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87 
На основа член 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за до-
несување уредби по прашања од народното сто-
панство и обновата на земјата, Владата на Народ-
на Република Македонија по предлог од Претсе-
дателот на Советот за индустрија и градежни-
штво донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ЗИДА СО ПЛИТАРИ 
И ЗА ЗАПАЗУВАЊЕ ХИГИЕНСКИТЕ УСЛОВИ 

НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 
1. Забрана да се зида со плитари 

Член 1 * 
За да се запазат најосновните хигиенско-

технички начела во градежништвото се забрану-
ва да се зида со плитари (непечени тули) и пли-
тарите не можат да се употребуваат како граде-
жен материјал за градежни објекти (станбени и 
стопански згради) и градежни, работи (рекон-
струкции, адаптации, поправки). 

Член 2 
По исклучок од член 1 на ова Уредба народ-

ниот одбор на око лиј ата може да одобри во пое-
дини села да се зида и со плитари. 

Одобрение се издава за села каде што се зида 
со плитари поради недостаток на друг градежен 
материјал и технички средства за правење на ту-
ли, а селото е оддалечено или лошо сообраќајно 
сврзано со производствените или економските 
центри. 

Член 3 
Зградите што се зидаат со плитари мораат да 

бидат изолирани од влага и малтерисани, како и 
да одговараат на други хигиенско-технички усло-
ви што ќе ги одреди Советот за индустрија и гра-
дежништво. 

Член 4 
Контрола при зидањето со плитари врши на-

родниот одбор на општината. 
Поблиски одредби за контролата при зидање-

то со плитари ќе пропише Советот за индустрија 
и градежништво. 

2. Задолжително малтерисување и варосување 

Член 5 
Новоизградените згради не можат да се пре-

дадат во употреба ако не се малтерисани и варо-
сани (бојадисани). 

Надворешните зидови при реконструкции, 
адаптации и поправки на градежни објекти не 
смеат да се остават немалтерисани и неваросани. 

Член 6 
Немалтерисаните згради и огради мораат да 

се малтерисаат и варосаат до крајот на 1954 го-
дина. 

Малтерисување™ и варосувањето го вршат 
сопствениците односно плодоползувачите на згра-
дите. 

Член 7 
Фасадите на зградите и оградите што се из-

мачени (малтерисани) со кал или се нечисти мо-
раат да се варосаат во рокот од претходниот член. 

Варосувањето го вршат сопствениците одно-
сно плодоползувачите на зградите. 

Член 8 
Народниот одбор на градската општина одно-

сно општината во рамките на рокот од член 6 на 
оваа Уредба поблиску одредува до кога ќе се мал-
терисаат и варосаат зградите и оградите од не-
говото подрачје. 

Народниот одбор на градската општина одно-
сно општината може да одреди поедини реони од 
местото (центар, поглавни улици) или поедини 
згради да се малтерисаат и варосаат во разни ро-
кови. 

3. Подигање на станбени згради по селата 

Член 9 
Станбени згради по селата каде што не се 

прилага Уредба за градење можат да се градат 
само со одобрение. 

Со одобрението се одредуваат хигиенско-
техничките услови на кои станбената зграда тре-
ба да одговара. 

Член 10 
Одобрение за градење на станбена зграда из-

дава градежниот орган на народниот одбор на 
околната. 

Против решението на градежниот орган на 
народниот одбор на око лиј ата со кое се одбива да 
се издаде одобрение за градење на станбена зграда 
може да се изјави жалба до републиканскиот ор-
ган надлежен за градежни работи. Жалбата се 
изјавува во рок од петнаесет дена од денот кога 
е примено решението. 

Член 11 
Под еден покрив со станбената зграда не мо-

же да се градат и простории за сместување на 
добиток (пондили, овчарници )или за чување на 
земјоделски производи (племни, кошеви). 
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Член 12 
Станбените згради мораат да бидат прописно 

оддалечени од нужници и буништа. 

Член 13 
За станбените згради по селата можат да се 

одредат и типови. 
Типовите за станбените згради на поедини 

села ќе се одведат со оглед на климатските, еко-
номските и другите прилики на местото. 

Типови за селански станбени згради одредува 
Советот за индустрија и градежништво. 

Член 14 
Секоја куќа во селото мора да има уредно и 

хигиенско изграден нужник а по потреба и бу-
ниште. 

Советот за индустрија и градежништво ќе 
одреди на кои з{игиенскотехничките услови мо-
раат да им одговараат нужниците и буништата. 

Член 15 
До крајот на 1953 година мораат да се изгра-

дат уредни нужници и бу ништа во секоја куќа 
каде воопште нема нужник и буништа, или овие 
не одговараат на хигиенско-техничките услови. 

Нужниците и буништата ги изградуваат соп-
ствениците односно плодоползувачите на куќите. 

Кои куќи мораат да изградат нужник и бу-
ниште одредува народниот одбор на општината. 

Член 16 
Контрола при изградбата на станбени згради, 

нужници и буништа води народниот одбор на оп-
штината. 

Поблиски одредби за давање одобрение за 
зидање и хигиенско-техничките услови на стан-
бените згради по селата како и за вршење кон-
трола по претходниот став донесува Советот за 
индустрија и градежништво. 

4. Казнени одредби 
Член 17 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок кој зида со плитари во места каде 
што е забрането плитарот да се употребува како 
градежен материјал. • 

Член 18 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) одговорно лице што со решение ќе предаде 

во употреба новоградба што не е малтерисана или 
варенана; 

2) сопственик, плодоползувач односно одго-
ворно лице што во одредениот рок не ќе ја малте-
риса или вароса фасадата од зградата и оградата; 

3) кој во села каде што не се прилага Уред-
бата за градење подига станбена зграда без над-
лежно одобрение или станбената зграда ја гради 
противно на условите одредени со одобрението за 
зидање; 

4) сопственик односно плодоползувач кој во 
одредениот рок не ќе изгради хигиенски нужник 
односно буниште. 

Член 19 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

Уредба донесува Советот за индустрија и градеж-
ништво, 

Член 20 
Оваа Уредба влегува во сила со денот кога ќе 

се објави во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Број 712 од 30-У1-1952 година. 
Претседател на Владата 

на Народна Република 
Македонија, 

Ј1. Колишевски, е. р. 

Министер-Претседател 
на Советот за индустрија и 

градежништво на Владата 
на Народна Република 

Македонија, 
Б. Т е м е л о в с к и , е. р. 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Министерството на внатрешните работи на Народ-
на Република Македонија со решение IV бр. 29567 од 
19-11-1952 година, одобрило ја промената на роденото име 
на Стојановски Методија, роден на ден 11-11-1913 година 
во гр. Битола, од родители: татко Стојановски Гаврил 
и мајка Стојановска Доста, обата од гр. Битола, во сми-
сла роденото име на именова ниот во иднина да му гласи: 
Кирил. 

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични имиња 
ова промена важи од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на НРМ". 1—4—66 

Министерството на внатрешните работи на Народна 
Република Македонија со решение бр. 468 од 25-VI-1952 
година, одобрило ја промената на роденото име на Ца-
невиќ Дубравко, роден на ден 6-1-1949 година во гр. 
Битола, од родители: татко Цаглевиќ Јосип и мајка Ца-
невиќ Марика, родена Стојанова, настанети во гр. Би-
тола, во смисла роденото име во иднина да му гласи 
Фрањо. 

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични имиња 
оваа промена важи од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на НРМ". 1—5—88 

Министерството на внатрешни работи на НРМ со 
решение IV бр. 7108 од 17-1У-1952 година, одобрило е 
промената на роденото име на Смилевска Мара, родена 
на ден 26 јуни 1951 година, во 1р. Куманово, од родители 
татко Смилевски Митруш и мајка Васка во смисла ро-
деното име во иднина да и' гласи Анѓа. 

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични имиња 
оваа промена важи од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на НРМ". 1—5—85 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Вера Карер, родена Николова, од Скопје, подаде 
тужба за бракоразвод против Џовани Валтер Карер. Би-
дејќи тужениот Џовани В. Карер е со непознато место-
жителство и непозната адреса, се повикува во рок од 
еден месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 
противен случај судот по службена должност го одре-
дува Есад Доко, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува 
на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 487/52 1—5—79 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Анаста-
сија Димитрова, од Скопје, населба „Мичурин", поднела 
тужба против Џиков Вангел, од Скопје, сега со непоз-
нато местожителство за развод на бракот. 

Се поканува тужениот Вангел во рок од два ме-
сеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ" да се јави лично во судов или одреди свој за-
стапник и неговото име го достави на судов. Во колку 
тоа во определениот рок не го стори судот сам на негови 
разноски ќе му одреди застапник и по неговото сослу-
шување ќе донесе одлука по тужбата. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 222/52 1—5—80 
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Петар Иванов Утевски, од Скопје, подаде 
бракоразводна тужба против Елена Утевска, ро-
дена Иванова. Бидејќи местожителството и адре-
сата на тужената се непознати, се повикува иста-
та во рок од еден месец од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на НРМ" да се јави на 
овој суд. Во противен случај судов по званична 
должност го одредува за застапник Јордан Пан-
зов Стојанов, адвокат од Скопје, кој ќе ја заста-
пува на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 614/52. 
II—5—90 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Радмила Љубишева Живковиќ, родена Јованова, од 

град Битола, поднесе до овој суд тужба против Љубиша 
Симонов Живковиќ, родум од гр. Врање — НР Србија 
за развод на бракот. 

Се поканува тужениот Љубиша во рок од еден ме-
сец од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ" да се јави на овој суд и го соопшти се-
гашното си местожителство. Во противно, тужбата ќе се 
разгледа во негово отсуство со определен од судот за-
стапник. 

(О^ЈОкружниот суд во гр. Битола, Г. бр. 152/52 1-5-87 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за прогласување за 

умрен нестаналиот Томо Константинов, од Скопје, а кој 
како партизан во НОБ во Краљево, сега Ранковиќево — 
НР Србија, во месец септември 1941 година е виден па-
следен пат во борбите против окупаторот и нивните по-
магачи и тоа на местото викјвно „изнад фабрика на вагони" 
и од тогаш па до денеска не се знае дали е жив или не 

Се поканува нестанатиот Томо и секој оној што 
знае за него да јави на судот или на одредениот стара-
тел Жика Баждавела, адвокат од Скопје, во рок од 15 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ". Во противно нестанатиот ќе се прогласи за 
умрен. 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 4717/52 I—5—86 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
Тужителката Ава Куланчиќ, од село Канатларци-

Прилепско, води бракоразводна парница при овој суд, 
против Ваид Рушидовски, од село Канатларци, и по-
што нејзината адреса е непозната и не се знае нејзиното 
сегашно местожителство, то истата се повикува во рок 
од месец дена да ја јави на судот својата точна адреса 
или да одреди свој полномошник, кој ќе се јави за неа 
во горниот рок. Ако некои друг знае нешто за имено-
ваната нека го извести овој суд во оставениот рок. 

Во противно нејзините интереси ќе ги застапува 
пред овој суд одредениот застапник Рампо Перев, адво-
кат од Прилеп. 

Од Околискиот суд во Прилеп, Г. бр. 624/49 1-1-84 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 
При овој суд се води постапка за прогласување за 

умрен Богдан Стојанов Андоновски, од село Војник, за 
кого се претпоставува дека е стрелан од страна бугар-
ската фашистичка војска, по заробувањето му во борбите 
на III македонска^ ударна бригада со бугарската војска, 
при Кратово во месец јуни 1944 год. 

Се повикува исчезнатиот како и сите оние што 
нешто знаат за него да јават на жена му Стојна Цвет-
ковска, од село Зубовце-Кумановско, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ". Во противен случај исчезнатиот ќе се прогласи 
за умрен. 

Од Околискиот суд во Куманово, Р. бр. 368/52 1-5-82 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕфАР 
По оставината на пок. Митревска Ванева Анѓелина, 

бив. од село Пареши, пред Околискиот суд во Дебар, се 
води оставинска постапка и наследникот Трпе Митровски 
кој сега живее во Бугарија со непозната адреса, се по-
викува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на НРМ" да се јави лично пред 
судот за да ги штити своите наследнички интереси или 
пак достави наследничка изјава. Во противен случај 
судот ќе му одреди застапник. 

Од Околискиот суд во Дебар, О. бр. 45/52 I—5—83 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 
Министерството за финансии на ЦРМ во смисла на чл» 17 

. од Основниот закон за државните стопански претприја-
тија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на држав-

ните стопански претпријатија објавува: 
Врз основа решението на Министерството за фи-

нансии на НРМ бр. 5338 од 26-У1-1952 година уписано е 
во регистерот на државните стопански претпријатија од 
републиканско значење на страна 373, државното сто-
панско претпријатие под фирма: Претпријатие за про-
мет со алкохолни пијалоци со седиште во Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Владата 
на НРМ бр. 623 од 6-У1-1952 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: а) тргу-
вање на едро со: производство и преработка на сите ви-
дови алкохолни пијалоци; б) тргување на едро со: жи-
вотни намирници и домашни потреби, стакло, порцелан 
и керамичка стока, текстил и текстилна галантерија, до-
машен намештај, железарија и метална стока и мешо-
вита стока. 

Претпријатието е под стопанска управа на Советот 
за промет со стоки при Владата на НРМ. 

Фирмата ќе ја потпишува Армодија Дугановски, во 
границите на овластувањето, а во негово отсуство или 
спреченост Вангел Јанкулов, во границите на овласту-
вањето. 

Бр. 5338/52 од Министерството за финансии на НРМ 
II—11—201 

Врз основа решението на Министерството за финан-
сии на ЦРМ бр. 5514 од З-УИ-1952 год. уписано е во реги-
стерот на државните стопански претпријатија од репу-
бликанец значење на страна . 374, државното стопанско 
претпријатие од републиканско значење под фирма: 
Претпријатие за снабдување на земјоделството „Агро-
снабдител" со седиште во Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Владата 
на НРМ бр. 711 од 30-У1-1952 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: тргува-
ње на големо и мало со земјоделски машини, алати, ве* 
штачко ѓубре, средства за заштита на растенијата, же-
лезарија и метална стока, немета лен градежен материј а л* 
производи од гума и пластични маси, техничка стока 
прибор и строеви. 

Претпријатието е под стопанска управа на Со-
в е т о т ^ промет со стоки при Владата на НРМ. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на прет-
пријатието Атанас В. Икономовски. 

Бр. 5514/52 од Министерството за финансии на НРМ 
II—11—202 

Врз основа решението на Министерството за финан-
сии на НРМ бф 5965 од 19-УИ-1952 година уписано е во 
регистерот на државните стопански претпријатија од 
републиканско значење на страна 377, државното сто-
панско претпријатие од републиканец значење под 
фирма: Електрично претпријатие „Маврово" со седиште 
во Гостивар. 

Претпријатието е основано со решение на Влада-
та на НРМ бр. 624 од 6-У1-1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: инвести-
рање на градбата на хидроцентрали^ во Маврово, про-
изводство на електрична енергија после пуштање во 
погон на хидроцентралите и одржување на далеководи и 
трафостанции на својот реон. 

Претпријатието е под стопанска управа на Глав-
ната дирекција за електростопанство. 

Фирмата ќе ја потпишува в. директор инж. Никола 
Грашевски, во границите на овластувањето. 

Бр. 5965/52 од Министерството за финансии на НРМ 
^ - 4 II—12—212 

Врз основа решението на Министерството за фи-
нансии на НРМ бр. 5894 од 17-У11-1952 година, уписано 
е во регистерот на државните стопански претпријатија 
од републиканец значење на страна 376, државното сто-
панско претпријатие од републиканец значење под фир-
ма: Шумско експлоатационо претпријатие „Чеплес" со 
седиште во с&ло Богомила. 

Претпријатието е основано со решение на Владата 
на НРМ бр. 710 од 30-У1-1952 година, 
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Предмет на работата на претпријатието е: експло-
атација на шуми, изработка на разни шумски сортименти 
од првостепен или второстепен карактер. Изградба и об-
нова на шумски патишта и друш шумски објекти што 
се во врска со задачите на претпријатието. 

Претпријатието е под стопанска управа на Глав-
ната дирекција за дрвна индустрија во Скопје. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпри-
јатието Јован Михајл овски, во границите на овластува-
њето. 

Бр. 5894/52 од Министерството за финансии на ПРМ 
II—12—214 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Врз основа решението на Поверенството за финан-

сии на Народниот одбор на Струшка околија бр. 10273 
од 14-Х1-1951 година, уписано е во регистерот на држав-
ните стопански претпријатија на страна 30, претприја-
тието под фирма: Околиско трговско претпријатие „От-
рап" со седиште во Струга. 

Претпријатието е основано со решение на Народ-
ниот одбор на Струшка околија бр. 10000/51 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: тргува-
ње со разни стоки. 

Претпријатието е под стопанска управа на Извр-
шниот одбор на Народниот одбор на Струшка околија. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Небиевски 
Петков Трајан, а во негово отсуство Јанковски Г. Сандре 
и книговодителот Сутиновски Гаврилов Душан, во гра-
ниците на овластувањето. 

Бр. 10273/51 од Народниот одбор па Струшка 
околија ~ II—2—24 

Врз основа решението на Поверенството за финан-
сии на Град. народен одбор Битола бр. 5559/52 год. упи-
сано е во регистерот на државните стопански претпри-
јатија на страна 101,, ред. бр. 1, претпријатието под фир-
ма: Градско народно претпријатие „Неолица" со седиште 
во град Битола. 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор Битола, донесено на своето XIV ре-
довно заседание, одржано на ден 11-11-1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: да се ба-
ви со оснивање и уредување на хотели, ханови, ресто-
ран™, ахчилници, бифиња и други подобни локали. 

Претпријатието е под стопанско раководство на 
Стопанската управа на Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор — Битола. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Петар Ка-
ранфиловски, во границите на овластувањето. 

Бр. 5559/52 од Градскиот народен одбор — Битола 
II—6—110 

Врз основа решението на Поверенството за финан-
сии на Народниот одбор на Демирхисарска околија бр. 
1693 од 21-1У-1952 година, уписано е во регистерот на 
државните стопански претпријатија на страна 17, рег. 
бр. 1, претпријатието под фирма: Угостителско претпри-
јатие „Хунап" со седиште во Демир Хисар. 

Претпријатието е основано со решение на Народ-
ниот одбор на Демирхисарска околија бр. 1355 од 
24-111-1952 година, а од фузионираните претпријатија 
Околиското земјоделско стопанско претпријатие во Де-
мир Хисар и Околиското угостителско претпријатие „Ху-
нап" во Демир Хисар. 

Предмет на работата на претпријатието е: вршење 
на угостителски услуги на населението, преработка на 
леб и лебни производи како и зеленчукови производи. 

Претпријатието е под стопанска управа на Извр-
шниот одбор на Народниот одбор на Демирхисарска 
околија. 

Бр. 1693/52 од Народниот одбор на Демирхисарска 
околија. II—9—164 

Врз основа решението на Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 
11002 од 26-У-1952 година уписано е во ретстерот на 
државните стопански претпријатија на страна 103, ред. 
бр. 1, претпријатието под фирма: Градско народно прет-
пријатие „Просветно дело" со седиште во град Битола. 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор Битола на своето IV редовно засе-
дание, одржано на ден 11-11-1952 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да тр-
гува со разни книги и со секаков вид на книжарски ар-
тикли и школски прибор. 

Претпријатието е под стопанска управа на Сове-
тот за стопанство на Народниот одбор на Градската оп-
штина — Битола. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Љубомир 
Крстев Готовачев, од град Битола. 

Бр. 11002/52 од Народниот одбор на Градската оп-
штина — Битола. И—И—197 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

Министерството за финансии на НРМ во смисла на чл. 
17 од Основниот закон за државните стопански претпри-
јатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на др-

жавните стопански претпријатија објавува: 
Со решение на Генералната дирекција на репуб-

ликанска прехранбена индустрија бр. 432 од 29-1-1952 год., 
Аскелиевски Мирко назначен е за директор на Претпри-
јатието за обработка на тутун со седиште БО Т. Велес и на 
должност стапил на 1-11-1952 г. од кој ден има право да ја 
потпишува фирмата во границите на овластувањето. 

Со решение на Генералната дирекција за репу-
бликанска прехранбена индустрија бр. 581 од 2-11-1952 
год. разрешен е од должност досегашниот директор Ана-
стасов Панче и од 21-1-1952 год. му престанува правото 
да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 3399/52 од Министерството за финансии на НРМ 
II—10—176 

Со решение на Главната дирекција за електросто 
панство на НРМ бр. 1866 од 24-У-1952 год. инж. Васко 
Петрушевски назначен е за директор на Претпријатието 
за проектовање на хидроцентрали и испитателни работи 
„Хидроелектропроект" со седиште во Скопје и на дол-
жност стапил на 1-У1-1952 год. од кој ден има право да 
|ја потпишува фирмата во границите на овластувањето. 

Со решение на Главната дирекција за електросто-
панство на НРМ бр. 611 од 17-11-1952 год. разрешен е од 
должност досегашниот директор Субановиќ Братислав и 
од 20-11-1952 год. му престанува правото да ја потпишува 
фирмата на претпријатието. 

Бр. 5241/52 од Министерството за финасии на НРМ 
II—11—193 

Со решение на Работничкиот совет на Градежното 
претпријатие „Бетон" со седиште во Скопје бр. 456 од 
24-1-1952 година, а во согласност со Главната дирекција 
за градежни претпријатија, градилиштата и посебниот 
погон на претпријатието ќе го потпишуваат следните лица: 

I — Градилиште „Бетон" — Скопје, Мирко М. Мар-
ковски. 

II — Градилиште во село Усје, Скопско, началникот 
Даме А. Дремковски. 

III — Градилиште во Титов Велес, началникот 
Благој И. Танев. 

IV — Градилиште во Битола, началникот Ристо 
Георгиевски. 

V — Градилиште „Бетон" во Штип, началникот 
Васил Авукатов. 

VI — Градилиште „Бетон" во Тетово началникот 
Никола Јовановски. 

VII — Градилиште „Ббтон" во Дошница — Демир 
Капија, началникот Лазар Каранфиловски и 

Посебниот погон за занаетчиски услуги „Бетон" во 
Скопје, началникот Јордан М. Ковачев, во границите на 
овластувањето. 

Бр. 5325/52 од Министерството за финансии на ПРМ 
II—И—200 

Со решение на Владата на НРМ бр. 622 од 6-У1-1952 
год. предметот на работата на Фабриката за алкохолни 
и без алкохолни пијалоци „Тиквеш" се менува и гласи: 
произведување на алкохолни и без алкохолни пијалоци, 
фабричен оцет, сирупи и сокови и дестилирање на ете-
•рични масла. 

Бр. 4966/52 од Министерството за финансии на НРМ 
II—11—192 

Со решение на Советот за промет со стоки при 
Владата на НРМ бр. 4610 од 24-VI1-1952 год. овластен е 
Стерјо Кардуловски, да во случај на спреченоста и от-
сутноста на директорот на Трговското претпријатие за 
текстил „Ангротекстил" во Скопје ја потпишува фирмата 
на претпријатието во границите на овластувањето. 

Бр. 6059/52 од Министерството за финансии на НРМ 
II—12—213 
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ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Со решение на Околискиот народен одбор — Кру-

шево бр. 1933 од 24-Ш-1952 год. Околиското производи-
тел но претпријатие „М. Ефтимов" со седиште во Кру-
шево, се пренесува од стопанска управа на Околискиот 
народен одбор — Крушево под стопанска управа на Град-
скиот народен одбор — Крушево. 

Бр. 2324/52 од Околискиот народен одбор — Кру-
шево. II—9—161 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на гр. Куманово бр. 1772 од 8-1У-1952 година, Ко-
ста Јовчевски назначен е за директор на Народното прет-
пријатие „Нова трговија" во град Куманово и од тој да-
тум истиот има право претпријатието да 10 потпишува, 
задолжува и раздолжува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Душан Скачковски и од 1-1У-1952 год. 
му престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 1772/52 од Градскиот народен одбор—Куманово. 
II—10—177 

Со решение на Народниот одбор на Градската оп-
штина — Куманово бр. 125 од 29-1У-1952 година, Драган 
Тасевски назначен е за книговодител при Трговското 
претпријатие „Нова трговија" во Куманово и на дол-
жност стапил на 1-У-1952 год. од која дата има право 
фирмата да ја потпишува, во границите на овластувањето 

Бр. 2237/52 од Народниот одбор на Градската оп-
штина — Куманово II—10—178 

Со решение на Народниот одбор на Градската оп-
штина — Куманово бр. 2325 од 13-У-1952 година, Борис 
Крстевски назначен е за директор на Градското угости-
телско претпријатие „Угостител" во град Куманово и на 
должност стапил на 1-У-1952 ход. од која дата има право 
фирмата да ја потпишува, задолжува и раздолжува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Александар Денкоски и од 1-У-1952 
год. му престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 2325/52 од Народниот одбор на Градската оп-
штина — Куманово. II—10—179 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на град брилеп бр. 132 од 1-Ш-1951 год., Методија 
Мирчевски назначен е за директор на Градската печат-
ница „11 октомври" во Прилеп и на должност стапил на 
1-Ш-1951 год. од кој ден има право фирмата да ја пот-
пишува. - . 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на град Прилеп бр. 131 од 1-Ш-1951 год. разрешен 
е од должност досегашниот директор на Градската пе-
чатница „11 октомври" во Прилеп Спирковски Коста и 
од 1-111-1951 год. му престанува правото фирмата да ја 
потпишува. 

Бр. 8167/52 од Градскиот народен одбор — Прилеп 
II—10—180 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението) на Владата иа НРМ бр. 256 о д 

З-Ш-1952 година Претпријатието за снабдување >на уго-
стителство "Угостител" с о седиште во Скопје престанува со 
работа и се става во ликвидација,.* 

Со решение на О с е т о т за промет со стоки при Вла-
дана на НРМ бр., 3919 од 13-У1-1952 година за членови на 
Ликвидационата комисија се назначени Методије Вородинов, 
службеник иа, претпријатието, Стевка Угриновска, секретар 
на претпријатието*, и Ла)зар Рол|е!в, службеник на претприЈа-

тието, кои к'е го потпишуваат претпријатието во ликвидација. 
Број 5330 од Министерството за финансии на( НРМ 

11-10-188/ 
На осло за решението на Народниот одбор »а Градската 

општина — Прилеп бр. 11229 о д 16-У11-1952 година Прет-
пријатието) градски транспорт со седиште во Прилеп ставено 
е во ликвидација. 

Се покануваат сите поверители да ги пријават своите 
истражувања, а должниците да ги измират своите долгови во 
рок од1 30 дела од д ш о т на објавување™ ша огласот. 

По истекот на горниот рок нема да се земаат во пред-
вид: Икакви барању, а против должниците; к'е бидат покре-
нати) постапци пред Државната арбитража односно Судот. 
11112-222 Од Диквид>а1ционата комисија 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните изгубени' 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Оружен лист бр. 93/51 год. издадеш о д Поверен, за 
внатрешни работи при ГНО — Струмица на Митко Младе-

нов^ ул. "Лазар (Колишевски" бр. 14 — Струмица (1216) 
Свидетелство под бр. 504, издадено! од Осмолетката 

"Јосип Броз Тито" во Ва1ландово за! завршен Н-клас гимназија 
Ј/а Ма.рко| Китанчев, о д село! Пирава Гевгелиско I (1739) 

Округли печат на Земјоделската набавио продајна за-
друга "Мерие" — е. Студашчане — Скопско (1740) 

Работничка шишка, издадена од Градежното нретпри-
јатие "Авала" во Белград на Михаил Карадафов — СКОПЈЕ 

. / V (1741) 
Дозвола заз држење и носење' на оружје* рег. бр. Иб, 

издадена; од ПВР на ГНО — Скопје на Божидар Миниќ', 
В. П. 36001 — Скопје (1742) 

Диплома за завршен зрелостен испит »во Учителска 
школа — Скопје на Пера С. Стефков^!, село' Мазари — Скоп-
ско. (1743) 

Свидетелство за завршен учитељски албански курс през 
1947 год. во Скопје иа Куртали\ Р. 1Адиме, — е. Неготино — 
Гостиварско! ' (1743) 

Свидетелство за завршен1 албански учител ски курс през 
1946 го1д. во Скопје ша Рашид Хоџа! — Гостивар (1746) 

Сообраќајна книшка рег. бр. 319 »на Клиничка болница 
— Скопје* (1747) 

Снабдителна книшка! за дрвја рег. бр. 2779, издадена од 
УНМ — Скопје на! Јане. П. Китановски] — Скопје (1792) 

Снабдителна шишка за дрва рег. бр. 2776, издадеш! о д 
УНМ — Скопје) на Милда Т. Арсовски — Скопје (1793) 

Свидетелство за завршен турски учителски курс през 
1950 год. во Скопје на Елма-н Али Јусуфов, до е. Булунтули — 

Гевгелиско ' (1794) 
Шоферска исправа бр. 7981/223, издадена о д Сообра-

ќајни отсек во Битола на Атанас! Т. Петровски — Би-
тола (1795) 

Снабдителна) книшка за дрва издадена о д УНМ, — Сад-
ије Р. бр. 6625 на Димитрија Арсовски — С к ф ј е (1810) 

Оружен лист серија бр. 159, издаден о д Поверен, за 
внатрешни" работи на — ОНО —. Титов Велес на К'амил Ари-

фов Лулевски, о д село Мелница — Титоввелешко (1811) 
Риболовца дозвола бр. 3428 издадена о д ОНО — Скопје 

па Коста Колевски — Скопје! Ј ' (1854> 
Дозвола за држење! и (носења 'на ловно оружје! рег. бр, 

313, изд1адена од ПоЈвереД. за внатрешни работи /на ОНО — 
Ти^гов Велес на Ангел Илиев* Јанакиев, од село Лисиче — 
ТитоввелешкоЈ * (1943) 

Воена легитимација бр. 19963, серија "Б"г издадена о д 
В П.| 7482 — Раковица на Моминавик' Мушам, водник В. П. 
7282 — Охрид ' е (1744) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр!. 2780, серија! бр. 0545771, издадена 
од 11ВР на ОНО — Куманово ш Александар Божинов До-
девски, Iод село) Бедиње —/ Кумановско (1735) 

Лична карта рег. бр. 10853 серија бр. 0535944, издадена 
од ПВР на) ГНО — Куманово на Благоја Доцев, Илиевски, ул.^ 

"Трет" бр. 29 — Куманово (1736) 
Лична /карта« рег. бр. 4827 — серија бр'. 0667369, изда>-

дена о д ПВР на ОНО — Тетово на Исак Зибер Абди, о д 
село Жеровјане — Тетовско (1737) 

Лична) карта рег. бр. 13173, серија "Р" 0088850, изда-
дена од ПВР на ГНО — Битола на !Калина Коста Босилкова 
Иванова; ул. "Цветан Димов" бр. 67 — Битола \ / (1748) 

Лична карта рег. бр. 6671, серија бр. 0497333, издадена 
о д ПВР ма ОНО — Кавадарци на Атанас Томов Иванов, од 

село) Тимјаник — Тиквашко (1749) 
Лична карта рег;, бр. 4109, серија! "Р" 0748627, издадеш 

о д ПВР на! ОНО — Кичево! на Исмаил Рамаданов Селимов-
ски, од село Жубриној — .'Кичевско! (1750) 

Лична карта рег. бр. 2738, серија бр. 0035449, издадена 
о д ПВР на ОНО — Струга на Кирла Наумов Пејоски, од 
село Мислешево — Охридско. (1751) 

Лична карта рег. бр. 10104» серија "Г" 0042815, изда-
дел^ од ПВР на ОНО — Струга на Спасе Новев1 Милески, од 
село Луково — Охридско (17*52), 
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Лична карта рег. бр. 82555; серија 0052346, издаV 
дена од ПВР на ГНО — Скопје па Славчо Ванче! Дуковски, 
од! -село Цер/ — Кичевско. , | (1753) 

Лична карта рег.< бр. 4036, серија бр. 0344546, издадена 
од ПВР на ОНО — Титов Велес ма Анка! Никол ош Ристов-
ска, од село Папрадиште — Титфае лешко (1757) 

Лична карта рег. бр. 3882, серија бр. 0292355, издадена 
од ПВР па ГНО — Штип на Горги Ни коша Спасов, ул. В. . 
Доганџићи бр. 24 — Штип 1 ^ (1758) 

Лична карта рег., бр. 6315, серија бр. 0294567, издадена 
од ПВР на ГМО — Штип на Лазар Митанов Стоилков, ул. 
"Славчо Стојменов" бр. 20 — Штип. (1759) 
• Лична карта рег. бр. 11832, серија бр. 0708342, издадена 
о/д ПВРј на ОНО — Гостин.,-лр на Абдил Авзијов Кадрии, од 
села Градец —• Гостивар. (1760) 

Лична карта1, рег. бр. 309, серија бр. 0396819, издадена 
од ПВР на ОНО1— Слети Николе на Јусин Мустафа Муста-
фов, од село Горобинци — Светониколско (1761) 

Лична карта рег. бр. 1904, серија бр. 0124717, издадена 
од ПВР ва ОНО — Делчево на Димитар Глигоров Симеонов-
ски, од село Град — Ма лешеве ко (1762) 

Лична карта рег. бр. 5247, серија бр. 0002779, издадена 
од ПВР на ОНО — Битола на Цветанка! Трена Марковска, 
од село^ -Брод — Битолско (1764) 

Лична) карта) рег. бр. 5921, серија бр. 0004436, издадена 
од ПВР на ОНО — Битола ша Петрев Цветан Марковски, од 
село Брод — Битолско (1765) 

Личка карта серија бр. 0005431, издадена од ПВР на 
ОНО — Битола на Нонде Стојан Каковски , од село Бу-
ково — Битола ; (1766) 

Лична карта рег. бр. 4788, серија бр. 0076964, издадела 
од, ПВР 1на ГНО — Битола ша Александар Веле Лулевски, ул. 
"Ваташа" бр). 11 — Битола , (1767) 

Лична карта рег. бр. 5747, серија бр. 0015130, издадена! 
од ПВР: на ОНО, Битола на Кирил Петрос! Тикваровски, од, е. 
Логоварди —1 Битолска' (3 768) 

Лична карта рег. бр. 4714, серија бр. 0077130, издадена 
од ПВР >на ГНО — Битола на Зафира Бечир Лулевска, ул. 
"Ваташа" бр. 11 — Битола. (1769) 

Лична карта рег. бр. 2841, серија бр. 1481951, издадена 
од ПВР — Крушевац па Анета Васил (Зајкова) Илиевска, 
ул. "Сл. Лумбарио" бр. 6 — Битола (1770) 

Лична! карта рег. бр. 4730, серија, бр. 0076705, издадела 
од ПВР на ГНО — Битола, ма Реџеп Рифат Муртев, ул. 
"Бр. Миладинови" бр. 10 — Битола (1771) 

Лична карта рег. бр. 8384, серија бр. 0116919, издадена 
од ПВР иа ОНО — Битола па Борис Ристо тошевски, од 
село > Гавато —1 Битолско (1772) 

Лична- карта рег. бр. 5088, серији бр. 0292809, издадена 
од ПВР на ГНО — Штип на Николина Стојче (Лавлеш) Ла-
зарова, ул. "Г\ Апостолски" бр. 11 ј— Штип (1773) 

Личиш карта рег. бр. 11339, серија! бр. 0671458, издадена 
од ПВР на ГМО — Тетово на! Смиљан Данаилов Трпчевски, 
од село Јогуновце — Тетовско (1774) 

Лична карта} рег. бр. 4777, серија бр. 0211156, издадеш: 
од ПВР >на ОНО — Охрид па Ристо) Климев Павловски, ул. 
ул. 'Тоде Делчев" бр. 52 — 'Охрид (1775) 

Лична карта рег. бр. 5315, серија бр. 0402325, издадена 
од ПБР иа) ОНО — Свети Николе т Крсто Цане Арсов!, од 
село Крушица! — Св. Николе ^ (1770) 

Лична карта рег. бр. 5085, серија! бр. 0097795, издадела 
од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Станика Сандева Гергп-
евд, од село Трново — Кривопаланечко! (1779) 

Лична) карта рег. бр. 2761, серија бр. 0095471, .издадена 
од ПВР1 на ОНО — Кр. Паланка иа Стојчо Станојко Јаки-
мовски, од селк> Костур — Кривош1ла!,ечко. (1782) 

Личана! карта рег. бр. 6276, серија - бр. 0294688, издадена 
од ПВР во Штип па Наталија Макаренко, ул. "18 ноември" 
бр. 5 — Гостивар * (1780) 

Лична карта рег. бр. 2718, серија бр. 0782212, издадена 
од, ПВР па ГНО — Тетово на Панда Горневска, ул. "Св. 
Николе" бр. 14 — Тетово I (1781) 

Лични карта! рег. бр. 2516, серија Т " 0129001, издадена 
од ПВР на ОНО — Делчево на Рамадан Османов: Штипска , 
од село Вирче — Малешевска (178ѓ>) 

Лична) карта рег. бр. 4080, серија 'Т" 123690, издадеш 
од! ПВР на ОНО — Делчево на Мердија Ибраим;' (Мулали-
ова») Пашинска, од ссло Вирче — Малешевска (1784) 

Лична) карта рег. бр. 347), серијо! "Р" 0261444, издадена 
од ПВР на ОНО — Демир Хисар па Милан Стојанов. Јане-
ски, од\ се1ло Вардино Битолско (1786) 

Лична карта рег. бр. 1091 ј серија бр. 0093741, издадена 
од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Стојмен Димитров Стан-
чевски, од село) Лозаново — Кривопаланечка (1787) 

Лична карта рег. бр. 10872, серија бр. 0499277 изда-
дена од ПВР на ОНО — Кавадарци иа Иконија. Петко 

(Алексова) Младенова, од село Сирков1о — Тиквешко (1783) 
Лична карта рег. бр. 392, серија бр. 0488933, изда-

дена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Трајче Илиев Фи-
липов, ул. "Страшо Иинџур" бр. 102 — Кавадарци (1789) 

Лична карта рег. бр. 8605, серија "Р" 0651814, изда-
дела од ПВР на ОНО — Кратово! на Велика Тодор (Цве-
танова) Цветанова, од село Крилатица1—Кумановско! (1790) 

Лична, карта рег. бр. 5101,, серија 0097811, издадела) од 
ПВР, на ОНО — Крива Паланка на Новко С. Стојилковени, 
од село! Мала Црцорија, — Кривопаланечко (1791) 

Лична карта! рег. бр. 9994, серија бр. 0534930, издадеш 
од ПВР на ГНО — Куманово та Видосава Белковска, од 
село! Матејче — Кумановско / (1790) 

Лична карта рег. бр. 13005, серија! бр. 0552503» и з д а д е а 
од ПВР на ОНО —; Куманово .на Али Емин Алија, од село 
Ваксинце — Куманово (1797) 

Лична карта рег. бр. 15700, серија бр. 0674986, издадена 
од ПВР — на) ОНО — Тетово на Јошко Петре Димовски, 
од села Вратница — Тето®еко (1798) 

Лична' карта рег. бр. 889, серија Т " 0079540, издадена 
од ПВР на ОНО — Струмица на Георги Ата1наУ:од Цвета-
нов од село Смо ларе — Струмичко (1800) 

Лична карта. рег,, бр. 10616, серија бр. 0498349, издадена 
од ПВР па ОНО — Кавадарци на Ристо Георгиев Вучко©-, 
од село Вешје — Ти кв еш ко (180!) 

Лична карта рег. бр. 6240, серија "Р" 0750758^ издадена 
од ПВР на ОНО — Кичево! на Бо|шко Илијов* Горлиевски, 
од село Л овч ани — Кичевско (1802) 

Лична карта рег. бр. 236, серија бр. 0304919, издадена 
од Г1ВР; ва ОНО — Штип на Киро) Геров Стефанов, од село 
Козјак — Овчеполско! (1803) 

Личим карта рег. бре 5003, серија бр. 0293370, издадена 
од ПВР нас ГНО — Штип на Јакрв Иван Ветреаниов,' ул. "Г. 
Темпо!" бр. 15 — Штип (1804) 

Личиа| карта) рег. бр. 7931, серија- бр. 0495298, издадела 
од ПВР на ОНО — Кавадарци иа Павлина Јованова (Коцева) 
Ладова, од село Демир Капија — Тиквешка (1805) 

Лична 'Карта рег. бр4 2628,, серија бр. 0647135, издадена 
од ГЈВР оѓа ОНО — Кратово на Славе Стоиман Додевски, 
од село Опила — Кривфаланечко Ј < (1806) 

Лична карта рег. бр. 112, серија1 бр. 083174, издадена 
од ПВР на ОНО — Кавадарци на Ката Г 'фг 'и (Димитрова) 
Снмитџиева, од селЦ Демир Капија — Тиквешко) (1807) 

Лична карта рег. бр. 12664, и з д а д е а од ПВР на ОНО 
— Кавадарци па. Драгутин Јосифов Милошевић, од село 

Криволак —I Тиквешко » (1808) 
Лична карта рег. бр., 437, серија бр. 0304617, издадена 

од ПВР на ОНО — Штип ш Илко* Гаврилов! Андов, од 
село Лезо©«), Овдеполско (1809) 

Лична карта рег. бр. 3573, серија бр. 0328083, издадена 
од ПВР на ОНО — Титов* Велес! на Димитар Стојчев. Стоја-
невски .ул. "Љубен Весов" бр. 17 — Титов Велес. (1812) 

Лична карта! рег., бр*. 2640, серија бр. 0663577, издадела 
од ПВР на ОНО — Тетово на Јусуф Назиф Белули, од 
село! Селце — Тетовско (1814) 

Лична карта рег. бр. 5448, серија бр. 0345958, издадена 
од ПВР «а ОНО — Титов Велес на Вељо Стојанов Вела-
нов, од .'село-1 Ореше — Титојввелешко ! (1815) 

Лична карта рег. бр. 210, серија) бр. 0396720, издадена 
од Г1ВР на ОНО — Св. Николе на С т р а и л Величко® Лаза-
ров, од село Стану ловци — Овчеполсш ^ (1816) 

Лична карта рег. бр. 6139, издадеш од ПВР~на ОНО 
— К р Паланка на Јојрдан Спасов Стефановски, од село 
Дурачка Река) — Кривошланечко (1817) 

Лична карта рег. бр.. 4521, 'серија бр. 0097231, издадена 
од ПВР на, ОНО — Кр. Паланка на Ангел Димчев М а ч -
ковски, од село Добровница — Кривопаламечко' (1818) 

Лична! карта рег. бр. 1244, серија бр.325754, издадена! 
од ПВР нас ГНО — Титов/ Велес на Лазар Андреев Гуцев, 
ул. "Ов1. Г'орг'и" бр. 31 —• Титов Велес (1819) 

Лична карта рег. бр. 5746, серија бр). 0546436, издадена 
ојт ПВР на ОНО — Куманово! на Добринка Раденко (СтавоЈ-
коајик') Атанасовска, од село) Умин Дол — Кумановско (1820) 

Лична карта рег. бр. 1008, издадена од ПВР иа ОНО 
— Прилеп на Љубица Т. Џартоска, од село Боротино — 
Прилепско! | ј (1822) 

Лична карта рег. бр. 5298, серија! бр. 0149547, издадена 
од ПВР|на ГНО — Прилеп па Борис ( Цветков Димовски, 
ул. "162" бр;. 10 — Прилеп (1823) 

Лична, карта) рег. бр. 5614, серија бр. 0150206, издадеш 
од Г1ВР на ГНО — Прилеп на Зија Шефки Мустафсѓвски, 
ул. "189" бр. 12 — Прилеп ( (1824) 

Лична карта рег. бр, 2766, издадена од ПВР на ОНО 
— Прилеп на Димко Коцев Митрески, од, село Рилево — 
Прилепско (1825) 
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Лична т р т а рог. бр, 11394, издадена од ПВР на ОНО 
— Прилеп на Стојна Д е к о в а (Богданова) Митреска, од 
села Рилево — Прилепско (1826) 

Лична карта рег. бр. 12876, серија бр. 0158320, изда-
дена од Г1ВР на-. ГНО — Прилеп ша Благоја Тодора Димоски, 
ул. "Мирче Ацев" бр. 98 — Прилеп (1827) 

Лична карта рег. бр. 3830, издадеш од Г1ВР аш ОНО — 
Прилеп ши Ризат Џабиро® Цакоски, од село Десово — При-
лепско ' (1828) 

Лична карта рег. бр. 4060, издадена од Г1ВР на ОНО 
— Прилеп на Атанас Ристов Јотевски, од село Вепрчани — 
Прилепско (1829) 

Лична карта рег. бр. 9985, серија бр. 0155505, издадена 
од ПВР на ГНО — Прилеп на Милат Горлиев Најчески, 
ул. "9 септември" бр. 96 — Прилеп | (1830) 

Лич>на карта, рег. бр. 631, серија бр. 0144740, издадена 
од ПВР на> ЕНО — Прилеп на Илија П. Арапчески ул. 
"158" бр. 16 — Прилеп' (1831) 

Личина карта рег. бр. 5904, серија бр. 0150435, издадена 
од ПВР на, ГНО — Прилеп на) Г'оог'и Андреев Стојановски, 
Прилеп (1832) 

Лична, карта (рег. бр>. 476, серија бр. 0525168, издадена 
од ПВР иа ГНО — Куманово на Перса Симон (Младенова) 
Пуревска, ул. "Т. Георгиев" бр. 52 — Куманово) (1833) 

Лична карта рег. бр. 4694, серија бр. 0293294, издадена 
од ПВР иа ГНО —' Штип на Блаже Ангелов- Андрев, ул. 
"Никола Карев" бр. 51 — Штип (1834) 

Лична карта рег. бр, 6546, серија бр. 0295160, издадена 
од ПВР на ГНО — Штип /на Марика Илија (Димитрова) Ан-
древ^ ул. "Никола Карев" бр. 51 — Штип (1835) 

Лична карта/рег. бр. 19213, серија бр. 0678609 издадена 
од ПВР на ОНО —| Тетово на Сала1 Јонуз Салихи, од сола 
Ново Село — Тетовско (1836) 

Лична карта рег. бр. 3617, серија бр. 0787790 издадена 
од ПВР «а ГНО — Тетово .на. Стојан Петре Златевски, ул. 
"Струшка;" бр. 7 — Тетово (1837) 

Лична карта рег. бр. 48, серија "Ј" 078936, издадена 
од ПВР на ГНО — Струмица на Иван Атанас Моралиев, 
у л . ' Т о т т к " бјр: 1 — Струмица (1838) 

Лична карта рег. бр. '13257, серија Т " 0045968, изда-
дена од ПВР па ОНО — Струга на Рамиз Рамизов Азизи, 
од село1 Долно! Татеши, Охридско (1839) 

Лична карта рег. бр. 3174, серија бр. 034368, издадеш 
од* ПВР во Титов Велес на Тодор Димов Најдовски, од село 
Мартолци — Т и т ф Велес „ (1840) 

Лична карта рег. бр. 11570, серија! бр. 0552055, изва-
дена од ПВР на ОНО — Куманово на Бајрам Рамадан Шеми, 
од село Матејче — Кумановско (1841) 

Лична карта рег. бр. 4036, серија бр. 0542499, издаде-
на од ПВР на« ОНО — Куманово) на Наим Мемиша Садики, 
од село Матејче — Кумановско (1842) 

Лична карта рег. Јбр. 9550, серија- бр. 0550535, изда-
дена од ПВР на ОНО — Куманово на Фејми Сали Сали, 
од село Матејч1е1 — Кумановско (1834) 

Лична карта рег. бр. 10609 серија бр. 0551180, изда-
дена) од ПВР на ОНО — Куманово на Сали Шаќира Салии, 
од селЈ-Матејче — Кумановско (1844) 

Лична карта рег. бр. 10750, серија бр. 0499190, изда-
дена на ПВР на ОНО — Кавадарци на К'ам'.| Атанасов« 
Јованов, од Демир Капија — Тиквешко (1853) 

Лична /карта рег. бр. 994, серија бр. 0144821, издадела од 
ПВР нај ГНО —-Прилеп на Димитар Т. Гиревски, ул, "107"* 
бр. 91 — Прилеп (1855) 

Лична карта рег. бр, 9613, серија; бр. 0154616, издадена 
од ПВР н(а ГНО — Прилеп на Спасија Игњата Николоска, 
од село Дабница — Прилепске/ (1856) 

Лична карта-, рег. бр. 527, серија ф . 0541474, издадена 
од ПВР иа ОНО — Куманово на Иса Садика^ Рамизи, од 
село Матејче' — Кумановска > (1857) 

Лична карта рег. бр. 3163, серија бр. 0228773, изда-
дена од ПВР на ОНО Охрид! т Ангеле Божинов Недапов-
ски од село] Речица — Охридско (1858) 

Лична карта рег. бр. 8516, серија бр. 0216146, ^издадена 
од ПВР на ОНО — Охрид на Јонче Бојчев Вељановски, 
од село Речица — Охридско) (1859) 

Лична карта рег. бр. 2949, серија! бр. 0226559, издадена 
од ПВР на ОНО — Охрид на, Ѓино Николов! Дуклевски, од 
село Требеништа — Охридско] (1860) 

Лична карта рег. бр. 2160, 'серија бр. 0107170, издадена 
од; ПВР на ОНО — Дебар на Ферат Шаин Пашоли, ул. Т о ц е 
Делче®" бр. 25 •—ј Дебар ! (1861) 

Лична карта рег. бр. 7555, серија "Р" 0752076, изда-
дена од ПВР во Кичево на Муса Мустафов Хусввски, ул. 
"Скопска!" бр. 35 — Кичево (1862) 

0278506, издаде-
Ламбовски, ул. 

(1863) 

Лична! карта рег. бр. 2356* серија бр-, 
па од ПВР во' Ресен на Азис Мустафов 
"М. Тито4 бр. 174 — Ресен. 

Лична карта рег. бр. 824, серија "Р" 048088, издадена 
од ПВР, на ОНО — Струмица на Демир Истиов Демиров, 
од село Ед покусово — Струмичко (1864) 

Личи,:] карта рог. бр. 1022, серија "Р" 0478350, .изда-
дена од ПВР нај ОНО Струмица на Кољо1 Васил Веселинов, 
од село Варварица — Струмичко (1865) 

Лична карта рег. бр. 4650, серија "Р" 0456859, изда-
дена од ПВР на ГНО — Струмица па Методи Киро Кара-
к о в , ул. "21" бр. 2— Струмица ; (1866) 

Лична, карта рег. бр. 4177, серија "Р" 0648679, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кратово па Цветко Тодоров Пет-
ковски, од село Мала Црцорија — Криволак анечко (186/) 

Лична карта рег. бр. 3544, серија Т " 0036255, изда-
дена од ПВР на ОНО — Струга на Шакир Меџитов Алиов-
ски, од село Лаб усништа — Охридско ^ (1868) 

Лична карта рег. бр. 2341, серија бр. 0726683, издадена 
од ПВР на ОНО — Кичево на Зекир Кадриов Ибески, од 
село Пласница — Кичевско« (186® 

Лична! карта рег. бр. 1231, серија бр. 0105841, издаде-
на од ПВР на ОНО — Дебар на Сејфо Зефиров Абази, од 
село При сој пн ца — Дебарско (1870) 

Лична карта рег. бр. 475, серија бр. 0276705, издадена 
од ПВРј н1а ОНО — Ресен на Рамадан Селимо^ ^миноски , 
ул. "М. Тито" бр. 208 — Ресен (1889) 

Лична карта рег. бр. 14256, серија брЛ5о87696, изда-
дена од ПВР ца ГНО — Битола на Лазар Симов М и д о в -
ски, од село Царев Двор — Преславска (1890) 

Лична карта рег. бр. 2249, серија 'Т" 0078711, изда-
дена бд ПВР на ОНО — Струмица на Стојан Божиков Ар-
баџиеву с1д село Мокриево) — Струмичко (1891) 

Лична карта рег. бр. 5895,, серија "Г" 0080343, изда-
дена од ПВР на ОНО — Струмица на Садик Алиов Деста-
нов, од село Сви девица — Струмичко (1892) 

9 Лична карта рог. бр. 6392, серија "Г" 0039103, изда-
дена од ПВР на ОНО — Струга на Трајче Гаврилов Па-
чоски, од село Венчани — Охридско) (1893) 

Лична карта рег. бр. 14841, серија бр. 0673757, изда-
дена од ПВР на) ОНО — Тетово на Шеза Авди Емурли, од 
село! Чифлик — Тетовско \ (1894) 

Лична карта рег. бр. 5972, серија "Р" 0669342, изда-
дена од ПВР па ОНО — Тетово на Ашим Исмаил Садики, 
од село Порој — Тетовско) (1895) 

Лична карта рег. бр. 5411, серија "Г" 0038122, издадена 
од ПВР па ОНО —• Струга на Недан Дамјанов Стојкоски, 
од село! Збажди — Охридско ' (1896) 

Лична карта рег. бр. 429, серија "Ј" 076929, издадена 
од 11ВР на ГНО —- Титов/ Велес на Јован Димитар Дерви-
шов., од село Војница — Титов Велес (1897) 

Лична карта рег. бр. 4519, серија бр. 0544812, издадена 
од 11ВР на ГНО — Куманово) на Сетим Ш. Аџиоски, од 
село/ Г. Врановци — Титоввелешко 1 > (1898) 

Лична карта рег. бр. 3798, серија бр. 0122941, издадена 
од 11 ВР — Пехчев«' ма* Елмаз А лимови'Сулимаиов, Свилара — 
Титов Велес (1899) 

Лична карта рег. бр. 1403, серија бр. 489080, издадена 
(од ПВР на ОНО — Кавадарци пџ Борис Иванов Илиев — 
Кавадарци ! 1 (1900) 

Лична карта рег, бр. 2940, серија бр. 0291176, издадена 
кјЈд ПВР нафтно — Штип па Дафинка Милан (Божинова) 
Трпчева, ул. "Љубин Иванов" бр. 3 — Штип (1901) 

Лична карта рег. бр. 1676, серија бр. 0246193, издадена 
од ПВР в1о Куманово на Назив Смаил Бајрамовски, од село 
Норово — Прилепско! (1902) 

Лична карта1рег. бр. 1082, серија бр. 0094512,јиздадена 
од ПВР|на ОНО — Крива Паланка на) Ангел1 Митов Ристов, 
од село Кононница/ — Кривопалапечко (1903) 

Лична карта рег. бр. 6541, серија бр. 0111251, 
издадена од ПВР на ОНО Дебар на Даница Борис 
Кочоска, од село Галичник — Дебарско (1909) 

Лична карта рег. бр. 505, серија „Г" 0032216. 
издадена од ПВР во Струга на Ајдар Селимов Ај-
дари, ул. „Скопска" бр. 14 — Струга (1910) 

Лична карта рег. бр. 12927, серија „Г" 0045638, 
издадена од ПВР на ОНО Струга на Нијас Абду-
лов Зиба, од село Делогожда — Охридско (1911) 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 23. УНИ 952 Бр. 25 — Стр, 248 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУК'АНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
Врз основа! дозволата од Советот за стопанство 

на Народниот одбор на Градската општина — Битола1, 
бр. 3733/52 год., записан е во регистерот ша занаетчи 
ските дуќани и работилници на) страта 601, рег. бр. 
601, занаетчискиот дуќан под фирма: Конду рабија, 
Тодор Димитров Ивановски со седиште во Битола, ул. 
„Генерал Темпо" бр. 43. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
поправка на кондури. 

Фирмата) ќе ја потпишува сопственикот Тодор Ди-
; митров Ивановски. 

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на 
Градската општина — Битола, бр. 3734 од 15-У-1952 
РОД. II—45—902 

Врз основа дозволата! од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската! општина — Битола 
бр. 3365/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна! 604, рег. бр. 
604, занаетчискиот дуќан под фирма: Тк!а|ач, Димитар 
Николов Чулев со седиште во Битола, ул. „Булевар 1 
мај" бр. 212. 

Предмет н)а работата на дуќанот е: ткаачки услу-
ги. 

Фирмата! ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Николов Чулев. 

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на 
Градската општина — Битола) бр. 3366 од 21-У-1952 
год. II—46—925 

Врз основа дозволата од Советот за1 стопанство 
на Народниот одбор на Градската! општина — Битола 
бр. 9393/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани; и работилници на страна 605, рег. бр. 
605, занаетчискиот дукаи под фирм)а: Сарач, Петар 
Михаилов Наумовски со седиште во Битола, ул. „Дал-
матински" бр. 50. 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Ми-
хајлов Наумовски. 

Од Советот за! стопанство н|а Народниот одбор на 
Градската општина — Битола бр. 9394 од 21-У-1952 
год. II—46—926 

Врв основа дозволата од Советот за стопанство 
на! Народниот одбор на Градската општина — Битола 
бр. 3298/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 606, рег. бр. 
606, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Вангел 
Темелков Јовчевски со седиште во Битола, ул. „Моша 
Пијаде" бр. 18. < 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на али-
шта. 

Фирмата ќе Џ потпишува сопственикот Вангел Т. 
Јовчевски. 

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на 
Градската општина — Битола, бр. 3290 од 21-У-1952 
год. И—46—927 

Врз основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Битола 3248/52 год., запи-
сан е во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 621, рег. бр. 621, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Лимаро-галантерист, Борис Илиев Не-
девски со седиште во Битола1, ул. „Македонија" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимаро-галан-
териски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Илиев Петревски. 

Од Советот за стопанство на НО на! Градската оп-
штина — Битола, бр. 3312 од 21-VI-1952 год. 

II—48—957 

Врз основа дозволата од Народниот одбор на Град 
ската општина! — Битола бр. 16763/52 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна! 622, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќа!н под 
фирма: Колар, Вангел Златанов Трај невски со седиште 
во Битола, ул. „Цане Босилев" бр. 1. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Златанов Трајчевски. 

Од Советот за стопанство на 'НО на Градската 
општина —- Битола;, бр. 16764 од 25-У1-1952 год. 

II—48—956 

Врз основа дозволата аде Народниот одбор на Град 
ската општина — Битола бр. 10665/52 год., записан 
е во регистерот на* занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 624, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фурнаџија!, Насте Митрев Иванов со седиште 
во Битола, ул. „4-ти ноември" бр. 36. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насте 
Митрев Иванов. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина. — Битола, бр. 10664 од 25-У1-1952 год, 

II—51—1015 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар 
бр. 46/51 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 44, рег. 
бр. 273, занаетчискиот дуќан под фирма: Конду-
раџија, Муса Салков Ести јанка со седиште во Го-
стивар. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Му-
са Салков Естијачка. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Гости-
вар, бр. 15863 од 18-1-1952 г. 11—42—846, 

С О Д Р Ж И Н А 
Рег. бр. Страна 
87 Уредба за забрана да се зида со плитари 

и за запазување хигиенските услови на 
станбените згради — — — — — 241 

Издава: Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје, ул. 
"29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 1986. Чековна сметка при Народната 

0анка — Скопје бр, 801-901 702. Печатница »Гоце Делчев" -» Скопје 


