
чЛФт на фашизмот — Слобода на народот! 

НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса! "Службен весник на 
ПРМ" — Скопје. Ракописите не се 

враќаат, 

СКОПЈЕ 
вторник 21 март 1950 година 

БР. 5 ГОД. VI 

Овој број чини 4 динар1.. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 и̂н. 

47 
У К А З 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во 
врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Прззидиумот 
еа Народното собрание на НРМ, Претседателството на 
Превндиумот на Народното собрание на НРМ го про-
гласува Законот за државниот буџет на Народна Ре-
публика Македонија за 1950 година што го донесе 
Народното собрание на НРМ на седницата од 31 .ја-
нуари 1950 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА 1950 ГОДИНА. 

Член 1 
Маке-Државниот буџет на Народна Република 

донија за 1950 година изнесува: 
Приходи — — — Дин. 5,387.500.000— 
Расходи — — — ' Дин. 6,462.400.000.— 
Вишок расходи — — Дин. 1,074.900.000.— 

Член 2 
Државниот буџет на Народна Република Македо-

нија за 1950 година содржи: 
републикански Т>уџет 

се приходи во износ од — Дин. 2,908.576.000.— 
се расходи во износ од — Дин. 3,737.426.000.— 
и со вишок на расходите 
во износ од — — — Дин. 
букетите на областите и на град 

Битолска област 
е* приходи во износ од — Дин. 
со расходи во износ од — Дин. 

Скопска област 
со приходи во износ од — Дин. 
со расходи во износ од — Дин. 

Штипска област 
е« приходи во износ од — Дин. 
е« расходи во износ од — Дин. 
и со вишок на расходите 
в« износ од — — — Дин. 

Град Скопје 
со приходи во износ од — Дин. 
е« расходи во износ од — Дин. 

буџетите на областите и на град Скопје 
1#"нрих*Ди во износ од — Дин. 2,478.924.000.— 
Се расходи во износ од — Дин. 2,724.974.000.— 
Н со вишок на расходите 
во износ од — — — Дин. 246.050.000.— 

828.850.000.— 
Скопје, и тоа: 

886.039.000— 
836.039.000.— 

618.262.000.— 
618.262.000.— 

492.332.000.— 
738.382.000.— 

246,050.000.— 

532.291.ОСО.— 
582.291.000.— 

Член 3 
Вишокот на расходите над приходите по Државниот 

буџет на Народна Република Македонија во износ од 
Дин. 1,074.900.000.— за финансирање за зголемени-
те инвестиции се покрива со дотација од Сојузниот 
буџет согласно член 2 од Законот за Општодржавниот 
буџет за 1950 година. 

Член 4 

Расходите во буџетите на областите и на град 
Скопје што се утврдени со Државниот буџет на На-
родна Република Македонија ќе се покријат со соп-
ствени приходи на областите и на град Скопје. 

Доколку сопствените приходи на областите и на 
град Скопје не се Достаточни да се покријат расхо-
дите, вишокот на расходите ќе се покрие со учество 
во републиканците приходи и во отстапениот дел на 
сојузните приходи. 

Со цел да се уравнотежат буџетите на областите 
и иа град Скопје и за рамномерен прилив на прихо-
дите, Владата на ПРМ во согласност со извршните 
одбори на обласните народни одбори и на град Скопје 
ќе реши во кои републикански приходи и со кои од 
отстапените сојузни приходи како и во кој процент ќе 
Учествуваат областите и град Скопје, а исто така и ао 
кои приходи и во кој процент ќе учествува Народна 
Република Македонија во приходите на областите и на 
град Скопје. 

Член 5 

Вишок на расходите над приходите во буџетот на 
Штипска област во износ од Дин. 246.050.000.— 
ќе се покрие со дотации од републиканскиот буџет. 

Член 6 

Планираниот вишок на приходите во буџетите од 
пониските органи на државната власт се внесува во 
буџетот на повисокиот орган на државната власт и 
служи за у равно! ежу вање на буџетите на оние органи 
на државната ела« л што не можат своЈот буџет да го 
уравнотежат со сопствени приходи. 

Член 7 

Државните стопански претпријатија од републи-
канска и локално значење, освен градежните, ќе ја 
снижат во 1950 година планираната полна цена на чи-
нењето за износ од 75.000.000.—, а државните гра-
дежни претпријатија од републиканец и локално 
значење за износ од 93.000.000.— 

Планската комисија на Владата на НРМ, соглас-
но со планот што ќе го утврди Сојузна^ планска ко-
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мисијо, ќе ги установи по стопанските гранки, а ад-
иинистративно-оперативните раководства по претпри-
јатија, процентите на снижувањето на планираната 
болна цена па чинењето. 

Член 8 
Вкупниот план на инвестициите во износ од Дин. 

9,981.000.000.— се финансира од буџетските срества 
во износ од Дин. 8,642.400.000.— и од сопствените 
срества на претпријатијата (амортизација и дел од 
добивката) во износ од Дин. 838.600.000.— 

Член 9 
Расходите на државната управа и иа судството не 

можат да се зголемуват на сметка на одобрените из-
носи за финансирање на просветат и народната кул-
тура и за финансирање на еоцијалво-здравствената 
заштита на народот. 

Член 10 
Преносите на кредитите (вирманите) меѓу пар-

тии и позиции од разни глави во рамките на ист дел 
и раздел ги одобруваат повисоките иаредбодавци. 

Одобрените кредити за исплата на еталните и по-
времените лични додатоци не можат да се зголемат со 
вирмани. 

Позициите на оперативните материјални расходи 
не мужат да се аголемуват со вирман на сметка пози- ј 
пинте на функционалните расходи. 

Со вирман намалените односно зголемените пар-
тии и позиции не можат повторно да се зголемуваат ; 
односно намалуваат. 

Член И 
Нацртите на правните прописи, чие спроведување 

предвидува нови или зголемени издатоци мораат да се 
испратат на претходна согласност на Министерот на 
финансиите. 

Член 12 
Нови зголемувања на службеничките места, до-

колку не. е донесено дефинитивно решение за систе-
матизација, можат да се вршат само во согласност со 
Претседателот на Комитетот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на НРМ и на 
Министерот на финансиите. Нови назначувања можат 
да се вршат ако се во буџетот обезбедени потребни 
финансиски средства во рамките на одобрената систе-
матизација. 

Член 13 
Нови надлештва и установи можат да се осниваат 

во текот на годината ако се обезбедени финансиски 
средства во течештиот тромесечни »лан за извршува-
ње на буџетот. 

Член 14 
Министерот на финансиите има право да ја запре 

исплатата на личните издатоци што не се во соглас-
ност со законските прописи. ДОКОЛКУ надлежниот ми-
нистер не се согласи со запирањето, решение ќе До-
несе Претседателот на Владата на НРМ. 

Член 15 | 
Решенија за службеничките односи на шефовите ! 

на сметководствата донесуваат надлежните органи во 
согласност со Министерот на финансиите. 

Шефовите из светио?-«^-јс нај нареди. 
те одговорни му се за својата работа не само на на-
ре дво даве нЛт туку и на Министерот на финансиите* 

Член 16 
Овој Закон влегува во сила од денот на. објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија", — а ќе се применува од 1 јануари 1950 
година, 

У. Бр. 4 
Скопје, 2 февруари 1950 година 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НА-
РОДНО \ СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател 
Ристо Џунов е. р. Богоја Фотев е. р. 
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Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а 
во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президи-
умот на Народното собрание на НРМ, Претседател-
ството на Президиумот на Народното собрание на 
НРМ го прогласува Законот за дополнителниот буџет 
на Народна Република Македонија за 1949 година што 
го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 
81 јануари 1950 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ БУЏЕТ КОН РЕПУБЛИКА!!-
СКИОТ БУЏЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1949 ГОДИНА. 

Член 1 
Се одобрува дополнителниот буџет кон Републи-

капениот буџет на Народна Република Македонија за 
1949 година во следните износи: 

П Р И Х О Д И 
Дел 1 — Вишок на приходите од 

народното стопанство Дин. 182.400.000.— 
Дел 4 — Вишок од останалите 

приходи — — — Дин. 37.600.000.— 
Се приходи Дин. 220.0001009.— 

Р А С Х О Д И 
Дел 1 — Инвестиции за капи-

тална изградба — Дин. 63,000*060.— 
Дел 2 — Општествено полезни 

инвестиции — — Дин. 6,000.000.— 
Дел в — Буџетска резерва, за-

долженија и дотации Дин. 151,06<МКИК— 
Се расходи Дин. 22О.О00.00&— 

Член 2 
Завршната вметка по овој буџет ќе претставу 

еоетавен дел на завршната вметка па Државниот буџе« 
на Народна Република Македонија за 1949 годам*. 

У. Бр. € 
Скопје, 2 февруари 1950 година 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМ^ НА НАРОД-
НОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Секретар Претседател 
Ристо 'Цу ноп е. р. Богоја Фотев е. р. 



С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИН 
V НА Н А Р 0 9 Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

ОГЛАСЕ« Дсп 
Вр. I Скопје, М март 1930 ГОДИНА Год. VI 

СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ 
Мжинстерството на внатрешните работи иа НРМ 

во решение IV бр, 20530/49 год, од 20 октоври 1949 
год. одобрило промената на фамилијарно^ име на Ни-
ков Душко, роден на ден 4-септември 1925 година во 
град Гевгелија, од родители: татко Ников Георги и 
мајка Никова!, родена Јосифова Марија, така да во ид-
нина фамилијарно«) аме гласи Варналиев. 

Согласно Ил. 21 од Законот еа лични имиња оваа 
промена! важи од денот на објавуван.ето во "Службен 
весник на НРМ"., 

1-1-14 

С У Д С К И О Г Л А С И 
ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Околискиот суд во Битола огласува дека при 
истиот е покрената расправа по оставината на пок. 
Коста Наумов Гогу бивш од Битола 

Се поканува наследникот Радован Костов Гогу 
кој се најдува во Идог — Војводина и е бе« побли-
ска адреса да во срок од 6 месеци од Денот на обја-
вувањето на овој оглас во "Службен весник на ПРМ" 
пријави својата адреса, како би можел петиот да биде 
повикан по оваа оставинска расправа. Во противен ј 
случај оставината ќе се расправи во негово отсаствие • 

Од Околискиот суд во град Битола, О Б. 281/49 ј 
1 - 1 - 9 ; 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО Ј 
Околискиот с$-д во град Кичево објавува да е по 

молбата на Крста и:сна Богоева Богеска од село Кру-
шје покрената постанка за да се огласи еа умрен неј-
зиниот маж Боге Богески, од село Крушје кој бил 
1944 година во Народно ослободителната борба и по-
следен пат е »иден во месец април 1945 год. во место 
звано Вр. Поле и од тогај не се јавил. 

Се поканува нестаналиот Боге Богевски како и се-
кој оној кој нешто знае за нестаналиот да јави на овој 
суд шш пак на поставениот старател Крста Богоева од 
село Крушје, Бродска околија во срок од еден месец 
од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен 
весник на НРМ", во противен случај по истекот на 
овој срок ќе се смета за докажана смрт« на нестана-
лиот Боге. 

Од Околискиот суд во гр. Кичево 23-1-1950 тод. 
Р. 13Ѕ0/50 

1-1-15 
ОКОЛИСКИ СУД ВО ЦАРЕВО СЕЛО 

Согласно решението на Министерството на вна-
трешните работи на ФНРЈ IV Пов. Бр. 2649/49 од 1$ 
август 1949 година, при овој суд се води конфискаци-
оиа постапка над целокупниот имот на луѓето Адем 
Ну риј ев Абдиев, земјоделец, од е. Вирче Царевосел-
ока околија, а кој сега не се намира на територијата 
ма ФНРЈ. 

Се покануваат доверителите да во срок од 15 де-
на ио објавувањето на овој оглас во "Службен весник 
на ДОМ", пријават своите истраживања против иле-
мшецот Адем Нури/ев Абдиев, земјоделец, од е. Вир-
че Царевоселска околија. 

Околискиот суд во гр. Царево село, 19 јануари 
1950 родина, под И. Бр. 14/48 године. 

| — | — 1 $ 

Согласно решението на Министерството на вн*» 
грешните работи на ФНРЈ IV Пов. Бр. 2550/49 од 18 
август 1949 година, при овој суд се води конфискаци-
она постапка на целокупниот имот на лицето Камил 
Решилов Неданов, земјоделец, од е. Вирче Царево-
селска околија, а КОЈ сега не се намира на територи-
јата на ФНРЈ. 

Се покануваат поверители^ да во срок од 15 дене 
по објавувањето на овој оглас во "Службен весник (хд 
НРМ* пријават своите потраживања против илегале-
цот Камил Решидов Исманов, земјоделец, од е. Вирче 
Царевоселека околија. 

Од Околискиот СУД во гр. Царево Село 19 јануари 
1950 год. под И. Бр. 14/48 година. 

1—1—11 

Согласно решението на Министерството на вна-
трешните работо на ФНРЈ IV Пов. Вр. 2548/49 од 15 
август 1949 година, при овој суд се води конфискаци-
она постапка над целокупниот имот на лицето Јован 
Анастасов Христов, еемјоделец, од е. Стар Истевник 
Царевоселска околија, а кој сега не се навоѓа на тери-
торијата на ФНРЈ. 

Се покануваг поверители^ да во срок од 15 
дена по објавувањето на овој оглас во "Службен ве-
сник на НРМ, пријават своите потраживање против 
илегалецот Јован Анастасов Христов земјоделец, од е. 
Стар-Истевник Царевоселска околија. 

Од Околискиот суд во гр. Царево Село 19 јануари 
1950 год. под Бр. 14/48 го*. 1—1—11 

Согласно решението на Министерството на вна-
трешните работи иа ФНРЈ Пов. Бр. 2551/49 од 15 ав-
густ 1949 година, при свој суд се води конфискациона 
постапка над целокупниот имот на лицето Ефрем Пе-
тров Георгиев, земјоделец, од е: Драмче Царевосел-
ско, а кој сега се не навоѓа на територијата на ФНРЈ. 

Се покануваат новерителите да во срок од 1$ 
дена по објавувањето на овој оглас во "Службен ве-
сник на НРМ" пријават своите потраживање против 
Ефрем Петров Георгиев, земјоделец, е бив. трговец од 
е. Драмче Царевне елек* околија. 

Од Околискиот су* во гр. Царем Село. 19 јану-
ари 1950 год. под И. Бр 21 /48 године. I—I—1Ѕ 

Р Е Г И С Т Р А Ц И И НА Д Р Ж А В Н И 
СТОПАНСКИ П Р Е Т П Р И Ј А Т И Ј А 

РЕГИСТРАЦИЈА ИА ДИСТРИБУТИВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ »БРЕГАЛНИЦА" СО СЕДИШТЕ ВО 

ГРАД ШТИП 

-Обласниот народен одбор Повереново за 
спи Штип врч основа не чл. 1Т од Основниот закон зе 
државните стопански претпријатија и та. 18 ОД Пра-
вилникот за регистрација иа државните стопански 
претпријатија објавува: 

На основа решението не Обласниот народен од-
бор на град Штип под бр. 178$ од 1-ХП-4* година 
уписано е во регистарот на државните стопански прет-
пријатија од обласно знаиение и* регистарски лист 
бр. I смок« I под фирма ' 
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Дистрибутивно претпријатие 'Брегалница" со се-
диште во град Штип. 

Претпријатието е основано врз основа решението 
на Обласниот народен одбор на град Штип бр. 2 од 
З-Х-1949 година. 

Административно оперативен раководител на прет-
пријатието е: Извршниот одбор на Обласниот народен 
одбор на град Штип. 

Предмет на работата на претпријатието е: да на 
економичен начин врши снабдување на локалната ин-
дустрија и занаетчиството на околиските и градските 
народни одбори со сировини, материјали и со што по-
м е к о трошкови истите ги доставува. 

Фирмата на претпријатието полноважно ќе ја пот-
пишува и претставува во рамките на правилата на 
претпријатието др. Маџунаров Тодор директор, на 
истото претпријатие. 

И-2-26 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕШЕ ГРАДСКО ГРА-
ДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "КОНСТРУКТОР" СО СЕДИ 

ШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Финансовото повереново при Градскиот народен 
одбор за град Скопје, во смисол на) чл. 17 од Основ-
ниот закон за државните стопански претпријатија и 
ч !, 18 од Правилникот за регистрација на државните 
стопански претпријатија објавува: 

Врз основа на решението на финансовото пове-
реново »а Градскиот народен одбор за град Скопје 
г т. 309 од 16-1-1950 година, уписано е во регистарот 
V... државните стопански претпријатија од локално зна-

кче на страна 20 свеска III државно стопанско прет-
I!петријатие од локално значение под фирма: 

"ГРАДСКО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ" КОН-

СТРУКТОР" Скопје, 
Претпријатието е основано ео решение на Град-

скиот народен одбор на град Скопје бр. 14355 од 3 
јануари 1950 год. 

Предмет на роботата на претпријатието е: градење 
на монтажни згради. 

Администраггивно-оперативен раководител на прет-
пријатието е Извршниот одбор на Градскиот народен 
одбор Скопје. 

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишуват ди-
ректорот на претпријатието Трпе Стефановски а сите 
фина исови налози колективно со шефот на сметковод-
ството Панче Михајлов 

бр. 309 од 16-1-1950 година. 
Н-2-22 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ЛОКАЛНО ЗАНАЕТЧИСТВО СО СЕДИШТЕ ВО 

ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

Повереново за финансии при Околискиот на-
роден одбор во Горче Петров во смисол на чл. 17 од 
Основниот закон за државните стопански претприја-
тија објавува: . 

Врз основа на решението на Поверенството на 
финансии при Извршниот одбор на Околискиот наро-
ден одбор во Горче Петров Бр. 10379 од 17-Х-1949 
год. уписано е во регистерот на државните стопански 
претпријатија од локално значение на страна 8 Др-
жавно стопанско претпријатие.-од(локално аначение 

под фирма: Дирекција за локално занаетчиство го се-
диште во Горче Петров. 

Претпријатието е основано со решение на Околи-
скиот народен одбор — Горче Петров бр. 9754 од 
28-1Х-1949 год. 

Предмет за работа на претпријатието е: да шие 
машки алишта, женски алишта, кондураџилница, бер-
берница и кола.рство. 

Административно оперативно раководство на прет* 
пријатието е: Извршниот одбор на Околискиот народен 
одбор во Горче Петров. 

Фирмата ќе ја потпишуваа Вене Петровски дирек-
тор и Трајко Ангеловски, раководител. 

Бр. 10379 од 17-Х-1949 год. 
11—31—582 

П Р О М Е Н И ВО Р Е Г И С Т Е Р О Т 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ОВЧЕ — ПОЛЕ" 
СО СЕУШТЕ ВО С. ЕРЏЕЛИЈА ОКОЛИЈА 

СВ. НИКОЛСКА 

Министерството на финансиите на ПРМ во смисол 
на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански 
претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистра-
ција на државните стопански претпријатија, објавува: 

Со решение на Министерството за земјоделие на 
НР Македонија бр. 908 од 20.ХН. 1949 год. Сандре 
Арсов е назначен за директор на Земјоделското прет-
пријатие "Овче-Поле" со седиште во е. Ерџелија око-
лија Св. Николска и на должност стапил на 11.1. 1950 
година од кој ден има право да ја потпишува фирмата 
на границите на овластението. 

Со решение на Министерството за земјоделие на 
НР Македонија бр. 907 од 20.ХИ. 1949 год. разрешен 
вод должноста досегашен директор Коста Иванов и од 
11.1. 1950 година му престанува правото да ја потпи-
шува фирмата на претпријатието. 

Бр. 648 од Министерството на; финансиите на ПРМ 
19.1. 1950 година.. 

И 2 21 

НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ШИВАЧКАТА 
РАБОТИЛНИЦА НА I РЕОН СКОПЈЕ 

Финансово«го поверенство ири Градскиот народен 
одбор на град Скије, врз основа на чл. 17 од Основни-
от закон за државните стопански претпријатија чл. 18 
од Правилникот за регистрација на држа пуште стопан-
ски претпријатија објавува: 

Со решение на Извршниот одбор на ,•.•..;.-нот 
одбор на I реон Скопје бр. 15 од 7-1950 год. разре-
шен е од должност Александар Богатиновски, дирек-
тор на Шиванката работилница на I реон Скопје, од 
кој ден му престанува правото да го потпишува прет-
пријатието. 

Со решение на Извршниот одбор на Народниов 
одбор на I реон Скопје назначен е за директор на Ша-
вачката работилница на I реон Скопје Трајан Јовчев* 
ски, кој ќе го потпишува — задолжува! и раздолжува 
претпријатието. 

Број 273 од 13-1-1950 година. 
11-2-21-Д. 
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НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ [ 
ДИРЕКТОРОТ НА ОКОЛИСКОТО ТРГОВСКО ПРЕТ- ј 

ПРИЈАТНЕ "БИСТРИНА" СО СЕДИШТЕ ВО 
ГРАД ТЕТОВО ј 

Со решение бр. 820 оц 1-Х-1949 година Изер- ј 
шниот одбор на Околискиот пароцеи одбор Тетово ; 
го разредува од досегашната должност директорот 
на Око м екото трговско претпријатие "Бистрица" Пе- 1 

ро Исај,.овски и од 1-Х-1949 година му престанува ! 
правото да ја потпишува фирмата на претпријатието. ! 

Со решение бр. 857 од 5-Х-1949 година назначен ј 
џ за директор на истото претпријатие Илија Јанковски ' 
ОД село Вратница и од истата дата има право да ја 
Нотр' 11' ! (ЈЖГМ^П. 

' Н-33-617 

ЗАКРПИ А ЊЕ НА ИСПОСТАВАТА ВО ГОРЧЕ ПЕТРОВ ! 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АУТОТРАНСПОРТ И I 
ШПЕДИЦИЈА ВО СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол I 
чл. 17 од Основниот закон за државните стопански , 
претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистра-
ција на државните стопански претпријатија, објавува: I 

Со решение на Министерството за локален сао- Ј 
враќај на Народна Република Македонија бр. 9086 ; 
од 16-\'Ш-1948 год. се закрива испостава Ја во Горче 
Петров на претпријатието за аутотранспорг и шпе-
диција во Скопје. 

Бр. 25.275 од Министерството за финансии на 
НРМ 31-ХН-1.948 година. ! 

И --1—6 ! 
Извршниот одбор на Народниот одбор на. Кава-

дарска околија по извршеното сравнување со извор-
ниот текст, установи дека во текстот на огласот на 
регистрацијата« на претпријатието за набавка на дрва 
* ќумур "Шар" во гр. Кавадарци, објавен во оглас- | 
ниот дел на "Службен весник на Народна Република ј 
Македонија" бр. 17 од 23 август 1949 год. на страница ! 
2 и 3 е допуштена печатна грешка и ја дава следната 

И С П Р А В К А 
На огласот на регистрацијата на претпријатието 

За набавка на дрва и ќумур "Шар" во гр. Кавадарци 
Ставот 3 од огласот треба да гласи: 
"Претпријатието е основано со решение на На-

роднион одбор на Кавадарска околија од 28.У1.1949 г. 
Од Пленумот на Народниот одбор на Кавалерски 

околија, број 4 од 30.Х.1949 година. • \ 
11-2-27 

З А Д Р У Ж Е Н Р Е Г И С Т Е Р 
Извршниот одбор на Околискиот народен одбор 

М Т. Велешка околија Титов Велес со решение 3633 
Од 5-Ш-1949 год. ја одобри работата и е внесе во ре-
гистарот за задруги, новооснованата задруга: 

Селанска работна задруга "Стојан Љутица" со 
Седиште во село Голозниии околија Титов Велешка' 

Задругата ќе ја преставува^ потпишуват и за-
должуваат следните лица: Дано Јованов и Диме Ристов, 
двајцата од село Голозници. 

Од Околискиот народен одбор на Титов Велешка 
»Колије во Титов Велес Бр. 3633 од 5-111-1949 год. 
... Ш-6-101 

Имршшот одбор на Околискиот народен одбор ; 
Кичевска околија во Кичево со решение бр. 2512 од 
9441* -1М9 год. ја одобри работата и е внесе во ре-
гистарот за задруин, новооснованата задруга: Селанска 
работна задруга "Димитар Влахов" со седиште во Ки-
чево околија Кичевска 

Задругата ќе ја претставу нат, потиш упат и з«-
должуват следните лица: 

Претседателот Спасе Момироаеки и потпретсе-
дателот Павле Иловски двајцата од село Екљовец. 

Од Околискиот народен одбор на Кичевска око-
лија во Кичево Нр. 2512 од М-11- 1949 год. 

III—2—35 

Извршниот одбор на народниот одбор на Титов 
Велешка околија во Титов Велес со решение 3633 
од 5-Ш-1949 година ја одобри работата и е внесе во 
регистарот за задруги, новооснованата задруга. 

Селанска работна задруга "Брегалница" со седи-
ште во село Ногаевци околија Титов Велешка. 

Задругата ќе ја претставува^ потпишу ват и за-
должуват следните лица: претседателот на задругата 
Трајко И. Велков. 

Од Народниот одбор на Титов Велешка околија во 
Тито!* Велес Бр. 3633 од З-Ш-1949 година. 

III—7—127 
Извршниот одбор на Народниот одбор на Титов 

Велешка околија во Титов Велес со решение бр. 3633 
од 5-Ш-1949 година ја одобри работата и е внесе во 
регистарот за задруги, новоосиованата задруга: 

Селагска работна задруга "Тодор Јанев" со седи-
ште во село Чашка околија Титов Велешка 

Задругата ќе 1а преставува, потпишува и задол-
жува лицето: Претселателот на задругата Атанас 
Завков. 

Од Народниот одбор од Титов Велешка околија 
во Титов Велес Бо. 3533 од 5-Ш-1949 год. 

III—12—214 
Извршниот одбор па Народниот одбор на Скопска 

околија и > Скопје со решение 11419 од 6-У1-1949 
година ја "одобри" работата и е внесе во регистарот 
за задруги, под бо. 115 страна 115 на ден З-УН-1949 
година нонооснова!шта задруга 

Селанска работна задруга "Нов Свет" со седиште 
во сено Делијагловпи околија Скопска. 

Задругата ќе ја преставува^ потпишуват и задол-
жуват следните лина: Александар Наумоски, Петар 
Мартиноски и Атанас Богоевски 

Од Народниот одбор на Скопска околија во Скопје 
Бр. 11419 од 6-УП-1949 година. 

га—14—265 
Извршниот одбор на народниот одбор на Титов 

велешка околија во Титов Велес со решение бр. 3633 
од 5-111-1949 година Ја одобри работата и е внесе во 
регистарот за задруги, новоосновната задруга: 

Села нека работна задруга "Нов живот" со седи-
ште во село Омарени околија Титов Велешка 

Задругата ќе ја преставува, потпишува и задол-
жува лицето: Трајко А. Лимов, претседател на за-
другата 

Од Народни >ѕ о*;бо* на Титов Велешка околија 
во Титов Белее Бр. 3(Ш од 5-Ш-1949 год. 

в 1И—7—11» 

ГИ б л И О Г Л А С И 

РАЗНИ ОГЛАСИ 

Изгубените купони по врзани цени за 520 кила 
жито Рег. бр. 71 издадени од Месниот народен одбор 
село Држилово — Скопје 

IV—355—6590 
Изгубениот оружен лист под бр. 51/449 »»даден 

од Повереното за внатрешни работу.при околиски 
народен одбор во Охрид и ловна карта издадена ог 
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Ловџиеко удружење во Охрид ги огласува*! невалидни 
Танас Стојанов Јордановим од село Требениште — 
Охрид 

IV—342—Ѕ642 
Изгубената фактура Бр. 2155 од 14-УШ-49 год. 

додадена од "Орач* во Скопје иа динари 2500 на име 
факултетско стопанство "Лисенко" во село Трубарево 
— Скопско се огласува невалидна 

IV—324—6045 
Изгубената членска инвалидска книшка под бр. 

8906 издадена од Околиски одбор на Војните инвалиди 
Од војната на Македонија — Струмица ја огласувам 
невалидна УЅУИОВЛ Тошева Ружа од Струмица 

IV—344- 6382 
Изгубената енабдителна книшка иѕдадеиа од же-

лезничката задруга во Горче Петров ја огласува*! не-
валидна Мустафа Бајрами од Горче Петров 

IV—122—2300 
Изгубената сообраќајна книшка за велосипед Рег. 

Ср. М-1-6081 од од 1946 год. издадена од Саобраќајна 
милиција во Скопје ја огласувам невалидна Горѓи Б. 
Петровски од село Оризари — Скопје 

IV—122—2314 
I г у б е н и т е четири бона по двеста динари неда-

леки од Државен монопол за тутун во Скопје ги огла-
су нам невалидни Здраве Трајков Стојков од Долио 
Подно — Скопје 

IV—156—3000 
Изгубената белешка на 68,1/2 кила памук изда-

цена од откупна станица во Скопје ја огласувам нева-
лидна Минчо Радовски ед село Миладиновци — 
Скопје 

IV—6282 
Изгубената шоферска дозвола Бр. 6006 издадена 

од Саобраќајна милиција во Скопје ја огласувам нева-
лидна Иван Патаровски од Скопје ул. Загребачка бр. 8 

IV—339—6286 
Изгубената работничка книшка издадена од срез 

Нови Сад ја огласу вам невалидна Асан Меџитов Арин 
од село Сенокос«? — Гостивар 

IV—339—6289 
Изгубениот пашанорт Бр. 169 издаден од Бугари-

ја спасувам невалидна Олга Белова од Скопје Ау* 
гокоманда »града 19 

IV—331—6144 
Изгубената работничка книшка издадена од Др-

жавна тутунова станица во Скопје ја огласува« нева-
лидна Демир Сали Мемед од Скопје ул. 118 бр. 137 

( ' IV—317—6917 
Изгубеното свидетелство за завршен ГУ-клас ос-

новно училиште го втасувам невалидно Илинка Ладе-
ва Гонева ул. Љубин Иванов бр. 44 — Штип 

IV—173—3412 
Изгубеното свидетелство за завршен Н-разред ве-

черно занатско школо го оглаеувам невалидно Тасе 
Димков Напев од Штип ул. „Карпуш" бр. 19 

IV—14—243 
Изгубеното свидетелство за завршено Ш-одделе-

ние го огласува« невалидно Бане Тасев Стојанов ед 
Штип ул. Милој кова бр. 20 

IV —18—325 
: • • V: 

Изгубеното свидетелство за ^/-разред, рсно^ш^ 
школо т о огласува^ невалидно Диме Сиге ро в Митрев-
ски од село Надано — Прилеп 

IV 321 4233 

Изгубеното уверење за летна испаша на работна 
земјоделска задруга "Братство Единство" во село Со-
филари го огласувам невалидно Вангел Т. Стерјов 
од село Софилари — Штип ул. Солунска бр. 17 

IV—260—5008 
Изгубеното свидетелство за завршен Ш-разред 

машка гимназија во Скопје го спасувам невалидно 
Никола Чука од Скопје 

IV—162—3109 
Изгубената шоферска исправа бр. 2711/10 издадена 

од Саобраќајни отсек во Белград ја огласува* нева-
лидна Јајче Јарчев Ајруловски од Скопје ул. 58 бр. 13 

I V — 1 6 3 — 3 1 3 0 

Изгубеното свидетелство ва »а врт ен III разред 
гимназија издадено од неполна гимназија во Скопје 
го стасувам невалидно Велко Зуиш* од Скопје 

I V — 1 6 3 - 3 1 3 3 
Изгубената еаобраќајна книшка на аутомобил 

марка "Ман" Рег. бр. м-1-491 издадена од Саобра-
ћајна милиција во Скопје се огласува за невалидна 
Аутотранспорт и индиција — Скопје 

IV—165—3168 
Изгубената ученическа книшка издадена од тех-

ничко училиште во Скопје ја огласува** невалидна Ми-
хаил Д. Малинов од Скопје при Државно средно тех-
ничко училиште 

IV—163—3136 
Изгубеното школско свидетелство »а завршен Ш-

нлас гимназија го огласувам невалидно Танче Спа е ов-
ени од Скопје 

IV—164—3160 
Изгубеното свидетелство за завршен 11-клае ве-

черно училиште го огласувам невалидно Мемет Ра-
шидов од Штип ул. Борн$ Талев бр. № 

IV—3—50 
Изгубената енабдителна книшка издадена од В.Т.П. 

во Скопје ја огласувам невалидна Дамњан Нагоров-
ски ул. 40 бие бр. 35 — Скопје 

IV—123—2321 
Изгубената еаобраќајиа книшка за велосипед Рег. 

бр. 2140 издадена од Саобраћајна милиција во Скопје 
ч е огласува невалидна Медицински факултет во Скопје 

IV—123—2333 
Изгубената плава пријава за туѓи државјани из-

дадена од. Главна пријавница на внатрешни работи во 
Скопје ја огласувам невалидна Кирил Ангелов Спасов 
од Скопје — при етуденски дом — Скопје 

IV—124—2350 
Изгубената еаобраќајна книшка за велосипед Рег. 

бр. 533/1948 год. издадена од Отсекот на внатрешни 
работи при Околискиот народен одбор во Скопје ја 
огласувам невалидна Димко К. ДОЈишковци од село "Мир-
ковци — Скопје 

VI—127—2398 
Изгубената режиска карта Бр. 155953 вдишена 

од Министерството за саобраћај, подружна мелодија 
во Скопје ја огласувам невалидна Божин Л. Петру-
шевски ул. 60 бр. 90 — Скопје 

IV—117—2401 
Изгубената саобраћајна накшие за моторе* ЛИ 

»ило Рег. бр. М-1-168 издадена од Сообраќајна цели-
ни; а во Скопје се огласува невалидна Претпријатие 
,за дрвена индустрија "Треска0 — Скопје 

IV—130—2461 
Се огласува невалидна изгубената венчаница На 

име Ценка и Џорџе Дамњана Мурал ул. Прага бр. 12 
— Скопје. 

П' 132 2501 
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Изгубеното свидетелство за завршено IV одделе-
ние во село Горно Лисиче го огласуваат невалидно 
Танче К. Илиев од село Горно Лисиче — Скопје 

IV—132—2488 

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 

И»гувената војна книшка издадена од војни от-
сек во Марибор ја огласу вам за невалидна — Илми 
С. Демири од е. Камељање — Тетово 

IV—21—400 
Изгубената војничка буквица издадена од војни 

Отсек во Пула ја огласува!« за невалидна — Ацевски 
Тодор од Скопје — Нови згради француски гробишта 
зграда 4 стан бр. ЈЗ 

I V - 2 1 - 4 0 2 
Изгубената војна книшка издадена од војни от-

сек во Г. Петров ја огласувам за невалидна — П а в -
ловска Ѓорѓе од Скопје ул. М. Горки бр, 7 

IV -21- 404 
Изгубената војна книшка издадена од војни от-

сек во Тетово ја огласува*! за невалидна — Зекир 
Ајрула од е. Рогле — Тетово 

[V —35—467 
Изгубената војничка книшка ја огласува« нева-

лидна Вадили Ајваз (Ѓавид од Гостивар ул. Димитар 
Влахов бр. 10 

I V — 6 - 103 
Изгубената војничка книшка ја огласуваат нева-

лидна Киро Р. Каваевски од Струга 
IV—6—100 

Изгубената војничка книшка под бр, 372 ја огла-
сува« невалидна Коста Петрушев Алексиќ од село 
Кордови^ Куманово 

' IV—4—71 
Изгубената војничка буквица издадена од Војно 

училиште во Карловац ја огласјгвам невалидна Русе 
Серафимов Димитров од село Стаменим Св. Николе 

IV - 4 - 7 4 
Изгубената војничка книшка ја огласува« нева-

лидна Горѓе Б. Орловиќ од Скопје ул. Генерал Темпо 
47 

IV—7—118 
Изгубената војничка шишка ја огласу вам нева-

лидна Ем рула Раман Селими од село Бојане — Г. 
Петров 

IV—7—111 
Изгубената војничка (шишка ја огласувам нева-

лидна Тоа ја« В. Блажевски од село Добридол — Скопје 
М—Ј-т 

Негу бе ната војна книшка ја огласувам за нева-
лидна — Ѓошев А, Ванчо од Штип ул. 8 Новембар 
Бр. 26 - Штип 

I V - 20 381 
Изгубената одекна книшка серија "О" Бр, 6 

издадена од В.П. ЗГ477 во СкопЈе ја огласупам за не-
валидна - Граверска Љубо од Скопје В П. 2477 

IV 2А 386 
Изгубената војничка буквине издадена од Војни 

отсек во Тетово Ја огласувам невалидна Бекир Шакир 
Мемет од село Јетов јан« — Тетово 

IV- 1 - 1 0 
Изгубената војничка книшка под бр. 330 издаде-

на од ВЛ. 26-846 IV — Петриње ја огласуваат нева-
дадне Муарем Р. бекири од село Добридол 

Ј / IV- -2 22 
Изгубената војничка книшка издадена од Војни 

#гсек »о Скопје Ја огласЈгвам невалидна Алији Аме-
довиќ од село Рачниов* — Скопје 

IV 2- 2« 

Изгубената војничка книшка бр. 1501/16 изда-
дена од Војни округ во Скопје-ја огласувам невалид-
на Никола Спасов Михајлов од Скопје 

IV—3—58 
Изгубената војничка книшка издадена од В О Ј Н И 

отсек во Берово ја огласува:* невалидна Мачевски 
Ѓорѓе Јован од село Ратово — Берово 

I V - 3 - 5 4 
Изгубената резервна официрска легитимација Бр. 

€578 издадена од Војни отсек во Титов Велес ја огла-
сувам невалидна Копевски Николов Илија од Титов 
Велес ул. Кочо Рацин бр. 4 

IV - 3 — 5 6 
Изгубената војничка буквица издадена од Војни 

отсек во Скопје ја огласувам невалидна Везат Керим 
Асановски од село Кдддкнци — Скопје 

I V - - 4 - 60 
Изгубената потрошачка карта за крана (А-О) 

'Т'1 на Стана "Д-24' на Менка и текстилни карти из-
дадени од Војно трговско претпријатие во Скопје ги 
оглас/вам невалидни Димитрија Најдовски В П. 3445 
— Скопје 

IV - 4 — 6 8 
Изгубената војничка книшка бр. 1973 издадена 

од Војни отсек во Тетово ја огласу вам невалидна 
Ештреф Ис ма но Бекири од селф Чифлик — Тетово 

- IV 5 91 
Изгубената војничка книшка ја огласува^ нева-

лидна Киро Јакимов Трајков од село Крилати ;а — 
Кратово 

IV 6—97 
Изгубената потрошачка карта за храна бр. 71. 

А. О. издадена од В.П. 2477 во'Скопје ја огласувам 
невалидна Маичидовиќ Милан стар водник В.П. 2477 
— Скопје 

IV—6- ЛОв 
Изгубената војничка книшка Ја огласувам нева-

лидна Кондоски Темелко од сено Мажунчиште — 
Прилеп 

IV—44—643 
Изгубената војничка буквиќ« Ја отле су вам нева-

лидна Петре Стојане« Николо« од село Клепач — 
Прилеп 

IV—44—642 
Изгубената војничка книшка Ја огласувам нева-

лидна Роне Ѓориев од Штип уа. 1угословенс»са Ар-
мија бр. 11 

IV—46—682 
Изгубената војничка буквана бр. 106 издадена 

од Војни отсек во Штип ја огласува« невалидна Ре-
џеп Асан Алиов оа село Пенуш —Штип 

IV—46—661 
Изгубената војничка книшка младена од Војни 

отсек во Охрид ја оглас ува м невалидна Ангеле Р. 
Столески ОП с е ж ) Завој Охрид 

IV—46—664 
Изгубената потрошачка книшка Бр. 19686 сервја 

Ц-4 издадена од В П. 7867 во Прилеп ја огласува« 
невалидна Видојевић ѓорѓе В.П. 7667 — во Прилеп 

I V — 1 * — з а 
Изгубената војничка книшка Цл огласува« нева-

лидна Сабит Евим Џемаил од с т Лавце — Тетово 
IV—18—Л« 

Изгубената војничка (станке издадена ве Војни 
отсек во Ѓорче Петров ја огласува* невалидна Риза 
Рамаданов Али« од село Глумово — Г. Петров 

I V — Ш 
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Изгубената војничка книшка издадена од Воји" 
отсек во — Куманово ја огласу вам невалидна Зафи-
ровски Т. Стојан од Г. Петров 1 " IV—12—226 

Изгубеното свидетелство за 1-клас гимназија го 
огласуваат невалидно Јован С"мјановски В.П. 76924 
— Скопје 

IV—14—259 
Изгубената платна книшка бр. 21661 ја обесу-

вам невалидна Вујиќ Вел"бар — етар водник В.П. 
1174 — Скопје 

IV—16—285 
Изгубената војна буквића издадена од војни от-

сек во Гостивар ја огласувам за невалидна — Милан 
А. Христов од Скопје ул. Московска бр. 63 

IV—19—358 
Изгубената војничка објава бр. 81470 серија "Н" 

изд?дена од 'ВЛ. 5793 — Скопје ја огласувам нева-
лидна Шукрија Каримановски — водник ВЛ. 9150 — 
Кичево 

IV—14—246 
Изгубената војничка легитимација во чин застав-

ник под бр. 8009 издадена од војни отсек — Кичево 
ја огласувам невалидна Крстевски Јорданов Девчо од 
село Добоеноец — Кичево 

IV—10—173 
Изгубените текстилни карти под бр. 49 за I по-

лугодие 1950 год. на Стефана Ратомирка и Брана Дра-
ча издадени од ВЛ. 9150/29 и карта за храна под 
бр. 1110 за {-полугодие 1950 год. ги огласувам за не-
валидни Доача Стефан ВЛ. 9150/29 — Кичево 

IV—23—428 
Изгубената одекна книшка за 1949 год. издадена 

од ВЛ. 8805 во Белград ја,огласувам невалидна Дра-
ма Стефаи ВЛ. 9150/29 --'Кичево 

IV—23429 
Изгубената војничка книшка Издадена од ВЛ. 

3071/26 — во Прокупље ја огласувам невалидна Аб-
дулкадир Меваид Абдураими од село Врапчиште — 
Гостивар 

IV—35—470 
Изгубената војничка книшка ја огласувам нева-

лидна Младен Г. Михајлове^ од село Непроштено 
— Тетово 

IV—35—472 
Изгубената потрошачка карта за официри изла-

чена ол ВЛ. 2678 — Скопје ја огласувам невалидна 
Николиќ Миодраг ВЛ. 2678 — Скопје 

IV—36—490 
Изгубената одекна книшка Бр. 135/22 ја огла-

сувам невалидна Модиќ Љубомир стар водник ВЛ. 
2819 Скопје 

IV—36—491 
Изгубената војничка книшка ја огласувам нева-

лидна Јанчевски Крсте Благоја од Прилеп 
IV—36—495 

Изгубената војничка книшка издадена од Војни 
отсек во Струмица ја огласувам невалидна Стефче 
Ангелов Туџоров од Струмица _ ' 

IV - 37—508 
Изгубената војничка книшка издадена од Војни 

отсек во_ Св. Николе ја огласувам невалидна Кубре 
Нацев Копев од-се/\о,, Немањи и — Св. Николе 

IV -38 523 
Изгубената книшка бр. 21020 издадена 

од ВЛ. 4466 во Скопје Ј а огласува^ невалидна Стојан 
Гу кик В.П. 4466 — Скрије . -

IV 38 538 

Изгубената одекна книшка Бр. 68 издадена од 
В.П: 3295 во Скопје ја огласувам невалидна Ѓориќ 
Драгољуб стар водник од Кадино село — Скопје 

IV—39—541 
Изгубената домаќинка книшка издадена од 

Војни округ Скопје "К-2" ја огласувам невалидна 
Харизанов Димче при 'Војни отсек Скопје 

IV—37—боа 
Изгубените војнички книшки за храна без увере* 

ње за месец февруари серија 44^8 издадени од В.П* 
9440 на име: Т " на Финка, "Д-2" на Станислав, "Д-Зл 

на Христина, "Д-3" на Љилјана и на мое име О — 
текстилни карти: I квартал со уверење за други квар-
тал (О МГкомад) ОС-1 комад Д-3 комада ги огласу 
вам невалидни Калајџиева«! Крсто ВЛ. 9440 —• 
Скопје 

IV—39—555 
Изгубените документи: одекна книшка бр. 17, 

домаќинска книшка "К-4" бр. текстилни карти бр. 
31 "Р-1" на Десанка "Д-2" на Нада "Д-1" на Љубица 
и на мое име "О" купон за кафе и сапун се огласува? 
невалидни Бичаниќ Марко ВЛ. 5959 — Скопје 

IV—42—609 
Изгубените документи: издадени од ВЛ. 3346 во 

Скопје текстилни карти Бр. 8398, "Р-2" на Маргита и 
"П-1" на мое име, "П-С" карта за сапун ги огласува!! 
невалидни Ѓуро Љубојевиќ стари водник ВЛ. 3346 
— Скопје 

IV—43—625 
Изгубената војничка легитимација серија "Б'1 

бр. 11457 издадена од ВЛ. 2550 во Титов Велес ја 
огласувам невалидна Гантар Франц ВЛ. 2550 Титов 
Велес 

IV—43—626 
Изгубената војничка книшка ја огласувам нева-

лидна Јашари Јашар "Џезаир од село Вешале — Тетово 
IV—43—627 

Изгубената војничка книшка ја огласува« нева-
лидна Кадри Елмази Сељами од село Вејце — Тетово. 

IV—5654 
Изгубената војничка буквица ја огласувам нева-

лидна Роле Ристоски од село Бусилци — Титов Веле« 
IV—286—5492 

Изгубената војничка буквица под бр. 1943 изда-
дена од Команда града Београд ја огласувам невалидна 
Кемал Алилоски Шукри од село Грнчиште Ресен 

IV—325—6023 
Изгубената војничка книшка издадена од Војни 

отсек во-Битола ја огласувам невалидна Блажо Наумов 
Колески од село Рониш — Битола 

Изгубената војничка книшка ја огласу вам нева-
лидна Ванчо Дончески од село Сц.сд — Царево Село 

IV—323—6028 
Изгубената војничка легитимација серија "Н" бц, 

5393 ја огласувам невалидна Асен Тодоров ВЛ. — 
3346—Скопје" ' ' 

IV—247—4751 
Изгубената војничка книшка издадена од Војни 

отсек во Ѓорче Петров ја огласу вам невалидна Бајрам 
А. Идризов од Ѓорче Петров 

IV—243—4682 
Изгубената одекна книшка герија "О" бр. 2861 

и војничка книшка бр. 297208 ги огласувам невалидни 
Димитрија Костадиновски ВЛ. 3402—Скопје 

IV—244—4688 
Изгубената книшка бр. 12859 ја огласува]*! нева* 

ладна Драго Робовиќ на служба »В.П. 2724—Демн& 
Капија - ..... ч-. 

IV 245 47!3 
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Изгубеното војничко уверење издадено од војни ; 
отсек Вараджин НР Хрватска го огласувам невалидно ј 
Режеп М. Мемед ул. Благој Кирков бр. 16 — Титов-
Велес IV—245—4715 

Изгубената одекна книшка издадена од ВЛ. 
87836 ја огласувам невалидна Димчо Соколовски В.П. 
10021 — Р.П. — Скопје 

IV—245—4716 
Изгубената војничка книшка издадена од Војни 

отсек во Скопје ја огласувам невалидна Коле Д. Јоси-
фовски француски гробишта 3—зграда 16 стан — 
Скопје 

IV—246—4730 
Изгубената војничка буквица издадена од Војни 

отсек во Скопје ја» огласувам невалидна Јусуф Шери-
фов од село Горно Нерези — Скопје 

IV—247—.4747 
Изгубената официрска легитимација серија "А" 

бр. 9582 ја огласувам невалидна Живан Станковиќ 
ВЛ. 2550 — Титов Велес 

IV—247—4752 
Изгубената војоичка книшка издадена од Команда 

логора бр. 3 8 дивизија КНОЈ — Београд ја огласувам 
невалидна Коста В. Трајановски ул. Орце Николов 
бр. 17 — Скопје 

IV—247—4755 
Изгубената одекна книшка Рег. бр. 1342 ја огла-

Сувам невалидна Благоја Ѓорѓиевиќ ВЛ. 9150—17 — 
Кичево 

IV—248—4781 
Изгубената војничка книшка ја огласу вам нева-

лидна Асановски Ибраим Демир од Куманово ул. Сре- ј 
дорек бр. 47 

IV—7 —130 I 
Изгубените потрошачки карти за храна "Г" на 

Пи ада "Д-1" на Милорад и Боривоја и пола оброк на 
Града издадена од Војно трговско претпријатије- во 
Далмација ги огласувам невалидни Града Станковиќ 
од село Табановци — Куманово 

IV—8—142 
Изгубената војничка буквица издадена од Војни 

отсек во Тетово ја огласувам невалидна Мустафа Зеј- . 
нула од Тетово ул. Браќа Миладинови бр. 73 

IV—8—143 ј 
Изгубената војничка, книшка под бр. 6242 ја , 

огласувам невалидна Славко Јовчев од село Долно 
Соње — Скопје 

IV—9—162 ; 
Изгубената војничка книшка ја огласувам нева- ј 

лидна Џавид X. Абазов од Скопје ул. Генерал Темпо 
бр. 54 

I V — 9 - 1 6 1 
Изгубените одресци од потрошачки карти за ме-

сец јануари издадена од ВЛ. 9988/17-Д- во Невесине 
"Д-2" на Коле и Тона "Д-1" на Савица Т " на Роса 
и на мое име потврда за пола храна ги огласувам не-
валидни Стој меноски Димитар ВЛ. 9988/17-Д- №-
весине — Херцеговина ѓ 

IV—11—196 
Изгубената легитимација серија "Б" бр. 10974 

издадена од В.П. 4466 — во Скопје ја огласувам не-
валидна Чедомир Миленковић ВЛ. 2392 — Скопје 

IV—11202 

ЛИЧНИ КАРТИ 

.Изгубената лична карта серија бр. 46337 Рег. бр. 
1337 издадена од Прверенство за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Скопје ја огласу-

вам невалидна Рамадан С. Немирон од се..*, лдризовв 
— Скопје I V — и 1—4053 

Изгубената лична карта серија "А" 93450 Рег, 
бр. 6240 издадена од Поверенство за внатрешни ра« 
боти при Градскиот народен одбор во Скопје ја с п а -
сувам невалидна Абдул Фериз Реџеп ул. 141 бр. 3 —* 
Скопје IV—144 -2761 

Изгубената лична карта бр. 8637 издадена од По-
веренство за внатрешни работи при Градскиот народен 
одбор во Битола ја огласувам невалидна Васа Н. Ди-
мова од Скопје ул. 27 март бр. 14 

IV—144—2772 
Изгубената лична карта серија "А" 36333 Рег. бр. 

38106 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Скопје ја огласу вам 
невалидна Беџет Ј. Абдулов од Скопје ул. 146 бр. 79 

IV—268—5145 
Изгубената лична карта серија бр. 28597 Рег. бр. 

30159 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
ћри Градскиот народен одбор во Скопје ја огласува^ 
невалидна Драган А. Гавровски од Скопје ул. 47 бр. 1 

IV—268—5163 
Изгубената лична карта серија "Б" 75667 рег. бр. 

797 издадена од Повереново за внатрешни работи во 
Струга ја огласува«! невалидна Тодор 3. Гоноски од 
Струга уд. М. Толбухин бр. 6 

IV—245 -4719 
, Изричната лична карта серија "Б" 774,г Рег. бр. 

24 49 изда лена од Повереново за внатрешни работи 
при Око народен одбор во Струга ја огласузам 
невалидна Стојан Наумов Татковски од село Глобо-
чица С фуга IV 352 -0541 

Изгубената лична карта серија "Б" 84679 Рег. 
бр. 9123 издадена о д Повереново за внатрешни рабо-
ти во Струга ја огласувам невалидна Равман Изеиров-
ски Османов од село Лабуништа — Струга 

IV—286—5494 
Изгубената лична карта серија "Б" 82012 Рег. 

бр. 6775 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Струга ја огла-
сува^] невалидна Суд еман Разаков Нервус од село Ра-
долиште Струга IV—344—6375 
•ѕ •! Изгубената лична карта серија "Б" 86261 Рег. 
бр. Л0043 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Стру га ја огласувам невалидна Борис, Сенело 
ски,, од. село Нерези -Струга IV—191—3658 

Изгубената лична карта серија "Б" 81318 Рег. 
бр. 5133 изда тип од Повереново за внатрешни рабо* 
ти во Струга ја огласу вам невалидна Светомир Све-
т с к и од сето Дабу ниш: е Струга IV—194—3/28 

Изгубената лична карта серија "А" 50908 Рег 
бр. 5908 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Извршниот одбор во Скопје ја .огласува? 
невалидна Минир А. Абдулов од Св. Петка -- Скопје 

, . IV—35,2—65$' 
Изгубената лична карта серија "А"- 37389 Ре1 

бр. 04468 издадена од Повереново за внатрешни ра* 
боти при Извршниот одбор на Градскиот народен-? од 
бор во Скопје ја о; ла сува м невалидна Евгенија Матена 
од Скопје УЛ. 283 бр. 18 ... . > , 

IV— 353—654> 
Изгубената лична карта серија бр. 55144 Рег. б$ 

10142 издадена од Поверенство за внатрешни работ! 
при Околискиот народен одбор во Скопје ја огласу; 
вам невалидна Мурат Жевип од село Калдерец —> 
Скопје , ,, I 

IV - 353—631 
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Изгубената лична карта серија "А" 34568 рег. бр. 
~4 издадена од Отсекот на внатрешни работи при 

Градскиот народен одбор на I реон ја огласувам за не-
дна — Доста Т. Чапароска од Скопје 

IV—327—6059 
Изгубената лична карта еер. 50254 рег. бр. 5254 

| .адена од Поверене гео на внатрешни работи во 
V »пје ја огласува** »а невалидни — Хамзи Белул Ра« 

ам од с. Добрина — Скопје IV—329—6099 
Изгубената лична карта <ер. бр. 51760 рег. бр. 

$ издадена од Поверенство на внатрешни работи 
ј у ! Околискиот извршен одбор во Скопје ја огласу-

м за невалидна — Неш Веселов Аметов од е, Елово 
шеко IV—328—4223 

Изгубената лична карта серија Т " бр. 89952- рег. 
|Ј>. 1597 издадена од Повереново на внатрешни рабо-

ао Берово ја обесувам невалидна — Деса Алекса«-
& '.а од е. Петрова« — Скопје 
^ IV—328—6071 

^ г у б е н а т а лична ѕ:арта серија "В11 52883 бр. 88$ 
џџ 26-1Х-1948 год. издадена од Позеренството на виа-
јд е чии работи во Ок рид ја огласувам за нева л и д а — 
» п о Ефтимов Грујев од Скопје ул. 285 бр. 2 

IV—328—6079 
Изгубената лична карта сер. 15140 рег. бр. 15265 

•цијена од Поверене ге ат о па внатрешни работи пр« 
Град киот народен одбор на I реон во Скопје ја огле-
д а м за невалидна — Бранко Петковски од Скопје 
у*. р бр. 9 IV—328—6080 

Изгубената лична карта серија "А" 6583 рег. бр. 
38' 7 издадена од Отсекот на внатрешни работи пр« 
Градскиот народен одбор на I реон во Скопје ја огла-
ф ќ ш за невалидна — Трајков К. Михаил од Скопје 
у с 250 бр. 9 IV—328—6086 

Изгубената лична карта рег. бр. 32177 сер. "А" 
Ш И издадена од Отсекот на внатрешни работи при 
Градски народен одбор Е реон во Скопје ја огласува«* 

невалидна — Христа*?« Г. Трај кова од Скопје ул. 250 
Џ . <Л IV—328—6087 

Изгубената лична. парта рег. бр. 31556 сер. бр. 
10739 издадена од Отсекот на внатрешни работи при 
Градски народен одбор на И реон ја огдасувам ѕа не-
ваип диа Таса В. Стојановска од Скопје гл. 23 бр. 40 

IV—328—6088 
Изгубената лична карта серија 2554 рег. бр. 1929$ 

»»дадена од Отсекот на внатрешни работи при Град* 
денот народен одбор на ГО реон во Скопје ја огласу-
ван за невалидна — Илиев Панов Геле од Скопје ул. 
181 Ор. 11$ IV—329—6090 

Изгубената лична карта сер. 18983 рег. бр. 17709 
•^дадена од Поверенството на внатрешни работи при 
Градскиот народен одбор на I реон во Скопје ја огла-
сот, ам за невалидна — Благое Петров Теофиловски од 
Скопје ул. 288 бр. 8 IV—329— 6091 

Изгубената лична карта серија "А" 6650 рег. бр. 
ЗвЗЈ издадена од Отсекот на внатрешни работи при 
Градски народен одбор на II реон во Скопје Ја огла-
шавам за невалидна — Стаматовски Ц. Доксим од Скоп-
је ул. Тирана бр. 29 IV—326—6042 

Изгубената лична карта серија "А" 92991 рег. бр, 
С392 младена од Поверенството на внатрешни работи 

Градски народен одбор во Куманово ја огласува« 
*а невалидна — Крсто Петров Мадевски од Куманово 
уѕг. Љубљанска бр. 15 IV—328- 6081 

Изгубената лична карта бр. 993/46 из чадена од 
Поверенството иа внатрешни работи во Макарске — 
Хрватско ја огласува«* за .невалидна — Васковић С. 
4«да од Скопје ун. Лепти ра дека бр. 102 В 

. (V V | 

Изгубената лична карта издадена од Иоверенство-
д о на внатрешни работи во Гилан« ја огласува« за не-
валидна — Тадија Ф, Јанковић од Скопје. 

' IV—336—6224 
Изгубената лична карта серија "А" 2028 рег. бр. 

12239 издадена од Поверецството на внатрешни рабо-
ти при Градски народен одбор на I реон во Скопје ја 
огласуваат за невалидна — Нада К. Герасимова од 
Скопје IV—336—6225 

Изгубената дична карта бр. 3818 издадена од По-
верениот© на внатрешни работи во Св. Николе јл ог-
ласувам за невалидна — Колева Канева Стојанка од 
Скопје ул. 13 бр. 15 IV—336—6229 

Изгубената лична карта серија "А" 27932 рег. бр. 
22702 издадена од Поверенсгвото на внатрешни р 
ти при Градски народен одбор на III реон во Скопј 
спасувам 'за невалидна — Зејна Јашар Алијева од 
Скопје ул. 383 бр. 23 IV—336—6230 

Изгубената лична карта серија "А" 6554 рег, бр. 
1491 издадена од поверенството на внатрешни работи 
при Градски народен одбор на I рео" во Скопје ја ог-
ласува** за невалидна — Панталон Голе,хаџиевски од 
Скопје ЈУ—336—6231 

Изгубената лична карта бр. 142 издадена од Но-
зеремството на внатре шии работи во Урошевац ја огла-
сува« за невалидна — Хасан Шабан Јусуф од е. Дра-
чево — Скопско IV—336 6232 

Изгубената дична карта серија "А" 28836 рег. бр. 
13064 издадена во Скопје ја огласувам за невалидна 
— Шабан Реџеп Сефир од Скопје УЛ. 114 бр. 42 

IV- 336- 62;.3 
Изгубената лична карта серија "А" 34192 рег. бр. 

87Ѕ5Ѕ издадена од Поверенството на внатрешни рабо-
ти при Градски народен одбор на IV реон во Скопје ја 
огласува« за невалидна — Ариф Мехмед Дестан од 
Скопје ул. 151 бр. 55 IV—336--6236 

Изгубената лична карта сер. "А" 42818 рег, бр. 
43908 издадена од Поверенството на внатрешни работи 
при Градски народен одбор на I рео« во Скопје ја ог-
ласува« за невалидна — Борис Ц. Велков ул. 276 бр 31 
од Скопје IV—336 —6238 

Изгубената лична карта сер. 55769 рег. бр. 10708 
издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околи-
ски извршен одбор во Скопје ја огласувам за невалид-
на — Тодор С. Симов од е. Вуковце — Скопско 

IV—337—6247 
Изгубената лична карта серија "А" рег. бр. 319 

издадена од Поверенството на внатрешни работи при 
Градски народен одбор на I реон во Скопје ја огласу-
ва« за невалидна — Димчева Данина од Скопје ул. 253 
бр. 28 IV 337" 6250 

Изгубената лична карта сер. 29824 рег. бп. 26177 
издадена од Поперенството на внатрешни работи ири 
Градски народен одбор на IV реон во Скопје ја огласу-
ва за невалидна — Лена Трај кова Николова од Скопје 
ул. 29 бр. 8 IV—337 -6251 

Изгубената лична карта сер. МА" 14079 рег. бр. 
10826 издадена од Поверекството на внатрешни рабо-
ти при Градски народен одбор на IV реон во Скопје ја 
огласувам за невалидна — Ибраим Садри Бајрам од 
Скопје ул. 140 бр. 63 IV—337—6252 

Изгубената лична карта сер. 27758 рег. бр. 24814 
издадена од Поверенстеото на внатрешни работи при 
Градски народен одбор иа I реон во Скопје ја огласу* 
п т пи «валидна — Зурат Сабат од Скопје ун. 
Г, Теѕзш- бр. IV- 337- - 645* 
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Изгубената лична карта сер. 55037 рег. бр. 10037 
издадена од Поверенството на внатрешни работи при 
Околиски народен одбор во Скопје ја спасувам за не-
валидна — Никола 'Р. Ан дос арев од е. Љубанце — 
Скопје IV—337—6257 

Погубената лична карта Рег. бр. 5591 сер. 50591 
издадена од Повереиството на внатрешни работи при 
Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во 
Скопје ја огласувам за невалидна — Афус Р. Весељ 
од е. Морани — Скопје IV—338—6266 

Изгубената лична карта бр. 10608 сер. 55609 из-
дадена од Поверенството на внатрешни работи при 
Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалид-
на Милан В. Урезановиќ од е. Чучер — Скопје 

IV—338—6268 
\ 

Изгубената лична карта сар. 54460 рег. бр. 9459 
издадена од Поверенството На внатрешни работи при 
Околиски народен одбор во Скопје ја огласу вам за не-
валидна — Васил С. Блажевски од е. Ракотинци — 
Скопје IV 338 6275 

Изгубената лична карта сер. 46729 рег. бр. 1729 
издадена од П о в е р е н о в о ^ на внатрешни работи при 
Околиски народен одбор во Скопје ја огласу вам за не- , 
валидна — Златко Минчо Гечевси од е. Миладиновци » 
1 Скопје IV 339 6280 ј 

Изгубената лична карта бр. 3467 сар. 89042/947 ј 
издадена од Отсекот на внатрешни работи ја огласу- ( 

вам невалидна — Било Меровски од Кичево ул. 15 ј 
Новембар , * 

I V — 3 2 4 - 6047 ј 

Изгубената лична карта аврија 'В" 73950 Рег. 
бр. 5887 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Титов Велес 
ја огласувам невалидна Мазлам Умниов Мустафов од 
село Мамутцево Титов Велес 

IV—СО—1119 

Изгубената лична карта серија "В" 60889 Рег, бр. 
889 издадена од Поверенетвото аа внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Титов Велес ја в т а -
сувам невалидна Тодоровски Ангелов Никола од Титов 
Велес 

IV—321—5981 

Негу баната лична Карта бр, 6557 серија "Да 

$8597 издадена од Поверенетвото на внатрешни работи 
во Кичево ја вглавува*! за невалидна Милошевски Три-
фунов Јонче од е. Крабуница — Кичево 

. IV—321—5989 
Изгубената личка карта серија 49268 Рег. бр. 

4263 издадена од Поверенството ва внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Сиол је ја огласува« 
невалидна Рушид Ешрев Рушитов од село Драчевица 
— Скопје 

IV—349—6473 
Изгубената лична карта серија 49743 Ре?, бр. 

4748 издадена од Поверенетвото ва внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Скопје ја огласува** 
невалидна Ангел Милановски од село Миладиновци — 
Скопје -

IV—349— 6476 
Изгубената лична карта серија "А* 80083 Рег. 

бр. 5083 издадена ед Поверен«™© за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Скопје ја огла-
сува« невалидна Илија М. Пеливанов од Острово — 
Скопје 

У Ј IV - т еш 

Изгубената лична карта серија "А" 9944 Рег бр. 
5882 издадена од Повереново ва внатрешни ра отк 
при Извршниот одбор во Скопје ја огласува« н.л$4-
лидна Олга Николова Гинова од Скопје ул. Сава ко-
вачевиќ бр. 10 
ѓ/: IV—351—6 11 

Изгубената лична карта серија "А" 2131 Рег. бр. 
24275 издадена од Повереново за внатрешни раб.»ти 
при Градскиот народен одбор во Скопје ја огласу ТУ 
невалидна Косто Русев Глигоровом од Скопје \ е. 8 
март бр. 5 

IV—351—0,313 
' Изгубената лична карта серија "Б" 61225 Рег 

бр. 1225 издадена од Поверенството за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Охрид ја ог-
ласувам невалидна Иван Блажевски од Скопје ул. Ле-
нинова бр. 53 

IV—351—0314 
Изгубената лична карЈа серија 54201 Рег! бр 

2900 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Извршниот одбор во Скопје ја бЈгласувам нева-
лидна Игно С. Трајковски од село Сушица — Кажа-
н о в с к а — Скопје 

IV—344—6384 
Изгубената лична карта берија 38859 Рег. бр 

35777 издадена од Повереново за внатрешни работ) 
ири Градски народен одбор на 1-реон во Скопје ја 
огласувам невалидна Благоје С Станков!« од Скопје 
ул. 262 бр. 2 Ј 

IV—351—6520 

<1АА1*З Г*б е т Т а л и ч н а к а р т а "Ри-» а "^"2147 Рег. бр. 
издадена од Повереново за внатрешни работа 

при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам нева. 
.•»идна Марија В. Димитрова од Скопје ул. 505 Ор. 7 

IV—351—6533 

а 1ИЛ7обеШ1а л и ч н а к а Р т а с <РмЈ а " А Л 18978 Рег 
ор. 17688 издадена од Поверенство еа внатрешни ра-
боти при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам кева 
Ѕидна Митко Г. Тошев од Скопје ул. Браќа Милади-
нови бр. 15 

IV—351—632« 
Изгубената личи,! карта серија "Ва 623045 Рег. 

бр. 3049 издадена од Повереново за внатрешни раба-
ти при Градскиот народен одбор во Титов Велес ја 
огласува« невалидна Павлина Петрова Жабева од Тго 
тов Велес ул. Д. Хаци Димов бр. 15 

, , л IV—354—6566 
Изгубената лична .канта серија "В" 23818 Рег* 

бр. 7719 издадена ол Погоденово за внатрешни рабо 
ти при Околискиот н а т п е а одбор во Прилеп ја оглѓ 
сувам невалидна Андон к. Ѓорѓиевски од село Рилево 
— Прилеп VI—354—6568 

Изгубената лична карта серија "В" 3874 Рег. 6% 
3874 издадена од Повереново за внатрешни работа 
при Градскиот народен одбор во Прилеп ја оглаќува^-
Невалидна Киро Костов Челоски од Прилеп ул. 18* 
бр. 61 ; ^ IV—343— 635$ 

Изгубената лична карта себија "В" 55077 Рег. 
бр. 4077 издадена од Поверенетво за внатрешни рабо-
ти при Градскиот народен одбор во Охрид ја ©гласу-
вам невалидна Елена Ристова Митеска од Охрид ТД. 
Солунска бр. 186 IV—352—6545 

•Изгубената лична карта Рег. бр. 154/48 гов. из* 
дадена од Повереново на внатрешни работи при Око-

. диск иоу н а р о д и одбор во Ом рид ј а втасувам тена* 
днана Борис Ангелов { Д и о в с к и о* с з д Лешани 
.©хги- " IV— 353 
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Изгубената лична карта рег. бр. 1912 сер. 46612 
издадена од Повереново™ на внаЈрешни работи при 
Извршниот одбор во Скопје ја огласу вам за нева-
лидна — Митре К. Ангелов од Скопје е. Раштак 

IV—346—6426 
Изгубената лична карта рег. бр. 19591 серија 

"А" 13977 издадена од Поверене!БОТО на внатрешни 
работи при Извршниот одбор иа Околискиот народен 
одбор во Скопје ја огласувам ва невалидна — Перса 
И. Јованова од Скопје ул. 503 бр. 2 

IV—346—6425 
Изгубената лична карта рег. бр. 35746 серија . 

"А" 38848 издадена од Поверенството на внатрешни 
работи при Извршниот одбор на Градскиот народен 
одбор во Скопје ја огласувам ѕа невалидна — Пе-
Гранка Б. Тефилова од Скопје ул. 503 бр. 3 

IV—346—6424 
Изгубената лична карта серија "В" 43439 Рег бр. 

8439 издадена од Повереново ва внатрешни работи 
При Околискиот народен одбор во Крушево ја огласу 
рам невалидна Осман Алиловски од село Житоше — 
Крушево IV—262—5042 

Изгубена*« лична карта серија "В" 91918 бр. 
1918 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Крушево ја огла-
сукам невалидна Ирфљи Асанов од село Норово-Кру-
цјено ' IV—277—5323 

Изгубената лична карта серија "Д" 53335 Рег. 
бр. 13444 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Гостивар ја 
огласувам невалидна Алити М. Ашим од село Добри-
л ол-Г ости вар IV—303—5644 

Изгубената лична карта серија "Е" 71521 Рег. 
бр. 1521 издадена од Повереново^ за внатрешни ра-
боти во Радовиш ја огласу вам невалидна Герасим Ве-
личков Горлиев од Радовиш IV—252—4852 

Изгубената лична карта серија "В" 42873 Рег. бр. 
2823 издадена од Повереново за внатрешни работи 
во Крушево ја огласувам невалидна Петре Јанкулов 
ски од село Пуста Река — Крушево 

IV—240- -4628 
Изгубената лична карта серија "В" 42558 Рег. 

бр. 2558 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти во Крушево ја огласувам невалидна Стојчески 
Никола ол село Сетне — Крушево 

IV—240—4626 
Изгубената лична карта серија "А" бр. 6468 изда-

дена од Поверене?«® на внатрешни работи при Извр-
шниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Стево 
Војнович В.П. 639$ — Скопје IV—356—6610 

Изгубената лична карта серија бр. 26459 бр. 
2 Ш Ѕ извадена од Повереното за внатрешни работи 
пр« Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалид-
на Петар Стефанов Масовски од Скопје ул. 88 бр. 11 

IV—355—6598 
Изгубе«*-!* лична карта серија "А" 2867 Рег. бр. 

1040 издадена од Повереново »а внатрешни работи 
Кри Извршниот одбор во Скопје ја огласува н»ва-
Ж**«§ Али Рауа Асанов од Скопје ул. 126 бр. 41 

IV—354—6580 
Изгубената лична карта серија "А" 33927 Рег. бр. 

3284$ издадена од Повереново за внатрешни работи ј 
ири Извршниот одбор во СкопЈе ја огласувам нева- ј 
ливна Марика Б. белкова од Скопје ул. 69 бр. 4-а 

IV- - 356—6612 | 
Изгубената лична карта серија бр. 24191 Рег. бр. ј 

21030 издадена од Повереново за внатрешни работи ј 
пр« Извршниот одбор во Скопје ја огласувам нева- ј 
диана Назим Шабан Мифтаровски од Скопје ул. 146 ; 
§р. 95 IV- 356 6615 ! 

Изгубената лична карта серија "В" 63149 Рег бр. 
3149 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Охрид ја огласувам 
невалидна Насте Илов Андреески од село Горенци -
Охрид IV—354—6569 

Изгубената лична карта серија "В" 54500 Рег. 
бр. 2500 издадена од Повереново за внатрешни рабо-
ти при Градскиот народен одбор во Охрид ја огласувам 
невалидна Марица Славева Савева од Охрид ул. Мир-
че Ацев бр. 23 IV—343—6360 

Изгубената личка карта серија "В" 52140 Рег. 
бр. 140 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Охрид ја огласувам 
невалидна Тоде Ангелов Јовановски од Охрид ул. Даме 
Груев бр* 81 IV—343—6360 

Изгубената лична карта сер. 21386 Рег. бр. 25606 
издадена од Повереново^ на внатрешни работи ири 
Градски народен одбор на I реон во Скопје ја в т а -
сувам за невалидна — Стерјовска С. Спасија од Скопје 
ул. 282 бп. 19 * IV—323—6021 

Изгубената лична карта рег. бр. 2824 серија "А" 
6452 издадена од Повереново™ на гнгтрешни работи 
иа I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Горѓи 
Б. Цветковски од е. Г# Водно Скопје 

IV—334—6201 
Изгубената лична карта рег., бр. 48953 серија 3953 

издадена од Поверенството на внатрешни рабон при 
Извршниот одбор на Околискиот народен одбор во 
Скопје ја огласувам за невалидна — Аб ула А. Фе ов 
од е. д. Нерези — Скопје IV—335 6207 

Изгубената лична карта серија "А" 29871 рег. бп. 
30705 издадена од Поверенството на внатрешни работи 
при Градски народен одбор на I реон во Скопје ја ог-
ласува!« за невалидна — Марица Наскова Костова <д 
Скопје IV— 339*-62 ИЈ 

Изгубената лична карта бр. 4991 издадена од По-
веренството на внатрешни работи во Т. Велес ја в т а -
сувам за невалидна — Милева М. Христова од Скопје 
ул. Вардарска бр. 7 IV—335 -6213 

Изгубената лична карта трет. бр. 34349 серија "А" 
36641 издадена од Отсекот на внатрешни работи при 
Градскиот извршен одбор на Скопје ја .огласува« за 
невалидна — Наумовски М. Лазар — од Скопје ул. Н. 
Колонија — Црниче IV -335 6215 

Изгубената лична карта серија "А" 25344 рек бп. 
21611 издадена од Поверенството на внатрешни работи 
при Градски народен одбор на III реон во Скопје ја ог« 
ласувам за неваЈЃидиа — Хасип Рамадан Хасан од Скоп-
је ул. 146 бис бр. 25 А IV—335- 6216 

Изгубената лична карта серија бр. 53311 рег. 
бр. 8311 издадена од Повереново™ на внатрешни 
работи во Скопје ја втасувам за невалидна Ре Је-
ленина Слмилковска од е. Јабулце — Скопско 

IV—335- 6220 
Изгубената лична карта рег. бр. 10206 сер. 12662 

издаден« од Отсекот на внатрешни работи при Град-
скиот извршен одбор на Скопје ја огласувам за нева-
лидна — Атушевски Раим од — Скопје ул. 146 бис 
бр. 19 IV—347 -6435 

Изгубената лична карта серија 74242 рег. бр. 
9236 издадена од Повереново™ на внатрешни ра-
боти во Дебар ја стасувам за невалидна — Мијов-
ски Стојче од Скопје IV—347 - 6 4 3 1 

Изгубената лична карта рег. бр.* 6248 сер. 924 
издадена од Повереново™ на внатрешни работи пр« 
Извршниот одбор во Скопје ја огласувам за невалид-
на Исљам Несим Зејнулов од Скопје ул. 11 Ок-
томври бр. 50 IV 346 6429 
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Изгубената лична карта серија "Е" 31925 Рег. бр. 
1925 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Градскиот народен одбор во Скопје ја огласувам 

• невалидна Ката С. Толева од Скопје ул. Генералиси-
мус Сталин бр. 59 IV—356—6617 

Изгубената лична карта серија бр. 27507 Рег. бр. 
[29504 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Извршниот одбор ,во Скопје ја огласувам нева-
лидна Захарија И. Трајковски од Скопје ул. 238 бр. 33 

IV—357—6626 
Изгубената лична карта серија бр. 48737 Рег. бр. 

3737 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невали-
дна Гошо Донев од село Гронманци — Скопје 

• IV—357—6627 
Изгубената лична карта серија бр. 52143 Рег. бр. 

7141 издадена од поверенство за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Скопје ја огласувам 
невалидна Џемаил Суљо Селмен од село Долно Нере-
зи - Скопје IV—357—6628 

Изгубената лична карта серија "Б" 6334 Рег бр. 
6293 издадена од Повереново за внатрешни работи 
во Битола ја огласувам невалидна Блага В. Ставрева 
од село Петровац — Скопје 

IV—356 -6614 
Изгубената лична карта серија бр. 47557 Рег бр. 

2557 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Скопје ја огласувам 
невалидна Петко Б. Јовчески од е. Вујковци — Скопје 

IV—178—3425 
Изгубената лична карта серија "Б" 89289 Рег. 

бр. 9492 издадена од Повереново за внатрешни ра-
бот" во Струга ја огласувам невалидна Абази А, Ко-
л о т од село Татеши — Струга IV—321—5987 

Изгубената лична карта серија "Б" 83054 Рег. 
бр. 5832 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Струга ја огласувам невалидна Горе Нечоски 
од. Струга ' * IV—301—5608 

Изгубената лична карта серија бр. 45846 Рег. бр. 
5654 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор — Ресен ја огласувам 
невалидна Коста Киров Апостоловски од село Болно 
— Ресен , IV—279—5361 

Изгубената лична карта серија бр. 45540 Рег. бр. 
5593 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор — Ресен ја огласУвам 
невалидна Максед Салиов Јесефовски од село Илино 
_ Ресен IV—324—6040 

• Изгубената лична карта серија 42824 Рег. бр. 
2597 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор — Ресен ја огласувам 
невалидна Живко Г. Шуминоски од Ресен ул. Рузвелт 
бр. 10 * IV—335—6204 

Изгубената лична карта серија "Б" 43853 Рег. 
бр.1 3387 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Ресен ја огла-
сувам невалидна Пројевски Гатуров Анастас .од Ресен 

•. „ I V — 3 4 6 - 6 4 2 0 
Изгубената лична карта сер. бр. 51191 Рег. бр. 

6189 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор чво Скопје ја огласу-
ва« невалидна Незир Џ. Бајрам од село Грушино — 
Скопје 

IV—353- 6554 
Изгубената лична карта бр. 7878 издадена од По 

Изгубената лична карта серија а Е " 4382 Рег. бр. 
4436 издадена од Повереново за внатрешни работи во 
Кавадарци ја огласувам невалидна Лиза Горева Илиева 
од Кавадарци IV—198—3793 

Изгубена лична карта серија *Е" 12193 Рег. бр*. 
12497 издадена од Поверенството за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор — Кавадарци ја огласу-
ва«! невалидна Донка Ристова Димова од село Шивец — 
Кавадарци IV—180—3449 

Изгубената лична карта серија "Е" 14748 Рег. бр. 
14685 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Кавадарци ја в т а с у -
вам невалидна Александар Василов Ристов од село Ма-
рена — Кавадарци IV—282—5414 

Изгубената лична карта серија "Е" 90061 Рег. бр. 
2602 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Берово ја втасувам 
невалидна Стојан Кацароски — учител во Ниже земјо-
делско училиште во село Дуброво Кавадарци 

IV—340—6299 
Изгубената лична карта серија "Е" 87900 Рег. бр. 

871 издадена од Поверенство за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Штип ја огласувам нева-
лидна Јордан Трајанов Гичев од село Карбинци — Штип 

IV—192—3692 
Изгубената лична карта Рег. бр. 824 издадена од 

ИОБеренсво за внатрешни работи при Околискиот на-
роден одбор во Тетово ја огласувам невалидна Тодор 
Јоргов Мартиновски од село Раотинпе — Тетово 

IV—329" -6103 
Изгубената лична карта серија бр. 21632 Рег. бр. 

11636 издадена од Повереново за внатрешни работи^ 
при Околискиот народен одбор во Тетово ја огласува 
невалидна Живко Стојче—и од село Вратница — Те-
ТОВО • < IV—62 1158 

Изгубената лична карта серија "В" Рег. бр. 1693 
издадена од Поверенство за внатрешни работи при Око-
лискиот народен одбор во Крушево ја втасувам нева-
лидна Амзо Р. А мз ог "и от село Житоше - Крушево 

' IV—238 -4582 
е Изгубената лична карта серија "В" 2589 Рег. бр. 

42589 издадена од Повереново за внатрешни работи во 
Крушево ја огласувам невалидна Никола Јосиф Тир-
чоски од Крушево IV 260 4996 

Изгубената лична карта сер. 8777 рег. бр. 5070 
издадена од Повереново™ на внатрешни работи при 
Градски народен одбор на II реон во Скопје ја огласу-
вам за невалидна — Стадре Ј. Јанковски ул. 41 бис бр. 
16 од Скопје IV—-339—6295 

Изгубената лична карта рс; , бр. 41183 серија "А" 
43974 издадена од Отсекот на внатрешни работи при 
Градски народен одбор во Скопје ја огласувам за не-
валидна - Зоран Р. Брзановски од Скопје ул. 375 
бр- 64 IV -334 6196 

Изгубената лична ка.жл сер. "А" 511 рег._бр. 6195 
издадена од Пов е ред; ед-што на'внатрешни работи при 
Градски народен одбор на III реон во Скопје ја в т а -
сувам за невалидна Игпн Патаровски од Скопје 
ул. Загребачка бр. 867 

IV- 3 3 9 - 6 2 8 7 
Изгубена га лична карта бр. 4773 издадена од По-

в е р е н о в о ^ . за внатрешни рабвти при Градскиот на- ^ в е р е н о в о ™ на внатрешни работи во Урошевац ја ос-
реден одбор во Титов Велес ја огласува:« невалидна ласувам за невалидна — Лиман Ајет! Таип оп Сн ије 
Живко П. Марковски од Скопје ул. 282 бр. 45 

IV—250 
при "Млац Градител" — Скопје 

4811 IV 339 6285 
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Изгубена!а лачка карта сер. 19129 рег. бр. 18036 
издадена од Пове|>енетвото на внатрешни работи при 
Градски народен одбор на Ш реон во Скопје ја огласу-
ва« за невалидна — Тодор А. Илиевски ул. 142 бр. 96а 
од Скопје IV—ЅЗУ—6291 

Изгубената лична карта *>ер. 6930 рег. бр. 7946 
издадена од ПоиеренсГвото на внатрешни работ« ири 
IV реон во Скопје ја огласу вам за невалидна — Ќалил 
Бил.аљ Абдула од ОконЈе ул, 374 бр. 2'2 

I V — — 0 2 У Ј 
Изгубената лична карта рег. бр. 10809 сер. бр. 

1080 издаде"* од Отсекот на внатрешни работи при 
Градски извршев одбор во Скопје ја огласува« ѕа нева-
лидна — Васил 1С Требетов од Скопје ул. 280 бр. 7 

IV—$44—6371 
Изгубената лична карта бр, 2575 издадена од По* 

^ропството на внатрешни работи во срез Камелница ја 
огласува;« за тттт* — Хајредин Веј тма Судиме ја« 
^ С к о п ј е 1 IV -844—6379 

Изгубената лична карта бр. 9551 сер, 54552 изда-
дена од Поверене окото на внатрешни работи ири Извр-
шниот одбор во Скопје ја согласувам за невалидна Игњо 
А Кртевски од е. Прикрие — Скопје 

IV—144—ШШ 
Изгубената личка карта сериаа "В" Ѕ Ш ре«", бр. 

ЗИ 1 издадена од ј о«еренсгвото на внатрешни рбет« 
во Прилеп ја огласувам за невалидна — Љубица П 
А1 анасовска од Скопје УЛ. Крушевска бр, 86 

IV—II I—б14в 
Изгубената лична карта рег. бр. 7765 серија "В0 

бр. 07765 издадена од Отсекот на внатрешни работи 
-при Градски народен одбор во Велес ја огласува« §а 
невалидна — Љубе« М Иванов од Скопје 

I V - Ж - 6151 
Несудената лична карта серија 39812 рег. бр, 

30894 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Градски народен одбор на I реон во Скопје ја ог« 
тегнам »а н е в е л и к — Петрова Деса од Скопје ул, 
Ваташа бр, 8 IV—33$-~6160 

Изгубената лична карта серија" Ас 2692$ рег, бр. 
22619 издадена од Поверенството на внатрешни работи 
срп Градски народен одбор ја огласувам еа невалидна 
— Светозар Н. Стефановски од Скопје ул. 143 бр. 12 

IV—133—6167 
Изгубената лич% карта сер. бр. 45789 рег. бр. 78» 

штедена од Отсекот на внатрешни работи ири Сколи« 
е1а| народен одбор но Скопје ја огласува%1 за невалнд« 
•на — Јове В. Николовски од е. Зелениково — Скопје 

I V — т ~ 6 1 7 0 
Изгубената личеа карта бр. 930/49 издадена од 

Ј.1 странството па внатрешни работи во Пула ја в т а -
сувам за невалидна — Страши Ѓорѓевиќ од Скопје ул. 
Максим Горки бр. 7 IV—333—6188 

Изгубената личка карта серија °АВ 24206 рег. бр. 
2(057 ивдадена од Поверенството иа внатрешни работи 
при Градски народен одбор на V реон во Скопје Ја ог-
дасувам ѕа невалидна — Сејди А. Амди од Скопје ул. 

бр. 11 IV—334—6192 

Изгубената лична кдрга е̂РЧЈа "В" 21015 Рег, бр. 8666 
•Издаден* од Отсекот вк внатрешни работи при Околискиот 
штеден одбор во Пречел Ја огласува« невалидна Благоја 
турев Јосифовом од елчо Претвор — Прилеп IV—107— ЗТТв 

({•губената личи« квота серија "В" 2108 Рег. бр. 2108 
Издаде«« од Отсекот на вватрепиш работи при Градскиот 
нероден одбор во Прпа ед јв* ог дасу пам валидна Секулоски 
Ѕзевд од Пуним уа. Ленин бр. 156 ПГ—Ш -4637 

Изгубената да«« карта серија "В* 26358 Ред', бр 10908 
додадена од Отсекот ив. внатрешни работи при Околискиот 
Народен одбор во Принео Ја обесувам веад.гашт Менли Мер 
»ио« Сулејманов«« од веле Каиатлвред — Приде« 

Изгубената лична карта серија В" 17244 Рег. бр. 1&86 
подадена од Отсекот' иа внатрешни работи ири Околискиот 
одбор во Прилеп ја огласува^ невалидна Борис Ацев ЈТ«, 
трески од село Зрзе — Прилеп IV—264- 5077 

И »губената личѕта серија '"В" 20-573 Рег. бр. 5519 
издадена од Отсекот на внатрешни работи пр« Околискиот 
одбор во Прилеп ја огласува невалидна Мила« Ангелов Бе-
гал иноски од седо Бучи« — Прилеп IV—265—5094 

Изгубената лична ада ©ерик бр. Ш6 Рег, бр. 1158 
издадена од Отсекот на внатрешни работ« при Градскиот 
народе« одбор во Прилеп Ја огласу вам невалидна Патар Јо-
ванов Ј андревски ул. 338 ѕграда III — 24 стан — Прилеп 

,, . IV—270—5191 
И »губенав а лична карта еерлјд ' В " 20003 Рег. бр. 4994 

Издадена од Отсекот на мтатрешпи работа при Околискиот 
народен одбор во Цршкп ја огласувам невалидна Ли наил 
Петров Јовановски од село Ново Селани — Приде,и 

л IV—27С -24? 
Им убената лична ѕарта серија "В'" 20924 Рег. бр 5996 

издадена Од Отсекот на внатрешни рбаоги ири Околискиот 
народен одбор во Прилеп Ја огласува« невалидна А ли}« Р-
јупо* Алијов«« од село Пештолево - Поштен 

V IV—273—5248 
И »губената л ичка карта Вр. 711$ подадена од Поларен-

<авото »а внатрешни работи ири Околискиот народен одбор 
во Куманово ја огласу вам невалидна Стојмен бошко* он се-
ло Одани« — Куманово IV—279 -5358 
«1лаа Изгубената лична карта серије "В* 27055 Рег. Ор 
1Ш* издадена од Повереиството »а внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Прилеп ја оглас увал лев;; чед-
на Ристо Стефанов гугески од есло Врбови - Приде;. 

. IV—265 • 5098 
Ивгубедач* лида кари (лг. бр, 4424 серија "В" 4224 не-

работи при Околискиот 
народе« одбор во Прилега Ја огласиле »а невалидна — Јор-

данова Панова Трајанка Од е. Селце — Прилепско 
. IV"—324—6035 

»•губената лична карта бр. 3394$ серија 8Ав бр. 35738 
»»дадена од Пожерансгвото на внатрешни работи ја огласу-
ва« ва невалидна —Бутелски Ѓорѓев Алекса од е. Гор Ко-
нтри - Прилеп IV—321—5998 

ИЈгу&ешгга лична карг* рег. бр. 4068 серија "В" 16812 
»•дадена од Пове рането го на внатрешни работи ја огласу-
в а ѕа невалидна — Или,"тоски Нема илов Изет од е, Цртан-

ог* — Прида« IV—324—6010 
Изгубената лична (»рѓа рег. бр. 941 серији "В" 16371 

зададам од Повереисшото на внатре««® работи при Околи-
скиот народен од/Ѕор во Прида« ја огласува*! ѕа невалидна 

Јанудоака Богоева Орде«! од е. Можилишта — Прилеп 
[у 322—5997 

Изгубената домаќинска книшка "К-3" издадена 
од Поверекство за трговија при Градскиот народен 
одбор на И-реон во Скопје ја огласува.« невалидна 
Болко Петрушев Бонев од Скопје ул. 68 бр. 6 

IV—284- 5460 
Изгубената домаќинка книшка "К-6" издадена 

од Повереново за трговија и снабдуење во Скопје ја 
огласува*! невалидна Надри Л>. Кадриов од село Горно 
Нерези — Скопје IV—284 5452 

Изгубената домаћинска книшка "К-5" издадена 
од Местен народен одбор во село Градовци ја огласу-
ва« невалидна Огненовски Боге Танчев од село Гра-
довци — Скопје IV—-284- 5458 

Изгубената домаќинка книшка "К-3" издадена 
од Поверенство за трговија и снабдуење на Н-реон во 
Скопје ја огдасувам невалидна Иван В. Димишков од 
Скопје ул. 464 бр. 44 IV--285—5471 

СОДРЖИНА 

Стрвни 

Службени огласи — — — — I 
Судски огласи — — — — — „ 1 

ЧРегистации иа државни стопански претпријатија 2 
Задружни регистер — —- — —• * • — 2 
Мали огласи — —» — —- — — — 2 
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Врз основа на т. 4 од Наредбата на Министерот 

за трговија и снабдување и Министерот за државни « 
набавки на ФНРЈ — за прометот со зарзават и емиш, [ 
а по претходно добивено согласи« на Министерот за 
државни набавки и Министерот за земјоделие, го мз- . 
давам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНТРАХИРАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА ЗАРЗАВАТ ј 
ЕМИН! И БОСТАН ОД СТРАНА НА ДРЖАВНИТЕ | 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО НА \ 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Државните земјоделски стопанства иа по- I 
арачјето на Народна Република Македонија можат да 
контрахират и продават зарзават, емиш и бостан како ! 
следи: * \ 

(1) Државното земјоделско стопанство "Тиквеш" 
во Д. Капија иа Службата за работничко снабдување 
при Електро Маврово — Гостивар; 

(2) Државното земјоделско стопанство "ВАР-
ДАР" во Градско и това: 

50с/' од тржишните издишени на Службата ѕ 
за работничко снабдување при Електро Маврово — 
Гостивар, и 

5 0 о д тржишните излишоци на Службата 
за работничко снабдување ири рудникот "З етове" — 
Пробиштии; 

(3) Државното земјоделско стопанство "ЦРВЕ-
НИ БРЕГОВИ" — Неготино на Службата за работни- ј 
ико снабдување при рудникот "Злетово" — Прови-
нции; 

(А) Државното земјоделско стопанство "МЕЗ-
ДРА" — Св. Николе на Службата за работничко снаб- ; 
дување при Југословенските Државни железници — 
Скопје — Бригада Куманово; 

(5) Држави ото земјоделско стопанство "ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА" — Штип на претпријатието па Градскиот ј 
народен одбор — Штип; ј 

(в) Државното земјоделско стопанство »ЕРДЖЕ- Ѕ 
ЛИЈА" — Св. Николе на претпријатието на Градскиот 
народен одбор — Штип; 

(7) Државното земјоделско стопанство "ХАМЗА-
ЛИ" — Струмица на претпријатието на Градскиот на-
роден одбор — Скопје; 

(8) Државното земјоделско стопанство "ЛОЗОВ 
РАСАДНИК" — Скопје на претпријатието на Градски-
от народен одбор — Скопје; 

(9) Државното земјоделско стопанство "КУЗМАН 
ЈОСИФОВСКИ — ПИТУ" — ВРБЈАНИ — Прилепско, 
иа претпријатието иа Градскиот народен одбор — 
Сноп је; 

(10) Државното земјоделско стопанство "II ОК-
ТОМВРИ"— е. Неготино — Битолско иа претприја-
тието на Градскиот народен одбор — Охрид; 

(11) Државното земјоделско стопанство "II ОК-
ТОМВРИ" — е. Богданци — Гевгелиско на "Магази-
нот на пребио" — Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 
8072, 24 февруари !вЅ0 година, Скопје 

М и н и с т е р 
за трговија и снабдување 

Хр. Вајалски е. р. 
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Врз основа на чл. 4 став а ед Законот за Државши* 

буџет на Народна Република Македонија за 1950 година, в4 
согласност со извршните одбори на обласните народни одбо« 
ри и на град Скопје, а по предлог иа Министерот на фидо** 
свите, Владата на Народна Република Македонија Донесува, 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЛАСТИТЕ И НА ГРАД СКОПЈЕ ВО 
РЕПУБЛИКАНЦИТЕ ПРИХОДИ И ВО ОТСТАПЕНИОТ ДЕЛ 
ОД СОЈУЗНИТЕ ПРИХОДИ И ЗА УЧАСТИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРИХОДИТЕ НА ОБЛА-

СТИТЕ И НА ГРАД СКОПЈЕ 

I. — Со цел да се уравнотеже буџетите на обласните 
и на град Скоте и за рамномерен прилив на приходите, 
б.частите и град Скопје ке учествува* во републиканците 
приходи и во отстапениот дел од сојузните приходи, а На-
родна Република Македонија ќе учествува во приходите 
областите и на град Скопје во следните проценти, и тоа: 

А. - УЧАСТИЕ НА ОБЛАСТИТЕ И НА ГРАД СК041-
ЈЕ ВО РЕПУБЛИКАНЦИТЕ ПРИХОДИ И ВО ОТСТАПЕ-

НИОТ ДЕЛ ОД СОЈУЗНИТЕ ПРИХОДИ 
1 - Во данокот на промет »а производи: 
а. — Од државните стопански претпријатија од сојуз-

но и републикански знаменце, освен градежните републикан-
ски државни капријати ја; 

Битолска област 45% 
Гостиварска област 2 о 
Кумановска Област 30 " 
Штѕкгка област 75% 
град Скопје 

б. — од државните стопански претпријатија ол анал-
но зна ч* ине: 

Битолска област 
Гостиварска област 
Кукановска област 
Штипена област 
град Сг лис 

в. — од задружниот и т :нвот Стопански сектор од сто-
панската де тост ни опшествепгцг организации, од Данокот 
на прожет од вино и ракија и од данокот иа промет на Ус-
луги (во д а к а р п и и хартии од вредност); 

Битолска област 
Гостиварска област 

- К\«глн)»гад област 
град Скопје 
град Снопа« 

г. — од економии и службата работничко евабдуиалог 
град Скопје 40% 

И — Во таксите 
Битолска област 
Тестирана област 
КУМАНОВСКА ОБЛАСТ 
Штипска област 
град Скол'е 

•Ш. ро га*: лот «& *л*о* од сит* видови 
Вито мед •' об • ас »•• 
Гостиварска област 
Купанов«!? об »ает 
Ик » '.тг -Л оЛЈ̂ К'1 
град Скопје 

Б УЧАС? НЕ НА НАВОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ, 
НИЈА ВО ПРИХОДИТЕ ИА ОБЛАСТИТЕ И ИА ГРАД СК " 

1. - Во тг>; '-ти од локалното стоевск го 
Битолска об,ис« 
Гост; ир-,»реки' област 
Ку-уѓгл'-укѕнз област 
ту 1 -:а об Јаг у 
град Скопје 

2. — Оча Е ѕегува" КО сила со Денот »а 
во "Службен песник из Народна Република Македонија*5 

ќе се претепува од I '.ану ар и 185$ ѕчнтп*. 
Вр. т - 20 И 18!» годо*. 

Мин ис [ ер на финансиите Претседателот ва Владата на ПРМ 
Д. Нам бас, е. р. Л. ^•дишевски, е. и 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ Скопје, 21-И 1-1956 год. — Јод. VI 



п 
»1*3 0ШЈ«а На чл. 8 ст. 3 од Уредбата за устанување 

работната сила и за ускладувале ј а ч о в и ! е за работна с и л а 

1» планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото 
Снабдување ("Службен лист ка С-НЅЛП број 4/50), го доне-
сувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАДОВИ И ИНДУСТРИСКИ ЦЕНТРИ 
н \ ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДО- ј 
НИЈА ВО КОИ НАРОДНАТА БАНКА КЕ ИЗДАВА ПОТРО- [ 
ШАЧКИ КАРЕН ВРЗ ОСНОВА КА СПИСОКОТ НА П01 РО- \ 
ШАЧИТЕ КОИ ШТО КЕ ГО ПОДНЕСЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО, ' 
УСТАНОВАТА, НАДЛЕШТВОТО И ОПШТЕСТВЕНАТА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА И НА ОДРЕДЕНИТЕ ПОТРОШАЧКИ КАТЕ-
ГОРИИ КОИ ШТО НЕ РАБОТАТ ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО, ! 

УСТАНОВАТА, НАДЛЕШТВО! О И ОПШТЕСТВЕНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Врз основа списокот на потрошените кои што ќе го 
подн се претпријатието, устаиовага, надлештво^ и опште-
ство ата организација, Народната Савка ќе издава потрошач 
ки арт« и на одредените потрошачки категории кои што не 
ра' атат во претпријатието, установата, надлештвото и оп-

Шиената организација само во следните градови и инду-
* риски центри: 

Битола, Горче Печ рез, Куманово, Прилеп, Скопје, Те-
ово, Титов Велес и Штип; 

а во сите останала места Народната банка ќе издава 
потрошачки карти врз основа иа сликовите на потрошните 
Чои што ќе ги поднесува месниот народон одбор на пребива-
Шштето на потрошачке. 

2. Ова Решение ке се применува од 1 март 1950 година. 
Бр. 24 Н 1950 година Скопје 

Министер за трговија и снабдување 
Хр. Бакалски, е. р. 

то за в и к ање пара,елка од клас со •српски наставен ја-
зик п,>и Полната женска гимназија "Јосип Броз — Тито" во 
Скопје ("Службен весник на ПРМ" бр. 17/49) е допуштена 
долуназедеиата печатна грешка и ја дава следната 

ИСПРАВКА 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТВОРАЊЕ ПАРАЛЕЛКА ОД IV 

Кј ЈАС СО СРПСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ПРИ ПОЛНАТА ЖЕН 
СКА ГИМНАЗИЈА „ЈОСИП БРОЗ —ТИТО" ВО СКОПЈЕ 

На крајот од решението е испуштен бројот и датата 
на истото, та од левата страна на истото спрема потписот на 
Министерот за просвета треба да стои 

5 Бр. 10250, 10 јули 1949 год. — Скопје" 
Бр. 2099 — 28 II 1950 год. Скопје 

Од Министерството за просвета на НРЛ1 

И С П Р А В К А 
Во "Службен весник на НРМ" бр. 4 од 1 март 

1050 год. се пропуштени долу наведените печатни 
грешки: 

Иа и р а н а 14, втора колона, во заглавие™ на Ука-
зот, редот втори треба да гласи: },а во врска со чл. 5 
т. Т н чл. 7 од Законот за Президиум©!-..." 

На и р а н а 15, прва колона, во заглавие™ на Ука-
зот, вториот ред треба да гласи: "а ио врска со чл б т. 
7 н чл. 7 од Законот за..." 

На страна 16, член '7 , ред втори, пред думите "на 
д и м н и ч а р « * служба" треба да стои думата "и". 

На страна 17, чл. б, ред трети под а) пред думите 
целокупното работење" треба да стои думата 

•книги". 
На негата страна, член 7 ред 1, место думата "сво 

ите" треба да стои дурата "врши". 
На негата страна, чл. 9 ред 1, место "чл. 17" треба 

да стои "чл. 7" . 
На страна 24, чл. 34 во редовите 8 и 9 под 2) ду-

пите "одбраната задача за писмен испит, точното време 
иочетоког на" треба да се избришат како непо-

требни. 
На сарапа 25, прва колона, под точка 12, думата 

^Околискиот" треби да гласи "Обласниот". 
Не страна 28, насловот на решението под рег. бр. 

<греба. да гласи: Решение за бројот на судиите и су-
ЈИИМ-«<Цитн«ци ве народните судови". 

Од Редакцијата на 
"Службен весник на НРМ", 
ИСПРАВКА 

Минас* ерствот« за просвета на НРМ, по извршеното 
со изворниот текст, установи дека во Решение-

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА ПРМ". 

Се известуват претплатниците на "Службен ве-
сник па НРМ", дека при испраќањето на сумите пре-
ку Народната банка треба на самиот чек да напишат 
својата јасна адреса, а на грбот на чекот ка ј што 
стојат думите "Соопштенија до сопственикот на смет-
ката во врска со уплатата" да наведат — за која го-
дина се уплатува сумата и зошто. 

Во колку е извршена некоја промена на називот 
или адресата на претплатникот, треба веднага дд^се 
извести администрацијата на овој весник, за да може 
да се изврши исправка во картонот на претплатникот. 

Како извесен број претплатници од 1949 год. 
не ја подмириле претплатата за таа година, се молат 
да ја подмират најкасно до месец мај оваа година. 

Во колку некој претплатник тоа не го стори, 
испраќањето на весникот ќе се обустави а самиот 
предмет ќе се предаде на Државната арбитража на 
НРМ. * 

Претплатниците за 1950 год. претплатата треба 
да ј а подмират до кра јот на второто тромесечне оваа 
година. 

Ракописите кои се праќаат до редакцијата на 
овој весник, треба да бидат испраќаат во дупликат и 
јасно откуцани на писаќа машина. 

Од Дирекцијата на 
"Службен весник на НРМ", 

С О Д Р Ж И Н А 
Рег. бр. Страна 
47 Закон за Државниот буџет на Народна Република . 

Македонија — — — — — 33 
48 Закоп за Дополнителниот буџет кон Републиканска' 

буџет на Народна Република Македонија за 1949 год. 34 
49 Решение за контрахнрање и продавање на зарзават, 

емши и бостан од страна на државните земјоделски 
стопанства на подрачјето на Народна Република Ма-
кедонија — — — — — - 3 5 

ЅО Решение за участието на областите и на град Скопје 
во републиканците приходи и во отстапениот дел од 
сојузните приходи и за урасте на Народна Републи-
ка Македонија во приходите на областите и на град 
Скопје — — — — — — — 35 
Решение за определување гравови и индустриски 

- Центри на подрачјето на Народна Република Македо-
нија во кои Народната банка ќе издава потрошачки 
карти врз основа на списокот на п о т р о ш а т ^ кои 
што ќе го поднесе претпријатието, установата, над-
л е т е о ^ и општествената организација и на одреде-
ните потрошачки категории кои што не работат во 
претпријатието, установата, надлештво^ и општес-
твената организација — — — — — — — — Зв 

Исправка за грешките во „Службен весник на НРМ" 
бр. 4 од 1 март 1950 година. 
Исправка на Решението за отво раље паралелки од 
1-клас со српски наставници јазик при полната женска 
гимназија „Јосип*Броз Тито" — ВО Скопје — — —'Зв 

Издава 'Службе* весник на Народна Република Македонија" 
Гиго" бр, Пулт. фах. 51 — Тел. 1986 чековна сметка при 
8.ОДШ1 — Одговорен уредник Петар Јанв«<Ш ул. 338 бр 6 

— Новинско-издавачко претпријатие — Скопје, ул. Маршал 
Народната банка на ФНРЈ. Центра за НРМ Скопје бр. 

— Пета*": Печатница ..Гоце Делчев" — Скоте 


