 180 

70 
280 

140 

50 
200 

100 

70 
280 

140 

50 
200 

100 

4 0 
160 

8 о 

б) Летни пасишта 

Вид на стоката Един. 
мера 

Вредносни катег. 
дин. Един. 

мера 
I | 1 И 1 III 

1 2 3 4 5 

Овци 
Едар добиток 
Подмладок на едриот 

добиток 

глава 120 
480 

360 

90 
360 

200 

60 
240 

140 

в) Пасишта во шума 

Вид на стоката Един. мера Миннмал. цена 
дин. 

1 2 3 

Овци 
Едар добиток 
Подмладок на едар 
добиток 

глава » 

» 

30 
120 

60 

П 
Во смисла на ова решение како зимски 

пасишта од првото подрачје се сметаат зим-
ските пасишта на териториите на народните 
одбори на Титов-велешка, Струмичка, Овче-
полска, Кочанска, Гевгелиска и Тиквешка 
околија, а како зимски пасишта од второто 
подрачје се сметаат зимските пасишта 'на 
териториите на останатите народни одбори 
на околиите. 

Ш 
Народниот одбор на око ли јата према ква-

литетот на тревната растителност и другите 
услови ја за користење на пасиштата, до 20 
април 1954 година ќе го определи бонитетот 
на пасиштата на своето подрачје. 

IV 
Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 63 
9 април 1954 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Ф. Брајковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

в з у 

На основа точка 2 глава XXIII од Опште-
ствениот план на Народна Република Маке-
донија за 1954 година и член 75 од Уставни-
от закон за основите на општественото и по-
литичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Народното собрание на НРМ 
донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е ^ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МИНИМАЛНИ ПРОДАЈНИ ЦЕНИ НА ДРВАТА 

НА КОРЕН (ШУМСКА ТАКСА) 

I . 
Минималните продајни цени на дрвата шумските стопанства и националните пар-

на корен под кои што не може да се прода- кови на територијата на НР Македонија, се 
ваат дрвата предвидени во најповолни ус ло- определуваат по подрачја, дрвесни видови, 
ви за сеча, од шумите со кои управуваат сортимента: и квантитета и тоа: 

Дрв. вид. СОРТИМЕНТ 

Димензии 

Един. 
мера 

Подела на подрачја 

Дрв. вид. СОРТИМЕНТ Про-
мер Држ. 

Един. 
мера 

1 11 | III 
Дрв. вид. СОРТИМЕНТ Про-

мер Држ. 
Един. 
мера Миним. 

цени 
Миним. 

цени 
Миним. 

цени 

1 2 3 4 5 6 7 | 8 

Д а б 
бел јасен 
брест и 
костен 

Т е х н и ч к и м а т е р и ј а л и 
фирн. 1 руПЦИ 
пилан. трупци А/Б Ц 
пилат, и ст. 
Труп. жел. прагови 
а) за нормален 
б) за индустриски 
Трупци за дуж. и колар, граѓа 
јамско дрво и селска граѓа 

30 
25 

2,3-
1,2-
до ' 

по југ. 

3 
2 
5,5 

-2,6 
-1,6 
г м. 
станд. 

мз 
» 

М2 
и 

3.000 
2./ОЈ 
3.500 

2.000 
1 400 
2.700 
1.500 

2.600 
2.300 
3.000 

1.700 
1.400 
2.300 
1.200 

2.200 
2.000 
2.600 

1.500 
1.200 
2.000 
1.100 

Бука, 
габер 
цер и 
клен 

Трупци за лушт 
пил. труп. А/Б 
труп. и норм, пр. 
трупци за инд. прагови 
трупци за друмска и колска граѓа 
јамско дрво и сел. граѓа за град. 

40 
25 
2,3-
1Д-
до 5 

по југ. 

2 
-2,6 
-1,6 
1 м. 
станд. 

2,800 
1.300 
1.200 
1 ООО 
1.200 
1.000 

2..'00 
1.200 
1.100 

900 
1.100 

900 

2.300 
1.100 
1.000 

800 
1.000 

800 

Црни габер Пил. трупци и тех. дрво за домаш. 
индустриски потреби 12 1 6.000 5.500 5.000 

Орев 
Труп. за фунир по погодба 
Лил. труп. А/Б 
Пил. труп. Ц 

30 
25 

3 
2 

20.000 
10.000 
9.000 

18.000 
9.000 
8.000 

17.000 
8.000 
7.000 

Цреша 
круша 

Труп. за фурнир 
Лил. трупци 25 2 

15.000 
3.000 

14.000 
2.700 

13.000 
2.400 

Липа Труп. за фурнир 
Лил. труп. А/Б 

30 
25 

2 
2 

6.000 
2.500 

5.500 
2.300 

5.000 
2.000 

Топола, ] 
јасика 
врба, ела и др 

Труп. за љушт. 
Пил. трупци А/Б 
Селска граѓа 

40 
25 2 

3.500 
1.200 

900 

3.200 
1.100 

803 

3.000 
1.000 

700 

Ела и смрша 
Труп. за љушт. 
Лил. труп. А/Б 
Пилоти и столб. 
Јамско и селска граѓа 

30 
25 

Југ. е 

30 
2 
5,5 

танд. 

3.500 
2.500 
3.200 
1.500 

3.200 
2.000; 
2.500 
1 200 

3.000 
1.800 
2.400 
1.100 

Б о р 
Лил. трупци А/Б 
Пилоти и столб. 
Јамска и селска граѓа 

25 

Југ. е 

3 
5,5 

:танд. 

2.600 
3,200 
1.500 

2.100 
2.500 
1.200 

2.000 
2.400 
1.100 

Јавор и плата Пил. трупци А/Б 
селска граѓа 

25 3 2.800 
1.200 

2.400 
1.100 

2.000 
1.000 

Даб, костен, 
багрем и четинар 

Столб, за лозја, хемељ и др. 
Колци за овошт. лозеле и др. 
Мотики, ластагарка стат и др. 

8 - 1 2 2.5—4 пр. 
5—10 1,25—2,5 пр. 

2—4 1,5—2,5 

80 
30 
20 

70 
25 
15 

60 
20 
10 

Костен, јаст. 
леска и др. Обрачи 3 - 5 сноп 60 50 40 
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Правоход. дрвца (елки; | парче 50 40 30 

Сите дрв/видоби Вила рачки 
Прачки за кошници 

40 — I парче 
сноп 

30 ј 
40 | со

 го
 

СП
 

ел
 

20 
30 

Огревно дрво 
бука, габер, даб. цер А/Б 

„ ц 
Останали тврди 
Меки л и с ј ^ и 
Четинари 
Несоргирано 

210 
190 
190 
160 
150 
200 

180 
170 
170 
140 
120 
180 

140 
130 
130 
100 
90 

130 

П 
Во »смисла на ова решение се сметаат: 
а) Како шуми од првото подрачје шумите 

на подрачјата на народните одбори на Скоп-
ска, Кумановска, Тетовска, Гостиварска, 
Гевѓелиска, Кочанска, Т. Велешка, Прилеп-
ска, Битолска, Овчеполска и Струмичка 
околија; 

б) Како шуми од второто подрачје шу-
мите на подрачјата на народните одбори 
на Кичевска, Охридска, Тиквешка, Криво-
паланечка, и Преспанска околија; 

в) Како шуми од третото подрачје шуми-
те на подрачјата на народните одбори на 
Малешевска и Дебарска околија. 

Ш 
Народниот одбор на око лиј ата, према 

транспортните и другите условија за поод-
елни реони од своето подрачје, може да 
определи повисоки продајни цени на дрвата 
на корен под кои да се продаваат дрвата за 
сеча али не помали од пропишаните во точ-
ка 1 од ова решение. 

IV 
Ова решение стапува на снага од денот 

на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Број 61 
9 април 1954 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Ф. Брајковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

64 
На основа член 14 од Уредбата за за-

должително испраќање печатени работи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/53), Из-
вршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ 

ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА ПОСЛОВНИЦА-
ТА НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА 

АВТОРСКИ ПРАВА ВО СКОПЈЕ 
1. Секое печатарско односно издавачко 

претпријатие во Народна Република Маке-

донија покрај доставувањето на задолжи-
телните примероци на установите одредени 
во член 8 од Уредбата за задолжително 
испраќање печатени работи и во Одлуката 
за доставување печатени работи на Народ-
ната библиотека во Скопје („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 35/53) е должно бесплатно 
и за своја сметка да и испраќа на Пословни-
цата на Заводот за авторско-правна заштита 
во Скопје по еден примерок од секоја печа-
тена работа во смисла на член 3 од споме-
натата Уредба. 

2. Оваа одлука влегува во сила од денот 
на нејзиното објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1954 година. 

Бр 68 
9 април 1954 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Ф. Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

65 -
На основа член 14 од Уредбата за за-

должително испраќање печатени работи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/53), Из-
вршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ 

ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА НАРОДНАТА 
БИБЛИОТЕКА ВО СКОПЈЕ 

1. Во точка 1 од Одлуката за задолжител-
но доставување печатени работи на Народ-
ната библиотека во Скопје („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 35/53) во ред 1 по зборот 
„печатарско" се додаваат зборовите „односно 
издавачко". 

2. Оваа одлука влегува во сила од денот 
•на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

Бр. 69 
9 април 1954 година 

Скопје 
Извршен, совет 

Секретар, Претседател, 
Ф. Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 
По оставината на пок. Феј зули Камилова Ати-

џа, бивш. од е. Требиште, се води оставинска постап-
ка пред овој суд и појавените наследници Феј зули, 
родена Далими Макса и Фејзули, родена Далипи 
Рабие, со непознати адреси во Албанија, се по-
викуваат1 во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ" да се јават 
лично пред судот за да ги штитат своите наслед-
нички интереси. Во противен случај оставината ќе 
се реши во нивно отсуство. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Дебар, О. бр. 7 7 / 5 3 ( 6 1 ) 

По оставината на пок. Колеци Халила Фадил, 
бивш од е. Селокуќи, се води оставинска постапка 
пред овој суд и појавениот наследник Фарие Хаик 
Муча, со непозната адреса во Албанија, се пови-
кува во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на НРМ да се јави лично 

! пред овој суд или преку својот полномошник за 
да ги штити своите наследнички интереси. Во про-
тивно оставината ќе се реши во негово отсуство. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Дебар, О . бр. 89/53. (62) 
ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

О К О Л И С К И О Т суд во Ресен објавува дека при ис-
тиот е покрената оставинска расправа по оставина-
та на пок. Прцуловски Трајчев Ставре, бивш од 
е. Царевдвор. 

Се повикува наследникот Прцуловски Ставрев 
Мите, на кој што местожителството е непознато, 
да се јави во рок од 2 месеци од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ" во овој суд 
за да биде повикан на расправата. Во противен 
случај оставината ќе биде расправена во негово 
отсуство со назначениот му старател Прцуловски 
Митев Петре, од е. Царевдвор. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Ресен, О бр. 29/53. (18) 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Абедин Расим Хава, од Скопје, ул. „160" бр. 

27, поднесе до овој суд тужба за развод на бра-
кот против Абедин Расим Шакир, од Скопје, а сега 
во неизвесност. Бидејќи тужениот Абедин е со не-
познато местожителство, се повикува во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на НРМ" да се јави на овој суд и соопшти 
сегашното си местожителство. Во противно делото 
ќе се разгледа во негово отсуство со одредениот му 
од судот застапник, кој ќе го застапува на негови 
разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 272/54. (54) 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Санта Симонова Пупковска, по татко Бенде-
ска Сотирова, од е. Гавато, сега настанета во Би-
тола, ул. Маршал Тито бр. 56, поднесе тужба за 
развод на бракот против мажот си Симон Митров 
Шурковски, од е. Гавато, а сега со непознато ме-
стожителство во Америка. Бидејќи тужениот Си-
мон е во неизвесност и со непознато местожител-
ство, се повикува во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот во „Службен весник на ПРМ" да се 
јави на овој суд или одреди свој застапник. Во 
противен случај ќе го застапува одредениот застап-
ник Петар Ефтимовски, адвокат од Битола. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 336/53. (55) 

Слободка Аргирова, по маж Ѓурова Вујсинова, 
од Битола, ул. „Јорго Османо" бр. 13, поднесе до 
овој суд тужба за развод на бракот против ма-
жот си Ѓуро Вујсин, од е. Бистрица, а сега во неиз-
весност. Бидејќи тужениот Ѓуро е во неизвесност 
и со непознато местожителество, се повикува во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави на овој суд 
или одреди застапник. Во противен случај ќе го 
застапува одредениот застапник Филип Николов-
ски, адвокат од Битола. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 335/53. (56) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Ристо Зизов Пеновски, од е. Косинос, околија 

Костурска — Егејска Македонија, поднесе до овој 
суд тужба за развод на бракот против жена си Со-
фија Ристова Пеновска, родена Димитриевска, од 
е. Лобаница, — Костурско, а сега во Румунија со 
непозната адреса. Бидејќи тужената Софија е во 
неизвесност и со непознато местожителство, се по-
викува во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на НРМ" да се јави на 
овој суд и соопшти сегашното си местожителство. 
Во противно ќе и' се одреди старател и делото ќе 
се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 73/53. (58) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на пок. Васил Рафаиловски, бивш од 
е. Волковија, Гостиварско, кој е умрен на 5-Х-1950 
година и после својата смрт оставил жена, сино-
ви и ќерки. 

Се повикува наследникот Павле Василов Ра-
фаиловски, сега во град Софија — Бугарија, со 
непозната адреса, да се јави на овој суд лично или 
преку свој полномошник во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на НРМ". Во противно оставината ќе се рас-
прави во негово отсуство со одредениот му ста-
рател. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Гостивар,' О. бр. 65/54. 
(60) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 1-1II-1954 
година под реден бр. 19, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Дирекција на Југословен-
ските железници, со седиште во Скопје. Предмет 
на иселувањето на претпријатието е: обезбедување 
примената на единствените сообраќајно .технички 
прописи за сигурност и безбедност на сообраќајот; 
согласување на возниот ред со јавните и стопан-
ските потреби на мрежата на заедницата на ж е -
лезничките претпријатија и мрежата на Југосло-
венскиве железници; врши инспекција на иселу-
вањето на претпријатијата од име на заедницата 
на железничките претпријатија и претприема мер-
ки со кои се обезбедува единствен начин на побелу-
вањето на Југословенските железници. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 81/54. (146) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 19-11-1954 
година под реден број 9, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Земјоделско стопанско 
претпријатие „1 мај", со седиште во е. Белимбе-
гово. Предмет на побелувањето на претпријатието е: 
земјоделие, сточарство и услуги со сопствени ма-
шини. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 62/54. (147) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1-1954 
година под реден број 12, е запишано стопанско™ 
претпријатие под фирма: Трговски дуќан „Руен", 
со седиште во е. Злетово, Кочанско. Предмет на ис-
елувањето на дуќанот е: трговија со текстилни, 
галантериска колонијални, железарски, книжар-
ски стоки, како и продажба на тутун и кибрит. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 12/54. (147) 

Окружниот суд во Штип) објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 22-1-1954 
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година под реден број 6, е запишано стопанско^ 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие — 
дуќан „Борис Кидрич", со седиште во с. Проби-
штип, Кочанско. Предмет на иселувањето на прет-
пријатието е: купопродажба на текстил, колони-
јални, книжареки и градежни стоки и огревни ма-
теријали. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 6/54. (101) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во реги-
старот на стопанските организации на 12-11-1954 
година под реден број 21, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
„Кожар", со седиште во Кочани. Предмет на ис-
елувањето на претпријатието е: промет со кожи, 
волна, црева и животински длаки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 21/54. (117) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 16-11-1954 
година под реден бр. 22, е запишан трговскиот ду-
ќан под фирма: Работничко службенички угости-
телски дуќан „Рудар", со седиште во село Добрево. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: угостител-
ски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 22 од 16-П-
1954 год. (118) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 16-11-1954 
година под реден бр. 5, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Југословенски железни-
ци-Дирекција Ј Ж — Скопје — Претпријатие за 
одржување на пруги, со седиште во Скопје. Пред-
мет на школувањето на претпријатието е: одржу-
вање на железнички пруги и пружни построења и 
објекти на желез. транспортно претпријатие, сите 
инвестициони ремонтни работи на постоеќите пру-
ги, како и новоградња на индустриски колосеци 
и др. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 53 од 16-Н-
1954 год. ' (141) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 16-11-1954 
година под реден бр. 4, е запишано стопанско™ 
претпријатие под фирма: Југословенски железници 
— Дирекција Ј Ж — Скопје — Претпријатие за 
оправка на коли и локомотиви, со седиште во Скоп-
је. Предмет на иселувањето на претпријатието е: 
оправка на коли и локомотиви. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 52 од 
16-111-1954 год. (142) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27-1-1954 
година под ред. бр. 1, е запишано сто ланското прет-
пријатие под фирма: Трговско претпријатие на 
едро со промет на мешовити стоки „Вардар", со се-
диште во Неготино.* Предмет на иселувањето на 
претпријатието е: трговија на едро со мешовити 
стоки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 26 од 
27-1-1954 година. (52) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-1-1954 
година под реден бр. 4, е запишан трговскиот ду-
ќан под фирма: Самостоен мешовит трговски ду-
ќан „Братство", со седиште во Дебар. Предмет на 
школувањето ва дуќанот е: трговија со мешовити 
стоки на мало. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р, бр. 13 од 
25-1-1954 година. (53) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 22^-1-1954 
година под реден бр. 1, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Околиско мешовито тр-
говско претпријатие на големо „Иднина", со седи-
ште во Дебар. Предмет на послувањето на прет-

пријатието е: набавување и продажба на мешови-
то индустриска и колонијална стока на големо. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 10 од 
23-1-1954 година. (63) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 28-1-1954 
година под реден бр. 5, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Градско претпријатие 
„Кожар", со седиште во Гостивар. Предмет на по-
слувањето на претпријатието е: купопродажба на 
волна, кожа, црева и животински влакна и пре-
работка на истите. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 27 од 
28-1-1954 година. (64) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 22-11-
1954 година под реден бр. 11, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма Самостоен мешо-
вит трговски дуќан „Нова Трговија", со седиште 
во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: 
купопродажба на стоки на мало. во внатрешниот 
промет. 

ОЈЈ Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 126 од 
22-11-1954 година. (95) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 21-1-1954 
година под реден бр. 1, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на 
едро „Руен", со седиште во Кочани. Предмет на 
иселувањето на претпријатието е: трговија со зе-
мјоделски, прехранбени и индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 1 до 21-1-
1954 година. (96) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1-1954 
година под реден бр. 8, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Трговски дуќан „Исхра-
на", со седиште во е. Пробигцтип. Предмет на ис-
елувањето на дуќанот е: трговија со емиш, зарза-
ват, јужно овоштие, преработка на емиш и зар-
зават, бонбони, правење и продажба на леб, произ-
водство и продажба на луксузни пецива, купува-
ње на жива стока, клање и продавање на свеже 
месо и сувомеснати производи, како и продавање 
на брашно. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 8 од 25-1-
1954 година. (103) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 11-11-1954 
година под реден бр. 18, е запишано стопанско^ 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
за промет со селско стопански производи на го-
лемо „Беласица", со седиште во Струмица. Пред-
мет на иселувањето на претпријатието е: трговија 
со добиток, сточна храна, зарзават, овоштие, жита, 
мелнички производиу алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, продажба и преработка на месо и млеко. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. 18 од 11-11-1954 
година. (114) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 11-11-1954 
година под реден бр. 19, е запишан трговскиот ду-
ќан под фирма: Трговски дуќан број 1 „Илинден", 
со седиште во е. Злетово. Предмет на побелувањето 
на дуќанот е: трговија со сите видови индустри-
ски стоки текстил, колонијал, кинкалерија, галан-
терија и железарија на ситно. 

. Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 19/11-11-
1954 година. (115) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 24-111-1954 
година под реден број 36, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: „Југопроект", со седиште 
во Скопје. Предмет на послувањето на претприја-
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тието е: проектирање, унапредување на организа-
цијата на стопанските претпријатија и вршење 
други слични стопански услуги. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 38/54 (291) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 16-111-1954 
година под реден број 26, е запишано под фирма: 
Фурнаџиски дуќан „ Љ у б о т е н " , со седиште во Гор-
че Петров. Предмет на послувањето на дуќанот е: 
изработување и продавање на леб и бели пецива. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 12/54. (292) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 16-111-1954 
година под реден број 25, е запишано стопанско™ 
претпријатие под фирма: Бифе „Победа", со се-
диште во Ѓорче Петров. Предмет на послувањето 
на претпријатието е: продавање на пијалоци и мес-
нати производи (ќебапчиња, салами и кобаеици). 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 11/54. (293) 

Окружниот су дво Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 16-111-1954 
година под реден број 23, е запишано под фирма: 
Кафана „Македонија", со седиште во Ѓорче Петров. 
Предмет на послувањето на претпријатието е: про-
давање на пијалоци и меснати производи (ќебап-
чиња, салами и кобасица) 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 9/54. (294) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 15-111-1954 
година под реден број 31, е запишано под фирма: 
Месарски дуќан „Шар", со седиште во Ѓорче Пе-
тров. Предмет на иселувањето на дуќанот е: прода-
вање на пресно месо и месни производи на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Е. бр. 7/54. (288) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 15-11-1954 
година под реден број 30, е запишано под фирма: 
Фурнаџиски дуќан „Напредок", со седиште во Ѓор-
че Петров. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
изработка и продавање на леб и лебни производи 
(бели пецива) на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 4/54. (296) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Скопска околија бр. 9627 од 
10-ХП-1953 година е запишан во регистарот на сто-
панските организации на страна 55, рег. бр. 32, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан 
„Снабдител", со седиште во Ѓорче Петров. 

Трговскиот дуќан е основан со решение на На-
родниот одбор на Скопска околија бр. 9082 од 
14-Х1-1953 година. 

Предмет на работата на трговскиот дуќан е: 
трговија со колонијални стоки на мало. 

Трговскиот дуќан ќе го потпишуваат раково-
дителот Никола Тунџоски и Соне Мандичевски, и 
двајцата во границите на овластувањето. 

Бр. 9627/53 од Советот за стопанство на НО на 
Скопска околија. (29) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Скопска околија бр. 9414 
од 12-ХП-1953 година е запишано во регистарот на 
стопанските организации на страна 56, рег. бр. 33, 
претпријатието под фирма: Претпријатие за про-
ектирање на порои и мелиорации „Поројпроект", 
со седиште во Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Скопска околија, бр. 9099 од 
20-Х1-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: а) из-
работување на проекти за уредување и пошумува-
ње на порои и разни други работи во врска со 
уредувањето на пороите, како и сите нужни гео-
детски снимања; б) изработување на проекти за 
мелиорација на земјишта, регулации на водотеци 
и реки и разни работи во врска со мелиорациите, 

како и сите нужни геодетски снимања: в) израбо-
тување на инвестициони програми за градба од об-
ласта на пороите и мелиорациите на земјиштата, 
како и на изработка на буичар; основи и други 
научни експертизи во врска со уредувањето на по-
роите и мелиорациите. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
инж. Јанко Софи јановски и шефот на сметковод-
ството Милорад Лабудовић и двајцата во грани-
ците на овластувањето. 

бр. 9414/53 од Советот за стопанство на НО на 
Скопска околија. (34) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор ќа Овчеполска околија бр. 
9402 од 1-Х11-1953 година е запишано во регистарот 
на стопанските организации на страна 60, рег. бр. 
40, претпријатието под фирма: Земјоделско стопан-
ство „Прогрес", со седиште во е. Неманица. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Овчеполска околија бр. 5920 од 
25-УП-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
земјоделие и сточарство. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Трајан Коцев, а во негово отсуство книговодителот 
Боро Ефтимов, во границите на овластувањето. 

Бр. 9402/53 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (41) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
Со решение на Народниот одбор на Градската 

општина — Струга бр. 2478/53 година е сменета 
фирмата на Земјоделското стопанство „Црни 
Дрим", со седиште во Струга, и во иднина истото 
ќе се води под фирма: Градско земјоделско сто-
панство „Борис Кидрич" — Струга. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр.' 4278/53. (35) 

Со решение на Советот за стопанство на На-
родниот одбор на Охридска околија бр. 9669/53 го-
дина инж. агроном Димитри Белевски е овластен 
да ја потпишува фирмата на Градското земјодел-
ско стопанство „Борис Кидрич" — Струга. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија бр. 9669/53. (39) 

Со решение бр. 30520 од 8-ХН-1953 година на 
Народниот одбор на Градската општина —• Битола. 
Веле Лозановски е назначен за директор на Прет-
пријатието за метални производи „Ѓорѓи Наумов", 
со седиште во Битола, и од 1-1-1954 година има 
право да ја потпишува фирмата на Претпријатието. 

Со истото решение разрешен е од должност 
досегашниот директор Марко Наумовски и од 
1-1-1954 година му престанува правото да ја потпи-
шува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Битола, бр. 1116 од 18-1-1954 година. 

(78) 

Со решение бр. 1254 од 5-11-1954 година на На-
родниот одбор на Тиквешка околија Тодор Костов 
е назначен за директор на Претпријатието за таан 
и алва, со седиште во Кавадарци, и од 5-11-1954 
година има право да ја потпишува фирмата на 
претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Данчо Баев и од 5-П-1954 
година му престанува правото да ја потпишува 
фирмата. 

Бр. 1254/54 од Советот за стопанство на НО на 
Тиквешка околија. (79) 

Со решение бр. 1037 од 12-11-1954 година на 
Народниот одбор на Градската општина — Титов 
Велес Јорданка Илкова е назначена за директор 
на Градската народна аптека, со седиште во Ти-
тов Велес, и од 15-1-1954 година има право да ја 
потпишува фирмата на претпријатието. 



Вр. 12 — Стр. 178 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 16 април 1954 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Боро Николовски и од 15-1-
1954 година му престанува правото да ја потпи-
шува фирмата. 

Бр. 1037/54 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина — Титов Велес. (143) 

Со решение на Градежното 'претпријатие за па-
тишта „Гранит" — Скопје, бр. 255 од 16-1Х-1953 го-
дина Милан Силјановски, началник на ^градили-
ште „Гранит" — Битола, се разрешува од должност 
потписник на градилиштето и од 25-1Х-1953 година 
му престанува правото да го потпишува градилиш-
тето. 

Со истото решение е назначен за потписник 
Вангел Димовски, секретар на градилиштето, и од 
25-1Х-1953 година има право да го потпишува исто-
то. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Битола, бр. 24201 од 17-1Х-1953 год. (250) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Со решение на Управниот одбор на Земската 
ергела „11 октомври", со седиште во е. Гнеотино 
назначени се за потписници на Установата управ-
никот инж. агроном Ѓорѓи Петковски и книговоди-
телот Владо Димитровски и од 5-1Х-1953 година 
имаат право да ја потпишуваат фирмата. 

Со истото решение разрешен е од должност до-
сегашниот потписник Никола Ташковски и од 5-
1Х-1953 година му престанува правото да ја пот-
пишува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 13699 од 5-1Х-1953 год. 

Со решение на Управниот одбор на Селекционо 
сточарската станица, со седиште во Битола, назна-
чени се за потписници на Установата управникот 
Јован Петковиќ и книговодителог ѓорѓи Танчевски 
и од 21-1Х-1953 година имаат право да ја потпи-
шуваат фирмата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Аргир Јовановски и Ата-
нас Кука и од 21-1Х-1953 година им престанува 
правото да ја потпишуваат фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 14621 од 21-1Х-1953 година. 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Ку-
маново, бр. 5147 од 25-Х11-1953 година е запишана 
во регистарот на установите со самостојно финан-
сирање на страна 44, рег. бр. 44, установата под 
назив: Градска установа за водовод и канализа-
ција, со седиште во Куманово. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Градската општина •— Куманово бр. 
5147 од 25-ХП-1953 год. 

Предмет на работата на установата е: одржу-
вање на постоеќиот водовод и канализација, како 
и подигање на нов. 

Установата ќе ја потпишува директорот Али-
риза Јусуфи, во границите на овластувањето. 

Бр. 5147/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина Куманово. (80) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18472 од 
2-ХП-1953 година Селанската работна задруга „Го-
це Делчев", со седиште во е. Могила, се брише од 
регистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставена во ликвидација. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 18472 од 2-ХП-1953 год. (27) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 9367 
сд 26-Х11-1953 година Задружното земјоделско сто-
чарско стопанство „Ванчо Бурзевски", со седиште 
во е. Неманици, се брише од регистарот на задруж-
ните организации, бидејќи со решението на На-
родниов одбор на Овчеполска околија бр. 9991 од 
25-ХП-1953 година е закрпено. 

Од Советот за стопанство на НО на Ов чело лека 
околија, бр. 9367 од 26-ХП-1953 година. (42) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 
15—16, рег. бр. 7, е запишана Општата земјоделска 
задруга „Васов Град", со седиште во е. Мрежичко. 

Задругата е основана на собранието од 3-Х-1953 
година. Предмет на работата на Задругата и об-
врските на задругарите се предвидени со прави-
лата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат управникот Тодор Атанасов и члено-
вите Димо Т. Мајсторов и Ристо Д. Кимов. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 15355 од 31-ХП-1953 година. (83) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 
13—14, рег. бр. 7, е запишана Општата земјоделска 
задруга „Перун", со седиште во е. Рожден. 

Задругата е основана на собранието од 30-Х1-
1953 год. Предмет на работата на задругата и об-
врските на задругарите се предвидени со прави-
лата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат Косто П. Бојковски и членовите Сто-
јан Ристовски и Петко Лостов. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 16008 од 31-ХП-1953 година. (71) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Охридска околија на страна 
47, рег. бр. 47, е запишана Општата земјоделска 
задруга „1 мај", со седиште во е. Волино. 

Задругата е основана на оенивачкото собрание 
од 13-1Х-1953 год. Предмет на работата на Задру-
гата и обврските на задругарите се предвР1дени со 
правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Димко Терзиовски и 
членот Љубе Бочевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 16399 од 18-1Х-1953 год. (197) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Свидетелство за завршен III клас економски 

техникум, издадено од Економскиот техникум во 
Скопје на Душанка Ружинска — Скопје. (753) 

Регистарска книшка рег. бр. М-1727, ред. бр. 
56/52, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Се-
ланската работна задруга, е. Ржаничани — Скоп-
ско. (754) 

Воена легитимација бр. 10212, серија „Б", изда-
дена од ВП 5573/22 на Димитар Љ. Мицоски — 
Скопје. (755) 

Воена легитимација рег. бр. 3134, серија „В" 
издадена од ВП 8036 — Ниш на Александар Митев 
Христовски, ул. „Маршал Тито" бр. 44 — Кр. Па-
ланка. (774) 

Работничка книшка бр. 2388798/50. издадена од 
ВП 6396-31 — Скопје на Чедо Ѓорѓевски, е. Теарце 
— Тетовско. (863) 

Работничка книшка серија 016560, бр. 4800/53 
г. издадена од Албанската учителска школа — 
Скопје на Јордан Рафајловски — Скопје. (865) 
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Индекс бр. 106/51, издаден од правно^економ-
скиот факултет во Скопје на Живоин В. Николиќ 
— Скопје. ^ (866) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило рег. бр. 
310 марка „шкода", издадена од Сообраќајниот от-
сек — Скопје на Поштанска авто гаража — Скоп-
је. ^ (916) 

Сообраќајна книшка од мотоцикел, марка 
„Сакс" М-042, издадена од Сообраќајниот отсек — 
Скопје на Стојан Ивановски — Скопје. ((918) 

Воена објава серија „А" 87813, од 24-1-1954 год., 
издадена од ВП 1098 — Толмин на Благоја Баба-
новски, ул. „Страшо Пинџур" бр. 11 — Кочани. 

(934) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 336608, серија бр. 297268, 

издадена од СВР на ГНО •— Белград на Милена 
Мандариќ, ул. „Илинденска" бр. 71а — Скопје. (756) 

Лична карта рег. бр. 10775, серија бр. 0011909, 
издадена од СВР на ГНО — Скопје на Ханиша Ну-
редин Мустафова, ул. „Ленинеки комсомол" бр. 35 
— Скопје. (757) 

Лична карта рег. бр. 2563, серија бр. 088765, из-
дадена од СВР — Скопје на Лазо Христов Гогов, 
стопанство „Острово" — Скопје. (758) 

Лична карта рег. бр. 64227, серија бр. 0070441, 
издадена од ПВР — Скопје на Селвија Зоксим Ма-
ноил Лазарова, ул. „375" бр. 64 — Скопје. (759) 

Лична карта рег. бр. 75126, серија бр. 0054506, 
издадена од ПВР — Скопје на Ра јко Франц С т а -
ниша, Термо централа, с. Маџари — Скопје. (760) 

Лична карта рег, бр. 7183, серија бр. 0018265, 
издадена од СВР — Скопје на Јордан Божинов 
Митровски, ул. „318" бр. 4 — Скопје. (762) 

Лична карта рег бр. 65418, серија бр. 0072441, 
издадена од ПВР — Скопје на Благоја Божинов 
Лејковски, ул. „135" бр. 42 — Скопје. (763) 

Лична карта рег. бр. 19860, серија бр. 0064106, 
издадена од СВР — Скопје на Даница Михаило 
(Стошиќ) Станковић ул. „Орце Николов" бр. 147 
— Скопје. (764) 

Лична карта рег. бр. 37550, серија бр. 0032797, 
издадена од СВР — Скопје на Јелена Петар (На-
новска) Челевиќ, „Пролет" 13 зграда, 10 стан — 
Скопје. (765) 

Лична карта рег. бр. .35665, серија бр. 0028568, 
издадена од СВР •— Скопје на Тодор Манов Чем-
ков, ул. „317" бр. 7 — Скопје. (766) 

Лична карта рег. бр. 77384, серија бр. 0054291, 
издадена од ПВР — Скопје на Жана Наум (Ко-
евска) Шокарова, Термо централа с. Маџари — 
Скопско. (767) 

- Лична карта рег. бр. 79509, серија бр. 58509, из-
дадена од ПЕР — Скопје на Мусли Рамадан Алит, 
ул. „146" бр. 25 — Скопје. (763) 

Лична карта рег. бр. 5034, серија бр. 0581066, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Рустем Му-
ртезан Ру етемов, е. Студеничани — Скопско. (791) 

Лична карта рег. бр. 374, серија бр. 0612630, 
издадена од СВР на Скопска околија на Иван Ни-
колов Апостоловски, Ѓорче Петров. 

Лична карта рег. бр. 2173, серија бр. 0578479, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Стојна 
Трајан (Андоновска) Божинова, е. Петровац — 
Скопско. (793) 

Лична карта рег. бр. 2336, серија бр. 0784175, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Мунир Исак 
Рушитов, е. Матка — Скопско. (794) 

Лична карта рег. бр. 1557, серија бр. 0614326, г 

издадена од СВР на ОНО — Скопје на Шабан Мер-
џан Рамадани, е. Глумово — Скопско. (795) 

Лична карта рег. бр. 3415, серија бр. 0783056, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Софко Кр-
стов Јовановски, Ѓорче Петров — Скопско. (796) 

Лична карта рег. бр. 10023, серија бр. 0586033 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Крсте Тон-
дев Божиновски, е. Драчево — Скопско. (797) 

Лична карта рег. бр. 6342, серија бр. 0616827, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Благоја 
Спасов Николовски, с. Бардовци — Скопско. (798) 

Лична карта рег. бр. 2008, серија бр. 0614463, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Трпко Спа-
сов Трпковски, е. Шишево — Скопско. (799) 

Лична карта рег. бр. 11206, серија бр. 0587216, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Мустафа 
М. Фератовски, е. Вртекица — Скопско. (800) 

Лична карта рег. бр. 15375, серија бр. 0591895, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Славка 
Илија Георгиевски, е. Горно Соње — Скопско. (801) 

Лична карта рег. бр. 386, серија бр. 0577433, из-
дадена од СВР на ОНО — Скопје на Минер Па-
јазита Ќаиловски, е. Пали град — Скопско. (802) 

Лична карта рег. бр. 1430, серија бр. 0579988, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Стојко Сто-
јан Славковски, с. Бразда — Скопско. (803) 

Лична карта рег бр. 11429, серија бр. 0587439, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Драган Бо-
ризов Мирчевски, е. Горно Оризари — Скопско. 

(804) 
Лична карта рег. бр. 7299, серија бр. 0583309, 

издадена од СВР на ОНО — Скопје на Цветан Ри-
сто Златановски, е. Бунарџик — Скопско. (805) 

Лична карта рег. бр. 4180, серија бр. 0616142, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Рамадан 
Селман Асанов, Ѓ. Петров. (806) 

Лична карта рег. бр. 18162, серија ор. 0594282, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Бектеш 
Азем Бектеш, е. Семениште — Скопско. (807) 

Лична карта рег. бр. 3344, серија бр. 0578045, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Младен 
Перо Урдаревиќ, Е. Чучер — СКОПСКО. (808) 

Лична карта рег. бр. 238, серија бр. 0556343, 
издадена од СВР Витино — Космет на Марица Ми-
хајло Хањиќ Дајиќ, ул. „М. Тито" бр. 28 — Ѓ. Пе-
тров. (809) 

Лична карта рег. бр. 4581, серија бр. 0616576, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Баки Фе-
рат Саити, е. Крушопек — Скопско. - (810) 

Лична карта рег. бр. 4590, серија бр. 0580844, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Иван Ѓоре 
Мицевски, е. Усје — Скопско. (811) 

Лична карта рег. бр. 15067, серија бр. 0591587, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Саид Етема 
Идризовски, е. Цветово — Скопско. (812) 

Лична карта рег. бр. 9803, серија бр. 0585313, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Ристо 
Атанас Ѓорѓиев, е. Стачинци — Скопско. (813) 

Лична карта рег. бр. 548, серија бр. 0578743, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Андо Јован 
Васковски, Е. Зелениково — Скопско. (814) 

Лична карта рег. бр. 270', серија бр. 085670, из-
дадена од СВР на ОНО .— Скопје на Ѓорѓи Крсто 
Боџаров, е. Синѓелиќ — С К О П С К О . (829) 

Лична карта рег. бр. 966, серија бр. 0573076, из-
дадена од СВР на ОНО — Срез Ситнички на Ш е ф -
кет Џемила Јашари, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 27 
— Скопје. (830) 

Лична карта рег. бр. 2478, серија бр. 0784119, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Трпе Пер-
ков Вељановски, Е. Влае — Скопско. (831) 

Лична карта рег. бр. 3891, серија бр. 0616189, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Таип Неби 
Неби, Е. Паничаре — Скопско. (832) 

Лична карта рег. бр. 4053, серија бр. 0616513, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Џабир Ла-
тиф Демир, е. Грчец — Скопско. (833) 

Лична карта рег. бр. 16391, серија бр. 0592311. 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Акиф Маз-
лам Синан е. Копаница — Скопско (834) 

Лична карта рег. бр. 24194, серија бр. 0071302, 
издадена од СВР — Скопје на Александар Костов 
Мироновски, ул. „466" бр. 29 — Скопје (841) 

Лична карта рег. бр. 1113, серија бр. 0578669, 
издадена од СВР на ОНО Скопје на Реџеп Расима 
Фазлиовски, е. Г. Количани — Скопско (864) 

Лична карта рег. бр. 2915, серија бр. 0007437, 
издадена од СВР — Скопје на Елена Ристо Манева, 
ул. „Дебарце" бр. 8-— Скопје (908) 
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Лична карта рег. бр. 51755, серија бр. 0036096, 
издадена од СВР — Скопје на Марица Косто (Ми-
хаилова) Јанакиева, ул. „Орце Николов" 53-стан 
8-Скопје (920) 

Лична карта рег. бр. 11103, серија бр. 0587113, 
издадена од СВР на ОНО Скопје на Џавит Амитов 
Османовски, е. Долно Количани •— Скопско (928) 

Лична карта рег. бр. 80600, серија бр. 0056239, 
издадена од ПВР — Скопје на Мехмед Хасан 
Едип, ул. „177" бр. 54 — Скопје (943) 

Лична карта рег. бр. 18735, серија бр. 0040381, 
издадена од СВР — Скопје на Костадин Стоилов 
Чакаровски, ул. „279" бр. 24 — Скопје (944) 

Лична карта рег. бр. 62225, серија бр. 0066966, 
издадена од ПВР — Скопје на Али Џемаил Муза-
фер, ул. „389" бр. 22 — Скопје (945) 

Лична карта рег. бр. 30033, серија бр. 0031357, 
издадена од СВР — Скопје на Марика Атанас (Не-
д е л а в а ) Икономова, ул. „29" бр. И — Скопје (946) 

Лична карта рег. бр. 40189, серија бр. 0655819, 
издадена од СВР — Скопје на Пред^рад Славев Јо-
ванов, ул. „Народен фронт" бр. 88 — Скопје (947) 

Лична карта рег. бр. 76817, серија бр. 0053413, 
издадена од ПВР — Скопје на Мира Трајан (Пет-
кова) Нејкова, ул. „143" бр. 15 — Скопје (943) 

Лична карта рег. бр. 81960, серија бр. Ј057861, 
издадена од СВР — Скопје на Драгица Блаже За-
фирова, ул. „58" бр. 30 — Скопје (949) 

Лична карта рег. бр. 84903, серија бр. 0051314, 
издадена од ПВР — Скопје на Зора Стојко (Јанев-
ска) Деловска, „Авто команда" 16/VII — Скоије. 

(950) 
Лична каста рег. бр. 808, серија бр. 0001159, 

издадена од СВР — Скопје на Александра Петар 
(Вукашиновиќ) Здравева, ул. „27 март ' бр. 6 — 

(951) 
Лична карта рег. бр. 3122, серија бр. 0228732, 

издадена од ПВР — Охрид на Ратка Ристо (Сте-
ванове^ ) Георгиевска, ул. „Сараевска" бр. 5 — 
Скопје. (952) 

Лична карта рег. бр. 65205, серија бр. 0071910, 
издадена од ПВР — Скопје на Дурак Халим Усеин 
Ибадет, ул. „122" бр. 35 — Скопје. (953) 

Лична карта рег. бр. 52534, серија бр. 0037773, 
издадена од ПВР — Скопје на Илми ја Адем Јусуф 
Бајрам, ул. „121" бр. 61 — Скопје (954) 

Лична карта рег. бр. 60997, серија бр. 0048231, 
издадена од ПВР — Скопје на Џемаил Исмаил 
Али, ул. „145" бр. 36 — Скопје (955) 

Лична карта рег. бр. 57688, серија бр. 0045161, 
издадена од ПВР — Скопје на Зебуша Рефик Му-
стафа Адемова, ул. „118" бр. 43 — Скопје (956) 

Лична карта рег. бр. 85826, серија бр. 0062035, 
издадена од СВР — Скопје на Перса Димо (Здрав-
кова) Стојкова, ул. „291" бр. 24 — Скопје (957) 

Лична карта рег. бр. 59408, серија бр. 0046818, 
издадена од ПВР — Скопје на Миле Сантов Ни-
ковски, ул. „95" бр. 9 — Скопје (958) 

Лична карта рег, бр. 57886, серија бр. 0003990, 
издадена од ПВР — Скопје на Рамадан Асан Ма-
мут, ул. „189" бр. 13 — Скопје (959) 

Лична карта рег. бр. 65903, серија бр. 0655576, 
издадена од ПВР .— Струга на Џемила Латиф 
Ариф Јашаровска, Фабрика „Пролетер" бр. 39 — 
Скопје (960) 

Лична карта рег. бр. 83736, серија бр. 0060173. 
издадена од ПВР — Скопје на Нехат Шукри Мурте-
зан, ул. „140" бр. 40 — Скопје (961) 

Лична карта рег. бр. 58827, серија бр. 0032537, 
издадена од ПВР — Скопје на Умер Халил Ис-
маил, ул. „124" бр. 48 — Скопје. (962) 

Лична карта рег. бр. 2061, серија бр. 0001168, 
издадена од СВР — Скопје на Иванка Јован (Ди-
митрова) Димишкова, ул. „505" бр. 7 — Скопје (963) 

Лична карта рег. бр. 64609, серија бр. 0071217, 
издадена од ПВР — Скопје на Ајредин Бајрам 
Сеј диов, ул. „118" бр. 327 — Скопје. (964) 

Лична карта рег. бр. 27564, серија бр. 0685515, 
издадена од СВР — Тетово на Раим Џабир Амети, 
е. Бродец — Тетовско (769) 

Лична карта рег. бр. 21011, серија бр. 0681080, 
издадена од СВР — Тетово на Гафур Решит Зен-
дели, е. Рогле — Тетовско (770) 

Лична карта рег. бр. 2785, серија бр. 0343295, 
издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Амед 
Шабанов Асановски, е. Согле — Тетовско (771) 

Лична карта рег. бр. 5542, серија бр. 0330053, 
издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Асим 
Асанов Демиров, ул. „Вера Циривири" бр. 83 — 
Титов Велес (772) 

Лична карта рег. бр. 3197, серија бр. 0529158. 
издадена од СВР •— Куманово на Андон Стојко До-
девски, ул. „Хр. Карпуш" бр. 92 — Куманово (773) 

Лична карта рег. бр. 9806, серија бр. 0063516, 
издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Ми-
јалко Славов Пешовски, е. Кркла — Кривопала-
нечко (774) 

Лична карта рег. бр. 9764, серија бр. 0754285, 
издадена од СВР — на ОНО Кичево на Дилба 
Страшева Фиданоска, е. Ехловец — Кичевско (775) 

Лична карта рег. бр. 11423, серија бр. 0044134, 
издадена од СВР — Струга на Ќерим Синан Иља-
зоски, е. Франгово — Охридско (776) 

Лична карта рег. бр. 2791, серија бр. 0278873, 
издадена од СВР — Ресен на Тодор Д. Карапан-
чевски, ул. „Борис Кидрич" бр. 70 — Ресен (777) 

Лична карта рег. бр. 2753, серија бр. 0279104, 
издадена од СВР — Ресен на Тодорка Н. Богоев-
ска, — Ресен. (778) 

Лична карта рег. бр. 11931, издадена од Г"ВР — 
Струмица на Селман Амедов Алиманов, е. Ора-

1 вица — Струмичко. (778) 
Лична карта рег. бр. 14123, серија бр. 0334538, 

издадена од ОВР на ОНО Титов Велес на Младен 
Анастасов Мишевски, е. Сли — Титоввелешко. (779) 

Лична карта рег. бр. 2623, серија бр. 0747137, 
издадена од СВР на ОНО Кичево на Мустафа Са-
бриов Лисичковски, ул. „Св. Темпо" бр. 117 — Ки-
чево. (780) 

Лична карта рег. бр. 7035, серија бр. 0667717, 
издадена од СВР — Тетово на Муарем Џемаил 
Исмаили, е. Долно Палчишге — Тетовско. (781) 

Лична карта рег. бр. 16012, серија бр. 0759944, 
издадена од СВР во Кичево на Мифтар Абидинов 
Иљазоски, е. Горани — Кичевско (783) 

Лична карта рег. бр. 1455, серија бр. 0305532, 
издадена од СВР — Штип на Ванчо Трајчо Илов, 
е. Кр. Дол — Овчеполско. (784) 

Лична карта рег. бр. 7418, серија бр. 0400228, 
издадена од СВР — Свети Николе на Трајчо Ми-
лан Стојков, ул. „М. Тито" бр. 37 — Св. Николе. 

(785) 
Лична карта рег. бр. 1193, серија бр. 0453703, 

издадена од СВР — Струмица на Мито Христо 
Зафиров, ул. „Кирил и Методи" бр. 68 — Струмица. 

(785) 
Лична карта рег. бр. 5365, серија бр. 0345875, 

издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Малинка 
Ѓорѓи Илова Секулова, Фабрика за порцулан — Т. 
Велес. (787) 

Лична карта рег. бр. 4738, серија бр. 0749256, 
издадена од СВР — Кичево на Хашим Џаферов 
Трбушоски, ул. „Ј. Миј аловски", бр. 46 — Кичево. 

(788) 
Лична карта рег. бр. 657, издадена од ОВР — 

Брод на Томислав Србиновски, е. Слатино .— Ки-
чевско. (789) 

Лична карта рег. бр. 175, серија бр. 0076836, 
издадена од СВР — Струмица на Риза Б. Беки-
ров, е. Иловица — Струмичко. (790) 

Лична карта рег. бр. 1378, серија бр. 0021888, 
издадена од ПВР — Охрид на Ристо Лазаров Милев-
ски, е. Конско — Охридско. (816) 

Лична карта рег. бр. 2348, издадена од СВР — 
Радовиш на Никола Милев Парталов, ул. „М. Ти-
то" бр. 54 — Радовиш. (817) 

Лична карта рег. бр. 16771, серија бр. 0713282, 
издадена од СВР — Гостивар на Јорде Данилов 
Гурчиновски, е. Тумчевиште — Гостиварско . (813) 

Лична карта рег. бр. 5556, серија бр. 0149879, 
издадена во Прилеп на Ибраим Н. Асановски, ул. 
„Бпаќа Џаферови" бг> 8 — Битола. (819) 
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Лична карта рег. бр. 2644, серија бр. 0472950, 
издадена од СВР — Струмица на Трајко Тимо 
Стоилов, е. Дабила — Струмичко. (820) 

Лична карта рег. бр. 1122, серија бр. 0453632, 
издадена од СВР — Струмица на Вера Петар Бе-
личева, ул. „Иво Рибар" бр. 1 — Струмица. (821) 

Лична карта рег. бр, 10624 издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Божин Ристов Пашоски, е. Па-
шино Рувци — Прилепско. (822) 

Лична карта рег. бр. 4706, серија бр. 0185216, 
издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Гроздан Тра-
јанов И лиј оски. „Марковска" бр. 115 — Прилеп. 

(823) 
Лична карта рег. бр. 9608, серија бр. 0190113, 

издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Васил Богев 
Граороеки, е. Крушеани — Прилепско. (824) 

Лична карта рег. бр. 466, серија бр. 0144969, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Димитрија 
Коцев Гацоски, ул. „Ленин" бр. 101 — Прилеп. (825) 

Лична карта рег. бр. 9055, серија бр. 0153403, 
издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Иванка Ми-
хајлова Ковилоска, — Прилеп. (826) 

Лична карта рег. бр. 457, серија бр. 0340967, 
издадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Исеин 
Османов Муратовски, е. Горно Врановци — Титов-
велешко. (827) 

Лична карта рег. бр. 13027, серија бр. 0117737, 
издадена од СВР — Дебар на Фаик Алит Шаба-
носки, е. Баланци — Дебарско. (828) 

Лична карта рег. бр. 5530, серија бр. 0546190, 
издадена од СВР — Куманово на Мифтар Руфата 
Муслија, е. Слупчане — Кумановско. (835) 

Лична карта рег. бр. 6515, серија бр. 0546393, 
издадена од СВР — Куманово на Неџит Иљаза 
Бајрами, е. Горно Којнаре — Кумановско. (836) 

Лична карта рег. бр. 7361, серија бр. 0548322, 
издадена од СВР — Куманово на Трајанка Зафира 
Костовска, е. Пчиња — Кумановско. (837) 

Лична карта рег. бр. 2526, серија бр. 0635036, 
издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Ми-
лан Младенов Трајковски, е. Герман — Кривопа-
ланечко. (838) 

Лична карта рег. бр. 2308, серија бр. 0634818, 
издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Слав-
ко Арсов Младеновски, е. Кр. Камен — Криво-
паланечко. (839) 

Лична карта рег. бр. 4755, серија бр. 0231012, 
издадена од СВР — Охрид на Џело К. Демировски, 
е. Издеглавје — Охридско. (840) 

Лична карта рег. бр. 29950, серија бр. 0028385, 
издадена од СВР — Куманово во Стојан Коцев 
Алексовски, ул. „Ленин" бр. 50 — Куманово (842) 

Лична карта рег. бр. 1237, серија бр. 0542338, 
издадена од СВР .— Куманово на Амди Гани, Ами-
ди, е. Отља — Кумановско. (843) 

Лична карта рег. бр. 3491, серија бр. 0543854, 
издадена од СВР — Куманово на Сакип Авди Са-
кипи, е. Алашевци — Кумановско. (844) 

Лична карта рег. бр. 7047, серија бр. 0099257, 
издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Славе 
Стојанов Малинов, е. Дурачка Река — Кривопала-
чеко. (845) 

Лична карта рег. бр. 7474, серија бр. 0082851, 
издадена од СВР — Струмица на Камил Али Али-
јов, е. Мемишли — Струмичко. (846) 

Лична карта рег. бр, 4338, серија бр. 3044848, 
издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Владо 
Т. Огненовски, е. Чалошево — Титоввелешко. (847) 

Лична карта рег. бр. 20616, серија бр. 0717226, 
издадена од СВР — Гостивар на /Ибраим Џели ла 
Демири, е. — Гар јане — Гостиварско. (849) 

Лична карта рег. бр. 8382, серија бр. 0040067, 
издадена од СВР — Скопје на Јаким И. Јакимов, 
е. Богословец — Овчеполско. (850) 

Лична карта рег. бр. 4445, серија бр. 0344955, 
издадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Елица 
Славкова (Илиева) Огненова, е. Чалошево — Ти-
товвелешко. (848) 

Лична карта рег. бр. 683, серија бр. 0623193, 
издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Ки-
ро Стојанов Голубов ски, е. Псача — Кривопа ла-
и ч к о . (851; 

Лична карта рег. бр. 8006, серија бр. 0233014, 
издадена од СВР — Охрид на Аксе Томе Томев-
ски, е. Белчишта — Охридско. (852) 

Лична карта рег. бр. 6713, серија- бр. 0114403, 
издадена во Битола на Божин Пауновски, е. Ка -
жани — Битолско. (853) 

Лична карта рег. бр. 18878, серија бр. 0091110, 
издадена во Битола на Димитар Кузевски, •— Би-
тола. (854) 

Лична карта рег. бр. 8378, серија бр. 0078998, 
издадена во Битола на Здравко Димитровски — 
Битола. (855) 

Лична карта рег. бр. 14265, серија бр. 0085737, 
издадена во Битола на Ќемал Исо, ул. „Дихово" бр. 
14 — Битола. (856) 

Лична карта рег. бр. 14056, серија бр. 0085775, 
издадена во Битола на Трајче Трајчевски, ул. 
„Трговска" бр. 136 — Битола. (857) 

Лична карта рег. бр. 7691, серија бр. 0005099, 
на Стојан Ставре Стојановски, е. Зовиќ — Битол-
ско. (858) 

Лична карта рег. бр. 5359, серија бр. 0116181, 
издадена во Битола на Борис Цветковски, е. Сви-
ниште — Битолско. 

Лична карта рег. бр. 4935, серија бр. 110663, 
Издадена во Битола на Исеин Рамадановски. е. 
Трновци — Битолско. (860) 

Лична карта рег. бр. 15251, серија бр. 0676075, 
издадена од ОВР на ОНО — Тетово на Р а и ф Да-
лип Асани, е. Боговиње — Тетовско. (867) 

Лична карта рег. бр. 3839, серија бр. 0056550, 
издадена од СВР — Берово на Герасим Јованов 
Марковски, е. Владимиров© — Малешевско. (868) 

Лична канта рег. бр. 4673, серија бр. 0125372, 
издадена од СВР — Берово на Крум Филипов Ива-
новски, е. Луковица — Малешевско. (869) 

Лична капта рег бо. 9393, сепија бп. 0550374, 
издадена птт СВР — Куманово на Иса Шазир Ми-
сими. е. Кот нане — Куманово. (870) 

Лична каљуга пег. бп. 19902, сепипа бп. 0559720, 
издадена од СПР — Куманово на Ќефает Аки Ос-
манова, ул. „Димитрис Туцовиќ" бр. 22 — Кума-
ново. ' (871) 

Лична каптР! пег. 10612, серија бр. 0551177, 
издадена од СВР — Куманово на Мелаим Амида 
Нухии е. Матејче — Кумановско. (872) 

Лична каита пег. бп. 8185, сепија бп. 00383%, 
издадена од ПВР — Струга на Јаков Филипов Ви-
шиновски, е. Вевчани — Охпидско. (87'3) 

Лична карта рег. бр. 17437. сепија бр. 0022970, 
издадена од ОВР — Охрид на Трифун Наумов Ку-
ковски, е. Драелајца — Охпидско. (874.) 

Лична капта пег. бр. 10086. серија бр. 0042797, 
издадена од ПВР — Струга на Мусли Изет Вљаши, 
е. Велешта — Охридско. (875) 

Лична капта рег. бр. 10414, серија бр. 350824, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Асан 

* Ме медов Шопески, е. Г. Врановци — Титовве-
лешко. (876) 

Лична карта рег. бр. 4621, серија бр. 0749138, 
издадена од СВР на ОНО Кичево на Наум В. Кол-
чиновски, е. Г. Црско — Кичевско. (877) 

Лична карта рег. бр. 9230, серија бр. 0550274, 
издадена од СВР — Куманово на Душан Ванков 
Илиевски, е. Б а ј ловце — Кумановско. (879) 

Лична карта рег. бр. 6462, серија бр. 0547072, 
издадена од СВР — Куманово на Милан Јаким 
Станишковски, е. Мургаш — Кумановско. (880) 

Лична карта рег. бр. 11432, серија бр. 0044143, 
издадена од ПВР — Струга на Илија Ламбев Трн-
е в с к и , е. Д. Белица — Охридско. (881) 

Лична карта рег. бр. 4692, серија бр. 0109402, 
издадена од СВР — Дебар на Костадинка Спасо-
ва (Тодоровска) Илковска, е. Битуше .— Дебарско. 

<882) 
Лична карта рег. бр. 4693, серија бр. 0109403, 

издадена од СВР — Дебар на Солунка Ристова 
(Михајлова) Апостоловска, е. Битуше — Дебарска 

(883) 
Лична карта рег. бр. 5256, серија бр. 0329766, 

издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Демир 
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Усеинов Османов, ул. „Тутин" бр. 22 — Титов! 
Велес. (884) 

Лична карта рег. бр. 9932, серија бр. 0059750, 
издадена од СВР — Берово на Нада Глигор (Зи-
зајковска) Беџовска, е. Русиново — Малешевско. 

(385) 
Лична карта рег. бр. 10525, издадена од СВР — 

Дебар на Мамут Мустафа Шабани, с. Жировница 
— Дебарско. (886) 

Лична карта рег. бр. 430, серија бр. 0780509, 
издадена од СВР — Тетово на Јошко Томо Ива-
носки. ул. „Дебарце" бр. 38 — Тетово. (887) 

Лична карта рег. "бр. 3564, серија бр. 0229174, 
издадена од ПВР — Охрид на Димко Галабов Мар-
ковски, е. Г, Средорече — Охридско (888) 

Лична карта рег. бр. 7371, серија бр, 0112031, 
издадена од СВР — Дебар на Амид Јонуза Мех-
меда е. Скудриње — Дебарско. (889) 

Лична карта рег- бр. 18077, серија бр. 0679127, 
издадена од СВР — Тетово на Азби Неим Амети, 
е. Теарце — Тетовско. (890) 

Лична карта' рег. бр. 1081, серија бр. 0781589, 
издадена од СВР — Тетово на Петра Алексо Ко-
чоска, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 247 — Тетово. 

(891) 
Лична карта рег. бр. 9096, серија бр. 011806, 

издадена од СВР — Дебар на Енвер Рифата Алију, 
е. Болетин — Дебарско. (892) 

Лична карта рег. бр. 13289, серија бр. 0046000, 
издадена од СВР — Струга на Абедин Тефик Ел*-
мазовски, е. Калишта — Охридско. (893) 

Лична карта рег. бр. 19885, серија бр. 0680559, 
издадена од СВР — Тетово на Живко С. Петров-
ски, е. Старо Село — Тетовско. (891) 

Лична карта рег. бр. 1758, серија бр. 0634268, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Ристо Андонов Николовски, е. Отошница — Кри-
вопаланечко. (895) 

Лична карта рег. бр. 8263, серија бр. 0232569, 
издадена од СВР — Охрид на Лазар Миленков 
Сиљановски, е. Куратица — Охридско. (896) 

Лична карта рег. бр. '3047, серија бр. 0183357, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Неделко 
Најдов Станчески, е. Кривогаштани — Прилеп-
ско. (897) 

Лична карта рег. бр. 6471, издадена од ПВР 
на ОНО — Прилеп на Петар Алексов Михајлов-
ски, ул. „Киро Гаврилоски", бр. 29 — Прилеп. 

(898) 
Лична карта рег. бр. 11514, издадена од ПВР 

на ОНО — Прилеп на ѓорѓија Крстев Бошески, 
е Заполжани — Прилепско. (899) 

Лична карта рег. бр. 8237, серија бр. 0153965, 
[издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Цане Ор-
данов Јандреоски, ул. „Благоја Шукароски" бр. 16 
— Прилеп. (900) 

Лична карта рег. бр. 5093, издадена од ПВР 
на ОНО — Прилеп) на Стојче Ристов Димески, е. 
Бела Црква — Прилепско. (901) 

Лична карта рег. бр. 6883, серија бр. 0152439, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Калопа 
Ристева (Крстеска) Мирческа ул. „Цане Илиев-
ски" бр. 3 — Прилеп. (902) 

Лична карта рег. бр. 20749, серија бр. 0063651, 
издадена од ПВР — Скопје на Митре Тодоров 
ѓорѓиевски, ул. „Мукос" бр. 28 — Прилеп. (903) 

Лична карта рег. бр. 1578, издадена од ПВР 
на ОНО — Кратово на Павле Васил Трајковски, 
Кратово — Кумановско. (904) 

Лична карта рег. бр. 7969, издадена од ПВР на 
ОНО — Кратово на Миле Стојчев Јанев, е. Пен-
дак — Кумановско. (905) 

Лична карта рег. бр. 7534, издадена од ПВР 
на ОНО — Кратово на Васил Стојков Станков-
ски, е. Коњух — Кумановско. (906) 

Лична карта рег. бр. 11278, серија бр. 0707788, 
[издадена од СВР — Гостивар на Хазби Реџепа 
Рецепи, е. Прапчиште — Гостиварско. (907) 

Лична карта рег. бр. 1677, издадена од ПВР — 
на ОНО — Кратово на Ѓоре Марков Петков, е. Ли-
менци <— Кумановско. (909) 

Лична карта рег. бр. 9534, серија бр. 0550479, 
издадена од СВР — Куманово на Нуредин Н. Ре-
цепи, е. Матејче — Кумановско. (910) 

Лична карта рег. бр. 7297, серија бр. 0547807, 
издадена од СВР — Куманово на Наип Ќамиља 
Рушити, е. Матејче — Кумановско. (911) 

Лична карта рег. бр. 3498, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Рамис Мефаилов Абијоски, е. 
Десово — Прилепско. (912) 

Лична карта рег. бр. 1442, серија бр. 0781814, 
издадена од СВР — Тетово на Томо Мито Серафи-
моски, ул. „Вера Циривири — Трена" бр. 11 — Те-
тово. (913) 

Лична карта рег. бр. 6510, серија бр. 0653931, 
издадена од СВР — Кратово на Стојко Стоилов 
Јакимов, е. Д. Стубел — Кочанско. (914) 

Лична карта рег. бр. 263, серија бр. 0276772, 
издадена од СВР — Ресен на Трајан Н. Ставрески 
— Ресен. (915) 

Лична карта рег. бр. 898, серија бр. 0209296, 
издадена од СВР — Охрид на Књагина Јане (Ја-
гличева) Тулева, ул. „Река Места" бр. 19 — Охрид 

(695) 
Лична карта рег. бр. 8085, серија бр. 0348595, 

издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Али 
Раимов Усеинов, е. Подлес — ТИговвелешко. (696) 

Лична карта рег. бр. 13743, серија бр. 0158081, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Трајче 
Николов Јосифовски, ул. „Блага Ружета" бр. 27 
— Прилеп. (725) 

Лична карта рег. бр. 3567, серија бр. 0328077, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Пе-
тре Лазов Чадиев, ул. „Тодор Ацев" бр. 16 — Т. 
Велес. (917) 

Лична карта рег. бр. 14552, серија бр. 0556266, 
издадена од СВР — Куманово на Риза Вели Аса-
ни, е. Ваксинце — Кумановско. (919) 

Лична карта рег. бр. 2262, издадена од ПВР 
на ОНО — Кратово на Душан Димов Арсовски, е. 
Оакулица — Кумановско. (921) 

Лична карта рег. бр. 9143, серија бр. 0041854, 
издадена од СВР — Струга на Ќемал Р. Мерко, 
ул. „Боро Дуни" бр. 15 — Струга. (922) 

Лична карта рег. бр. 1324, серија бр. 0377834, 
издадена од СВР — Кочани на Стојчо Митев Ста-
ноев, ул. „Маршал Тито" бр. 45 — Кочани. (923) 

Лична карта рег. бр. 4693, серија бр. 0215401, 
[издадена од ОВР — Охрид на Џафер Али Џафер, 
ул. „Андон Дуков" бр. 19 — Охрид. (924) 

Лична карта рег. бр. 4002, серија бр. 0299512, 
издадена од СВР на ОНО — Св. Николе на Сали 
Адемов Асанов, е. Џумајлија — Титоввелешко. 

(925) 
Лична каота рег. бр. 7792, серија бр. 0100502, 

/издадена од СВР на ОНО — Кр. Паланка на Тоне 
С. Николовски, е. Голема Црцорија — Кривопала-
нечко. (926) 

Лична карта рег. бр. 5857, серија бр. 0098562, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Коце Кр стев Стефановски, е. Станци — Криво па-
ланечко. (927) 

Лична карта рег. бр. 15984, серија бр. 0197158, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп! на Ордан 
Димков Ристески, е. Сенокос — Прилепско. (929) 

Лична карта рег. бр. 10879, издадена од ПВР 
на ОНО — Прилеп на Петар Анѓелев Димески, 
е Вранче — Прилепско. (930) 

Лична карта рег. бр. 12455, серија бр. 0158470, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Киро Ни-
колов Јовчески, ул. „Андон Слабејко" бр. 100 *— 
Прилеп. (931) 

Лична карта рег. бр. 2053, серија бр. 0634363. 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Коле Стеван Стеванов, е. Тламница — Кривопала-
нечко. (932) 

Лична карта рег. бр. 8043, серија бр. 0072739, 
издадена од СВР — Гевгелија на Ејуп Амедов Су-
лејманов, е. Дедели — Гевгелиско. (933) 

Лична карта рег. бр. 1050, серија бр. 0017760, 
издадена од ПВР на ОНО —Прилеп на Петре Ри-
стов Рошкоски, е. Палчиште — Прилепско. (936) 
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Лична карта рег. бр. 2812, серија бр. 0291385, 
издадена сд СВР — Штип на Панче П. Иванов, 
ул. „Карпуш" бр. 65 — Штип. (937) 

Лична карта рег. бр. 14338, серија бр. 0119048, 
издадена од СВР — Дебар на Баланца Расима 
Аци, ул. „Први Мај" — Дебар. (938) 

Лична карта рег. бр. 1224, серија бр. 0341734, 
издадена од СВР на ОНО •— Титов Велес на 
Бранко Пано Николовски, с. Раштани — Титов-
велешко. (939) 

Лична карта рег. бр. 4767, серија бр. 0310051, 
издадена од СВР — Штип на Ајредин Н. Османов, 
е Степинци — Овчеполско. (940) 

Лична карта рег. бр. 802, серија бр. 0304564, 
Издадена од СВР — Штип на Никола Ѓорѓи Тиков, 
е. Долани — Овчеполско. (941) 

Лична карта рег. бр. 12025, серија бр. 0673046, 
из дадена од СВР — Тетово на Нафи Есат Несими, 
е. Одри — Тетовско. (942) 

Лична карта рег. бр. 12231, серија бр. 0553703, 
издадена од СВР — Куманово на Дане Н. Белков-
ски, е. Пчиња — Кумановско. (971) 

Лична карта рег. бр. 110244, серија бр. 0320276, 
издадена од ОВР во Белград на Наум Васа Бури-
ловски, ул. „15 корпус" — Струга. (972) 

Лична карта рег. бр. 12963, серија бр. 0045674, 
издадена од СВР — Струга на Цветан Владо Стој-
чееки, е. Бораец — Охридско. (973) 

Лична карта рег. бр. 10463, серија бр. 0043172, 
издадена од СВР — Струга на Фаик Раим Ба јра -
моски, е. Делогожда — Охридско. (974) 

Лична карта рег. бр. 9012, серија бр. 0041723, 
издадена од ПВР — Струга на Мемет Риза Кадри, 
е. Велешта — Охридско. (975) 

Лична карта рег. бр. 2457, серија бр. 0531140, 
издадена од СВР — Куманово на Петруш Д. На-
сковски, ул. „Киро Фетак" бр. 10 — Куманово. 

(976) 
Лична карта рег. бр. 642, серија бр. 0491190, 

издадена од СВР — Кавадарци на Мила Лазо 
(Апостолова) Чулева, ул. „7 септември" бр. 68 — 
Кавадарци. (977) 

Лична карта рег. бр. 2721, серија бр. 0544371, 
издадена од СВР — Куманово на Стратомир Ѓоро 
Николиќ, е. Табановце — Кумановско, (978) 

Лична карта рег. бр. 6980, серија бр. 0477380, 
издадена од СВР — Струмица на Никола Атанас 
Георгиев, е. Дрвош — Струмичко. (979) 

Лична карта рег. бр. 12030, издадена од ПВР 
на ОНО — Прилеп на Тасе Димев Мирчески, е. 
Долнени — Прилепско. (980) 

Лична карта рег. бр. 6210, серија бр. 0702790, 
издадена од СВР — Гостивар на Ејуп Тул јазов 
Мемеди, е. Д. Бањица — Гостиварско. (981) 

Лична карта рег, бр. 6723, серија бр. 0638233, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Петар Василев Димитриевски, е. Радибуш — Кри-
вопаланечко. (982) 

Лична карта рег. бр. 1072, серија бр. 0225482, 
издадена од СВР — Охрид на Николинка Јонче 
(Ставреека) Ангелоска, е. Ботун — Охридско. (983) 

Лична карта рег. бр. 261, серија бр. 084761, из-
дадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Марија Ми-
трева Лишчева, е. Варош — Прилепско. (984) 

Лична карта рег. бр. 2934, серија бр. 0183444, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Кирил 
Андонов Бисероски, е. Долнени — Прилепско. 

(985) 
Лична карта рег. бр. 2339, серија бр. 0078007, 

издадена од СВР — Струмица на Кадри Изир Ибу-
шев, е. Мокриево — Струмичко. (986) 

Лична карта рег. бр. 6247, серија бр. 0115303, 
издадена во Битола на Ристе Стојковски, е. Г. 
Чарлија — Битолско. (987) 

Лична карта рег. бр. 9178, серија бр. 0011822, 
издадена во Битола на Мирко Јончевски, е. Бу-
димирци — Битолско. (988) 

Лична карта рег. бр. 58342, серија бр. 0044235, 
издадена од ПВР — Скопје на Ибрахим Алија 
Пероли, ул. „102а" бр. 30 — Скопје. (965) 

Лична карта рег. бр. 33800, серија бр. 0031736, 
издадена од ПВР — Скопје на Лиман Лиман Џафер, 
ул. „188" бр. 4 — Скопје. (966) 

Лична карта рег. бр. 25282, серија бр. 0020534, 
'издадена од СВР — Скопје на Онче Андонов Ацев, 
ул. „11 октомври" бр. 105 — Скопје. (968) 

Лична карта рег. бр. 84541, серија бр. 0051389, 
издадена од ПВР — Скопје на Шефкија Садиков 
Нунов, ул. „147 бис" бр. 1а — Скопје. (969) 

Лична карта рег. бр. 26853, серија бр. 21795, 
издадена од СВР — Скопје на Тодор Анѓелов Дав-
чевски, ул. „50 бис" бр. 13 — Скопје. (970) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 2626/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и ргботилници на страна 178, рег. бр. 178, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Ајриз Хасан 
Бајрами, со седиште во е. Глажња. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајриз 
Хасан Бајрами. 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 10196/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 177, рег. бр. 177, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Ковач Бранко Ден-
ков Марковски, со седиште во е. Облавце. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бран-
ко Денков Марковски. (26) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 2389/52 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 195, рег. бр. 195, занает-
чискиот дуќан под фирма: Абаџија Злате С. Пет-
ков, со седиште во е. Тополовиќ. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
селски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Злате 
С. Петков. (40) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
9087/47 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 179, 
рег. бр. 179, занаетчискиот дуќан под фирма: ћ у р -
чија Тимчо Тошев Станковски, со седиште во е. 
Жељувино. 

Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тимчо 
Тошев Станковски. (27) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
17006 е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 180, рег. бр. 180, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Томе 
Трајков Спасов, со седиште во е. Ваница. 

Предмет на работата на дуќанот е воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе 
Трајков Спасов. (28) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
5750/46 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 181, рег. 
бр. 181, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Миле Дончев Милошевски, со седиште во е. Пе-
линце. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Дончев Милошевски. (29) 
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На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
2031/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 182, рег. 
бр. 182, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Милан Денков Мициќ, со седиште во е. Та-
бановце. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
лан Денков Мициќ. (Зв) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12776/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 183, 
рег. бр. 183, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
вач Мустафа Демир Бислими, со седиште во е. 
Бедиње. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Му-
стафа Демир Бислими. (31) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
8530/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 184, рег. 
бр. 184, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Владимир Стојчев Поповски, со седиште во е. 
Мургаш. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Влади-
мир Стојчев Поповски. (32) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12380/47 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 185, 
рег. бр. 185, занаетчискиот дуќан под фирма: Аба-
џија Илија Тасев Стоилков, со седиште во е. т о н -
ско Рудари. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
селски алишта. 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Илија 
Тасев Стоилков. (33) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
10809/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 186, рег. 
бр. 186, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Дене Зекиров Мамутовски, со седиште во е. Мл. 
Нагоричане. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дене 
Зекиров Мамутовски. (34) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
14615/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 187, 
рег. бр. 187, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Владимир Миланов Ивановски, со седи-
ште во е. Челопек. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
димир Миланов Ивановски. (35) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 4518/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 176, рег. бр. 176, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Доне Манев 
Ивановски, со седиште во е. Мургаш. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне 
Манев Ивановски. (24) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 17100/53 година 
е запишан во регистаро тна занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 175, рег. бр. 175, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Идриз Бекир Ме-
мишевски, со седиште во е. Челопек. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идриз 
Бекир Мемишовски. _ _ (23) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
На основа решението на Народниот одбор на 

Кривопаланечка околија бр. 2528 од 16-111-1954 го-
дина Околиското трговско претпријатие за трго-
вија со индустриски, прехранбени артикли и же-
лезарија „Чупино Брдо", со седиште во Крива Па-
ланка, од 1-1У-1954 година е ставено во ликвида-
ција. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите истражувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот рок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви ис-
тражувања, а должниците ќе бидат дадени на Др-
жавната арбитража. Уплатите ќе се вршат на че-
ковна сметка 803!-Т-40 ка ј Народната банка во 
Крива Паланка. 

Од Ликвидационата комисија (200) 

На основа решението на Народниот одбор на 
град Скопје бр. 7397 од 24-Х11-1953 година Угости-
телското претпријатие „Шар", со седиште во Скоп-
је од 1-1-1954 година е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот да ги 
уплатат своите долгови на нашата тек. сметка при 
Народната банка во Скопје бр. 803-Т-413, а пове-
рите лите да ги пријават своите барања до Ликви-
дационата комисија. По истекот на горниот рок 
нема да се признаваат никакви рекламации, за 
исправна ќе се смета книговодствената состојба на 
претпријатието, а должниците ќе бидат дадени на 
Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (94) 
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