
! Бр . 20 О м « ! * *в Атм« «94« гон, Год. IV 

Ракописите се исправаат во дупликат ЕА адреса: „Службен 

Весник ва НРМ" Пошт. фах 51 Скопје в не се враќаат 

Цена на овој број е 4 динари. Претплатата еа цела година 
250 дин. 8& едно полугодие 125 динари. 
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У К А З 

Врз основа чл. 73 т. 7 од Уставот на НРМ, а пој 
Предлог НА Претседателот на Владата на НРМ, През и дау мот 
ђа Народното собрание на Народна Република Македонија , 

О Д Л У Ч У В А 
1. да се разреши од должност Министерот на трговија« 

(га и снабдувањето Диме Бојановски 
2. да се именуваа 
за Министер на трговијата и снабдувањето Лопару< 

каневче 
за Министер во Владата на НРМ Диме Бојановски 

У. Бр. 6» 2 јули 1948 год. Скопје 
Президиум на Народното собрание 

на Народна Република Македонија 
Секретар Претседател 

Крсте Црвенковски е. р. Богоја Фотев е. р. 

Б)рв ооаша чп. 29 т о г 8 во в рок* оо «(• 8 то« ТФ ОН 
Вагонот еа Петгодишниот пла« еа развиток на народног* 
јотоп&нопво на НР Македонија во годините 1947—1951, Вла-
дате е^ Народна Република Македонија ј а пропишува след-
ам«* 

У Р Е Д Б А 
аа откуп на афионот од реколтата 1947/4$ год. 

Член Г .< 

Со цел еа она^Здува«^ индустријата оо потребни 
ваши и еа регулирање на прометот со опојна дрога к'е ов 
врши во 1946 год. задолжителен откуп на афионот Од реко*« 
»ата 1947/48 година, 

Плен г 

Откупот на афионот од реколтата 1947/43 год. на тера . 
Коритата на Народна Република Македонија ^ з а п о ч н е на 1 
Џула 1948 год. в »'а ов »анри:« аакљутво Ло 18 септември 
& ] № ГОДИНА, Ј 

Плен } 
Откупот к'# ге врани Претпријатието за каоз-нзвоа 

^Вардар" — Скопје, во помошта на свои експерти, директ-
ен ед производителите. 

Член 4 

Откупот к'е ое ѕрпги по држ ап па (оврвана) цана зд 
1.900. дин. за еллн килограм афион оо 11% морфип, согласно 

Наредбата оа државните (серзашгге) Ц&аи н а подадел оките 
производи („Службен лист н а ФНРЈ" бр. 80/48). 

Член 5 

При проценката морф плажата н а афионот од овкој про-
изводите* задолжително да прноаотвува еден претставите* 
н а надлежниот околиски (градски) народен одбор, кој што 
В'© ја контролира правилноста н а вршењето на откупот. 

Член в 

Секој производител ко ј што не в задоволен оо процеп. 
(Вата на експертите на Претпријатието „Вардар" ина право 
ДА бара хемиска анализа.. Во случај д а анализата покаже 
да проценката н а експертот вила то тла, трош ковите околу 
анализата, п> оноои производителот кој што ов жалел. Во 
противен случај трошковите ги сноси претпријатието. 

Член 7 ' 

Непредавање на афионот во срокот предвиден во чл. 8 
(ж оваа Уредба, како и повредување н а другите преп поп од 
Ова® Уредба повлекува одговорност по прописите н а Закон. 
• а сузбивање на недопуштена трговија, недопуштена пгпеку 
рација и стопанска саботажа, а афионот кој што к> им <*-е 
(пронајде к'е им биде одземен. 

Оваа Уредба влегува во сила веднаш. 
Скопје, бр. 7874 ОД 1. V 1948 год. 

Претседател н а Владата на НРМ 
71. Копишевски е. р. 

139 
Вр« основа ив точна В ота« 5 од Наредбата на Владата 

мв ФНРЈ »а искористување празните возења на терените мо 
торн и возила од в. IV. 1948 година IV Бр. 2864 издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОЦЕНТОТ НА НАГРАДИТЕ ЗА ИСКОРИСТЕНИТЕ 

ПРАЗНИ ВОЗЕЊА 

— Имателот на теретно™ моторно возило должен 1» 
ва посредувањето во искористувањето на празното односно 
недостаточно Оптервтеното возење* да во орен од 5 дена по 
извршената наплата на лревозната услуга, и оп лати од при . 
маната наплата како награда и това: 

А. на возачот: 
до I. тон носивост 15*/« 

до 1.5 тон носивост 11*/» 
до 2* тон носивост 9*/« 
до тон носивост 8®/* 
до* 3„ гон носивост ?*/<» 

СМРТ НА ФАШИЗМОТ СЛОБОДА НА НАРОДОТ 

Н А 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 
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да 4 топ теве насет 6®'а 

до 8» тон носивост 5>5в/« 

до 7. тон носивост 5»/* 

преку 7» тон носивост 4®/* 

Не возачите од установите » претпријатијата 

Ино? ауто-саобрак^ј и трговија, предниот процент се на**® 
пува со 2 (два) т,-*> »леете 154/« примаат 13*4 место 11% лин-

8% ИТ»№ 

& На спунбеѕкмот ед Одделат ѕ» с^обрак^ј : 

5*/в амо наплатениот износ е до 1-000 дин. 
4»/# амо наплатени*^ износ § од 1.000 до 1.500 дин« 
ЗЛ®/« ако наплатениот нанос • ОД 1-501 ДО 2.000 дин« 
3% ако наплатениот нанос « ©Д 2-001 до 2.500 дин*, 
2ДМ* ако наплатениот нанос § од 2.501 до 3 000 дин, 
2»/* е д »»»платениот нанос преку 3.001 

2» — возила чие* тонажа се навода меѓу две од 
јр« наведените носивости? в'§ св сметат како да »мат 
вена носивост«, 

3« Во случај на непотполно искористување номинале 
м а т носивост на возилото«? и*е се примени оној процент ној 
одговара на номиналната носивост, 

— Ако е со едно нето вшило извршено превозува« 
ње № више корисници, тогај к'е се примени оној процент 
па) одговара и« аберот од наплатените суми по сита фан= 
тури« 

&> — Процентот не наградите под А. и Б. се однесува? 
Вамо и« наплатените наноси по превозните услуги. 

§1 — Навивте *» препорачување одреденото в џ е т 

УГОВОРУВА«* И ИСТОВАРУВАЊЕ* ВЕКО И СИТЕ ДРУГИ НА*«« В 

евентуални такси, кој се ани**? мако основа при пресметув-
а л е ио »»»градете, 

6- — Ова ја Наредба стапува во сила оа денот иа об ја 
вувањет© м во „Службен Весни« иа НР Македонија*, в к'е е® 
применува ед 15. IV 4948 год. 

Бр®! 5483/48 Министер за Јгокапзн саобраћа! 
ка НР Македонија 
Тоде Издавал е. р. 

140 
Владата на Народна Република Македонија, согласам 

чл« 3 ст. II од Уредбата за оснивање комитет за кчоператорствс 
на Владата на Народна Република Мокедонија. а по предлог 
на Претседателот на Владата, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За Претседател на Комитетот за коонерагорство ве иаЗ* 

качува Диме Бојановски, министер во Владата на НРМ 
Бр, 7903 од 2 јули 1948 год. Скопје 

Претссдт€Л на Владата 
ва Народна Република Мгн?едонв|$ 

Л« Политовски е. џ, 

Врз основа чл. 8 и 10 од Законот за избор на одбери** 
ати за народните одбори, Извршниот одбор на Градскиот мк 
роден одбор на град Прилеп, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се распишува? избори па 8 август' 1948 година за р® 

одборнички места иа Градскиот народен одбор на град Прв* 
лен, во изборните единици бр. 2, 20 и 42. 

Од Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на 
град Прилеп, , 

С О Д Р Ж И Н А 

Рв*, бр. Страна 
137 Указ за разрешување од должност Министерот 

на трговијата и снабдувањето Диме Бојановски 
и за назначување за Министер на трговијата в 
снабдувањето Лопару* Каневче а за Министер 
во Владата на НРМ Диме Бојановски — — — 143 

1Ѕ& Уредба за откуп ка афионот од реколтата 
1847/48 год. 143 

13$ Наредба за процентот ва наградите за искористе-
ните празни возења — — — — — — МЗ 

14& Решение за назначување Претседател на Комите-
тот за кооператорство на Владата на НРМ Ди-
ме Бојановски — — _ —. — — — 144 

Ѕ41* Решение! за распишување избори на 8 август 1848 
год. за три одборнички места на Градскиот на-
роден одбор на град Прилеп, —• —• —> — 144 



О Г Л А С Е Н ДЕЛ 

Бр. го С М « 19 Јули <048 год. Гец. НГ 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД во скоте 

Ш п и ц а Божинова Пашова, редам* Унииве* 
Ѓд о. Бродец подаде бракоразводна тужба прогна каже ок 
Волаш 

Волеј«'« Бежа« е во неизвесност н со новово*«* ме« 
ртожнтелскм согласно уверението е а Месниот одбор-
& Љубиса« бр. 071/43 год-, се довикува тужениот да а о вет . 
наескедвеаан ерос од објавувањето н а овој оглас во „Служ-
бен асеан* а » ЦРМ4' Јев« г а к одреди овој заставине. Во 
таван случај овој вуд му одредува во евоофвашо еа аЛетаж-
нкк Благој Поа Овако® Одвекат а с Скопје, к о ј Се еа каста, 
еувв в а идов трошак. 

Од Окружниот суд т Скопје, Г. 627/44 оа «в VI. 1«4# 
ГОДА?«. Ш 4 — 1 

Цвета Веселинова Иванова родица Георгиева Димитро-
ва ед »рад Скопје подаде бракоразводна тужба против мажа 
еи Веселин. 

Видојка тужениот Веоелек е ао веиввеоаоет а со а е т * 
рн&го местоживееае. сагласе© уверението е а 1Ј4т реонска 
народе« одбор е а град Скопје бр. 209/4$ тоа.. се вовжува« 
да во петнаесто гиесен срок од објавувањето иа овој осла« 
во „Службен весник па ПРМ" ое ја«« или одвоји слој в а с л -
пише. ВФ противи слузав овој суд МЈ одредува с о еаоофм-
цио ва завршиш« Благој Ш а П««ла» а л к о а « е д О к о в а ј *о! 
е'е г застанува н а вегов троше«. 

Од Окружено* суд во Скопје, Г. од 23.. V! 
»однео, 1—4 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Иа тужба г а Прешевска Јованка« ОД 
село Товвлч&аи, прог«« Јо&и-ч Михајло, сега во в&извееноет. 
се повикува ту алавог Миса јао да во срок од аетиаеев* ден* 
од објавува^ го нд овој оглас во „Службен в а т а к на ДРМ* 
бе јаме ка овој суд в означи својата точеа в ш ©дое. 
ди вастанни* кој к'е го застапува во старог. 

Од Окружниот суд вод Бетона. <1*1 1—1 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пе предлог на П о е т и к а Тодосов« Серафимов од е. 
Младо Пароркчанк, куманово®©, овој суд настанка еа 
огласуваат умрен Коста Јованов Пешев од с. Старо Наго. 
ричаак, к о ј уште во 1909 Родила, отишол на печалба во Аме. 
| «жа и последен в а т ее јавна во 1949 волана, а ед гегај д о 
деве«** не се јага«. 

Се поканува истиот да во ср ос од една роди«« од об ја« 
»ува«еж Ка овој оглас во „Службен весник и а ПРМ" ое ј а -
ви на овој суд да ле е жив или на поставениот скрбни« Сгра 
хил Шандев, пристав на овој суд, како и секој друг кој знае 
нешто »а него да јави тоа на овој суд. Во проточен случај 
овој суд к'е донесе решение со жео к'е го о л и зи Коста а 4 

умрен и к'е ја расправе неговата оставина по вашиот. 
Од Околискиот суд во Куманово 0. бр. 54-8/4С од чг м а Ј 

1948 ШД. 178 1—1 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Илјаз Та-ждннов Иа јазовски од с. Нова* а&оиијк 
Дебарска, нестанци во 1945 година во 15 корпус. 

О поканува нестаналнот Илјаз Тажедии**с ИдЈа. 
еоски од е Новак, како « секој кој нешто чиле ** неста«* -
м о т , да се јави во овој суд или на старателот рабије 'Таж-

едипова од о- Носа« околија јгсбареал со еро« од 18 дена од 
објавувањето нд овој оглас ао -Службен веевме в а НРМ* 
ш а к у во противен случај к е биде аронасви аа гмвве. 

Од Околиски суд ао ррг Добар., З б . У М Р « год. 
Р. Вр. 488/4«. т , ^ 

Р е г и с т р а ц и и н а д р ж а в н и с т о п а н с к а 
п р е т п р и ј а т и ј а 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОКОЛИСКОТО ПРЕТПРИЈАТТИН ЗА 
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ 8 0 КРАТОВО 

Околискиот народен одзборвфаааисов етсе-Д.Крв.ЧЧПИЛ 
воз основа чл. 17 од Основниот захов еа држава®® отоаад-

ока претпријатија и чл. 13 од 0»&вшжнбот з а 
е а државните стопански нветжоијдтик објавува 

Иа осЈКшание Решението ма Оаеднѕѕадг д а р е в а Одбир 
—фаадноов отсек гр. Кратово б л 8912 од 1* VI ш е годела, 
вапишано е во регистарот на државните стонапоѕ* прегну«. 
Јахија оод фирма: Окодшсао пронзводително претгарија*пте 
еа градежни материјала ©о седиште во гр- Кратово* 

Претпријатието е основано со Решеше бр. в о д 
15 V! 1945 тодиаа на Околискиот наредеа одбор тр. Кратово 

Предмет за работа на претпријатието е: д а чира** 
нар. тули, и да бича даски и др. па територијата на Фвмнк . 
»и®т с в е д е н одбор гр. Кратово« 

Адмииастратквио-одоратнвеи т . »рег . 
жри^атиего е: Из-зрндааот •одбор на Отхвааш несуден 
гр- Кратово. 

Претор®јатието к'е то т ги&шуш* »адолжува « -
долнсуѕв Јанош«« Наве Ангелов директор е а в9*№9жЏ****<> • 

Бр- 23 јуни 1943 година 
Ш 1 Г 

1*ЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖА8Н0Т0 ОКОЛИОКО вЕМЕИОКО 
ПРЕГЛРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП И ПРОДАЈА ИА РАЗМИ СЕМИ-

ЊА „ДОЛНИ ПОЛОГ- — ТЕТ080 
Околиски народе п одбоа> — фннаноов отсек — Тетово, 

»ра ОСНОВА на чл. 17 ол Ови званог а а ш к и а дмкажжнте ето« 
нанели претпријатија и чл. 18 од Праааавтмвог ва ревастрлгзг-
ја Н1 државните сто.нански претнријатија објавува: 

На оомование Решението и а Околнсккот народе« — 
Фннавовв ото?« — Тетово бф. 8659 од г в - У Ј - ш * лед. вашвша 
но е во регистарот «а лрж»кн)гге етадаигЈ&а ®ретарк.јат«ја •нед 
фирма: Окадиско семенско претпријатие за ОТКУП И ШК>ДАЗА 
н а разни семин.а „Долни Полог" ср седиште во -гр Тетово. 

Претпријатието е основано со Решение ц а Околвоваот 
народен Тетово бр. »417 ал 24-УЈ-4948 «од. 

Дре дм ет еа работа на претера јагнето д а о т к у п н а 
ра^ни семин.а истите ги чисти и по квалитет РИ ДВО« ^ 
кува па оо истите ги снабдева односно продава еа земјодел-
ците ед државен, еооѕенашвен в шжвЛген сектор во терито-
ријата на Околискиот народен од1ор на гр. Тетово. 

Административно-опеоативно оаководстао на дретвд«-
|атнето е: Извршниот одбор на Сколи окно? народен одбор ЛД 
гр. Тетово. 

Претпријатието ке го потпишу&а — задолжува и ра»д«ж 
жзгва Косто Трпков Апостолл&н директор иа претарнјатието. 

Б Р . 80^0 о д &-У1-1948 РОД. 
4 4 0 1 — € 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ГРАДСКА ПЕЧАТНИЦА И КНИГОВЕЗ^ 
НИЦА „НАПРЕДОК" « 0 ТЕТОВО 

Градскиот народен одбор — фиданоов отсек во 'Тетово 
во обиела на чл- 17 сц Основниот закон за државните сччц^ае 
лки претпријатија и чл. 18 од Пс«,вилн«кот за регистрација а* 
државните стопаиоки претпријатија објавува-

Врз основа Решението иа Пралики^ набоден одбор на 
Тетово од 21-У1-1948 год. Бр. 13 «09 запишано е во региста-
рот на државните стопански пг>етпоадат,ија од декади*) анпче 
ние на страна ц , број I, свеска I Државното отопажжо пг>ет^ 
приМтие од локално значен-ие под фитиља: Градска печатница 
а. книгове^ннца „Напред^" со овддшге во Тегове, 
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Претпријатието е ©сновало со Решениве па Градскиот 
п а р о в и одбор во Тетово Бр. 12.401 од 4-VI-1946 год. 

Предмет за работа на претпријатието е: да врши печа 
теше на сите видови обрасци, ЛИ СТОБИ И ВЕСНИЦИ, подарвуша-
и>е и коричување на книги. 

Адмилиотратпвпо^оперативеи -раководител на претор«, 
јат и ето е: Извршниот одбор ца Градскиот »»(реден одбор во 
Те-гооо. 

Претпријатието ке го нотнишува, задолжува и раздал 
жу ва Војче Д. Апостолски, директор на претпријатието. 

Од Градскиот народен одбор — Фиданчев отсек во Те-
тово, 13-609 ОД 21-У1-1948 ГОД. 448 1—1 

Регистрации на инвалидски стопански 
претпрв јетија 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ИНВАЛИДСКОТО СТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ „ИНСТОП" СО СЕДИШТЕ ВО ДЕБАР 

Министерството на финансиите ла НРМ, во смисол на 
чл. 17 од Правилникот за регистрација ца стопанските прет 
пријати ја и инвалидските организации, објавува; 

Врз основа Решението на Министерството на финан-
сиите на ИРИ бр. 12132 Од 19 VI 1948 год. запишано е во 
регистарот на стопанските претпријатија на инвалидските 
организации на страна 20 Инвалидско стопанско претприја-
тие под фирма; 

Инвалидско стопанско претпријатие „Инстоп" ос се-
диште во Дебар. 

Претпријатието е основано оо Решение на Околискиот 
одбор на воените инѕвалиди од војната во Дебар бр- 684 од 
в X 1947 год. 

Предмет за работа на претпријатието е: трговско пос-
ловање со тутунови преработки, кибрит, таксени вредности 

и /шуги ситни стоки за потребито ва кантини за продавање 
стоки па древно. 

Администратшшо.оперативен раководител на прет-
пријатието е: Дирекцијата на инвалидски стопански прет-
пријатија за Македонија — Скопје. 

Фирмата к е ј а потпишува директорот на прет прија-
т н о Рашит Русо во границите на овластувањето. 

Бр. 12132 од Министерството на финансиите ОД 
19 IV 1948 ГОД. 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ИНВАЛИДСКО СТОПАНСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИНСТОП" КИЧЕВО 

Министерството на финансиите на ПРМ во смисол, на 
чл. 17 од Правилникот за регистрација на стопанските Прет:, 
пр ијан ја на инвалидските организации, објавува: 

Врз основа Решението на Министерството на фвиан. 
спите на ПРМ бјр. 112Ѕ7 од 19 VI 1948 год. запишано е в'6 
регистарот на стопанските претпријатија на инвалидските 
организации на страна 19 Инвалидско стопанско претурија, 
тие под фирма: 

Инвалидско стопанско претпријатие „Инстоп" со се. 
дините во Кичево. 

. Претпријатието е основано со Решение на Околискиот 
садбер! на воените инвалиди од војната во Кичево бр. 430 од 
13 X 1947 год. 

Предмет за работа на претпријатието е: трговско пос. 
дување со тутунови преработки, кибрит, таксени и поштен, 
ски марки, канцелариски материјал, разни пијалоци како и 
преработка на животни намирници. 

.. Административно,оперативен раководител ца претпри-
јатието е: Дирекцијата на инвалидските стопански пртепри-
.1агнја за Македонија — Скопје 

. Фирмата к'е ја потпишува лирергрррт па прегорија, 
тието рада Трајковски-

Бр. 1124 7 од Мици«. Теретио! р вп. финансиите 
Јо V! год. 

452 1 — 1 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ИНВАЛИДСКОТО СТОПАНСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИНСТОП" СО СЕДИШТЕ ВО КОЧАНИ 

Министерството на финансиите на НРМ во смисол на; 
чл. 17 од Прав ида и кот на стопанските претпријатија да 
а в е а ш д о ш т е организации, об јавува: 

Врв основа Решението иа Министерството на финана 
сиито на ПРМ бр. 9318 од 18 VI 1948 год. запишано е ној 
регистарот на стопанските претпријатија ц а инвалидските! 
орган шадин, на страна 11, Инвалидско стопанско претпри^ 
јата е под фирма; 

Инвалидско стопанско претпријатие „ИнстОп" со св51 

дигате во Кочани. 
Претпријатието е основано со Решотие бр« 15 оЛ| 

20 XI 1947 год. л а Околискиот (народен одбор на воените 
инвалиди од војната — Кочани. 

Предмет за работ«, н а претпријатието е: трговско пов« 
дување со тутунови преработки и кибрит, таксени марки в 
поштенски вредности и други ситни стоки за потребите нав 
воените кантини за продавале стоки на дробно. • г 

Адмшгиоративно-оперативен раков одите л на прегори* 
јат и ето е: Дирекцијата на инвалидските стопански прегорив 
фатија за Македонија — Скопје. 

Фирмата к'е ја потпишува директорот на цретприја* 
тието Михаил Д. Паунов. 

Бр. 9818 од Министерството на финансиите на ПРМ 
18 VI 194? год. : • . , . 453 1—ЈО 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ИНВАЛИДСКОТО СТОПАНСКО* ПРЕТ« 
ПРИЈАТНЕ „ И Н С Т О П " С Т Р У Г А 

Министерството на Финансиите на ПРМ во смисол на; 
чл. 17 од Правилникот за регистрација иа стопанските прет. 
прифатија на инвалидските организации, објавува: 

Врз основа Решението на Министерството на Финансии • 
1« иа НРМ бр. 11080 од 19-1X^-1948 год. запишано е. в 0 реги-
старот на стопанските претпријатија ца инвалидските орга-
низации на страна 18 Инвалидно стопанско претпријатие, 
под фирма; Инвалидско стапалото' претпријатие „Инстол" со 
седи што во Струга, 

Претпријатието е основало со Решение на Околискиот ' 
одбор на воените инвалиди од војната бо Струга бр. 350 од 
9- XI-1947 година. 

П р е л е т за работа на претпријатието е: трговско послу«., 
вање со тутунови преработки, кирбит. таксени и поштански 
вредности и друга ситни стоки за потребите на кантини за 
продавање1 стоки .па дробно- ' ' : 

Адмитш^тратавно-опбративе«• раководител 'иа ире-}прија-' 
тието е; Дирекцијата на инвалидски отопадаѕки- претури/дес-
тија за Македонија- — Скопје. - •• •, •• .. :. 

Фирмата ке Ја потпишу ва директорот на претпријатие 
ето Ристо Филиповски. 

Бр. 11080 — од Министерството на Финансиии-гг —» 
'19-!У-1948 ГОД. • 449 1—I1 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ИНВАЛИДСКОТО СТОПАНСКО ПРЕТ. 
ПРИЈАТНЕ гИНСТОПи ГОСТИВАР 

Министерство!о. ца финансиите/на ,13РМ;'.-во/смисол на 
чл. 17 од Правилникот за регистрација ла стоп ап ок иге прет-
пријатија па инвалидскиве'организации, Објавува.- • 

Врз основа Решението на Министерството^а-; финансии--
те иа ПРМ бр. 9.818 од 18-1-1948 год, запцшацс е БР регистарот 
на стопан оките' претпријатија на инвалидските организации 
на страна 17. Инвалидско стопанско претпријатие' под 
Фирма: 

Инвалидско стопанско претпријатие, ^Инстоп." со ов-
днште во Гостивар. . 

Претпријатието е основано со Решение бр. ез2 од 
8-Х-194 7 г''"*па! Околискиот одбор" на тШ&тѓге 'инвалиди од 
војната — Гостивар , • :>•„•.••.;•-:• ото'-. 

Предмет за, работа на претпријатието е; трговско пок 
вање со тутунови преработки, кибрит, таксени и поштански 
вредности и други ситни стоки за потребите на и'<Ши клптп-
н и ла продавање стоки на древно. - 1 1 • : 

. Ддминистративно-ошеративен раководител, на претпри-
јатието е- Дирекцијата на инвалидските .претпријатија, аа 
Ма/ке.тотпа — Скопје 

Фината потпишува Директорот на прегнути јат и-
* ето Игњат Матичното и •" •• <-1 '> • *••! л 

ј Бр..-10620 — ол Министерството ва финансиите — 
18.\'МЅ Г 450 1—1 



Сноп Је 1«-У«М94в г. - Гол- IV 

Промени во регистерот 
ПОСТАВУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО 

ОТПАДОЦИ „ОТПАД" СКОПЈЕ 

Министерството на финансиите на ПРМ врз основа на 
17 од Основниот закон за државните стопански претера, 

(атија и ч*. 18 од Правилникот за регистрација над држав-
ните стопански претпријатија објавува: 

Со решение на Министерството еа индустрија и РУ« 
дарспво на ПРМ бр. 118 од 17 IV 1948 год. еа заменик дирек« 
тор на претпријатието за промет со отпадоци: „Отпад" —* 
Скопје, е поставен Љубен Миланов Георгиевски, кој е ста. 
оил на должност на 12 IV 1948 год. од која дата има да ја 
потпишува, распишува, и раздолжува фирмата на претпри-
јатието во границите на овластеното. 

Со решение на Министерството за индустрија и Ру-
дарство на НРМ. бр. 102 од 12 IV 1943 год. разрешен е од 
должност директорот на претпријатието »а промет со отпа-
доци „Отпад" — Скопје Ристо Тодоровски, и од 12 IV 1948 
год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на 
претор нјатието. 

Бр. 11418 — од. Министерството на финансиите 
»9 II 1498 ГОД 

440 1—1 

ПОСТАВУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

МЕЛИОРАЦИЈА НА БИТОЛСКОТО ПОЛЕ „ЦРНА РЕМА* 
ВО БИТОЛА 

Министерството на финансиите на ПРМ, врв основа 
чл- 17 од Основниот закон за државните стопански претари. 
фатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на држав-
ните стопански претпријатија објавува: 

Со решение на Министерството на градеж ите на КРМ 
бр. 118 од 1 II 1948 год. поставен е за директор на Градеж-
ното претпријатие за мелиорација на битолското поле „Црна 
Река" во Битола Анастас Став ровок и кој стани на должност 

на ден 1 И 1948 год, од кој ден има здраво да Ја потпишува, 
задолжува и паз доликува фирмата на претпријатието во гра-
ниците на овластениот^). 

Со истото решение разрешен е од должност досегаш-
ниот в. д, директор на Градежното претпријатие за мели-
орација на Битолското пол« „Црна река" во Битола инж-
ХРИСТО Достанов, и на истиот од 1 II 1948 год му претста-
вува правото да ја потпишува, вадолжува фирмата на прет-
пријатието-

Бр. 12348 од Министерството на финансии« 
№ VI 1948 ГОД. 

445 1—1 

НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО НАРОДНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНАП" ВО ГР. ТИТОВ ВЕЛЕС 

Градскиот народен одбор —* фин а исов одсек — на гр. 
(Гитов Волео врв основа на чл- 17 од Основниот »акол еа др. 
»аопите стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот 
Ца регистрација е* државните стопански претпријатија, 
Објавува: 

Согласно решението на Извршниот одбор на Град-
н и о т народен одбор на гр. Титов Белее под Бр. 1838 од 18 I 
1948 година стана следното нзмененне во директорскиот по. 
Лежај на Градското народно претпријатие „ГРАБАЛ" —* 
Литов Велес« 

Доселшниот директор на Градското народно претпри-
јатие „Гранап" Каме В вшил ов се разрешува од должноста 
Карактер на претпријатието, а на неговото место се назна. 
»ува Петре Жабев*, кој к*е го потпишува, задолжува а раз-
должува. ирвгирЈф^вете одае денот на назначувањето. 

Бр. 7Ѕ&Г ОД ГФ {V* 1948 година 
443 

: Бр. 20 — Стр.-9 

ПРОМЕНА НА ДИРЕКТОР НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ „КИТКА" — СКОПЈЕ 

Околискиот народен одбор — Ф и н а е в отсек — 
Скопје, врз основа чл. 17 од Основниот вадо« ва државните 
стопански претпријатија објавува: 

Со заповед на Извршниот одбор на Околискиот на-
роден одбор на град Скопје, бр. 204 од 1 јуни 1948 година, 
раорешен • од должност Стојко Јовановски, директор на 
градежното претпријатие „Китка" Скопје, од кој ден му 

престанува правото да го потпишува претпријатието. 
Со заповед на Извршниот одбор на Околискиот на-

роден одбор Скопје, бр. 205 од 1 VI 1948 год. назначен е 
Сокол Христовски еа директор на Градежното претпријатие 
„Китка" — СкопЈе, кој к'е го потпишува — задолжува и 
разрешува претпријатието од денот на назначувањето-

Бр. 0998 Од 8 VI 1948 година 
Скопје 

143 1—1 

НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО СТОПАН-
СКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЗАРЗАВАТ И ЖИВИНАРСТВО 

„БАБУНА" — ВО ГР. ТИТОВ ВЕЛЕС 

Градскиот народен одбор — финаноов одсек на гр. 
Титов Велео врз основа на чл. 17 од Оснозпиот закон на др-
жавните стопански претпријатија чл. 18 од Правилникот на 
регистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Согласно решението на Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор во гр; Титов Велео под Бр. 12889 протокол Бр. 
8 од 20 IV 1948 година стана оледнето нзмененне во дирек-
торскиот положај ва Градското стопанско претпријатие 
„БАБУНА" — Титов Велес-

Досегашниот директор на Градското стопанско прет-
пријатие ва зарзават н живннарство „БАБУНА" — Јосиф 
Џипунов се разрешува од должноста директор на претпри-
јатието, а неговото место ое назначува другарот Борис Алчев, 
кој к'в го потпишува, задолжува н раздолжува претпријати-
ето од денот на назначувањето му-

Бр. 12889 ОД 28 VI 1948 година 
ф . Титов Велес 

444 1—1 

Мали огласи 
ЛИЧНИ КАРТИ 

Изабената лична карта ја огласува* невалидна Имер 
Исмаил Салиев од село Крушолек-Г. Петров 2893 1—1 

Погубената лична карта бр. 3405 ја огласу вам инвалид, 
на Живко Стојанов Горовски од село Сараднице-Тетово ч 

2398 1—1 
Изгубената дична карта бр. 1023 ја огласувам невалидна 

Ибраим Осман Биберовиќ' од село Пирок-Гостивар 2398 1—1 
Изгубената лична карта ја огласува* невалидна Ибраим 

Тодески од осло Ратово-Прилеп 2405 1—1 
Изгубената лична карта ја огласува* невалидна Киро 

Конески од село Небрегово-Прилеп 2407 1—1 
Изгубената лична карта ја огласувам невалидна Ленка 

Крстевска од. село Небрегово.Цршлеп 2408 1—1 
Изгубената лична карта бр. 78 ја огласувам невалидна 

Сулемон Н- Даутовски од село Лашани.ГЈрилеп 2413 1—1 
Изгубената лична карта ја спасувам невалидна Асан 

Усеинов Рашидовски од село Ерековци-Прилеп 2414 I—I 
Изгубената лична карта ја огласува« невалидна Фане 

Зибер Алиоски од село Дебреште-Прилеп 2418 1—I 
Изгубената лична карта ја огласува^ невалидна Илија 

Димитров Митров од Битола 2417 I—I 
Изгубената лична карта Рег. бр. 410 серија 77410 ја 

огласува« невалидна Спиро Анѓелов Димитров ек а од Царе« 
во Село 2125 I—» 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ - ОГЛАСЕН ДЕЛ 
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Изгубената личне »арта Рег- бр. 251Ѕ сери Ја бр- 47514 ја 
Огласува*! невалидна Бранка Мрда одсела Петрова.Скопје 

2.33 1—1 
Изгубената вична карта Рег. бр. 800 серија 4Т9ПО од 

*9-1Х.47 г« ја ограбувам невалидна Александар Божилов зд 
Струмица. 2134 1—1 

Изгубената дигаа карта ја о г л а с у ^ невалидна М у т . 
фа Асановски од село Поповјани-Кичево 21^9 1—1 

Изгубената лична карта бр. 8015/49 гол- в а д е н а од 
©товног на внатр. работи при Градскиот народеи *>дбор во 
Битола ја спасувам невалидна Илија Димитров Митрев од 
Битола 1 ««7 1—1 

Изгубената лична карта бр. 3240/48 год. изг^дрчп ол от-
секот на внат- работи при Околискиот народен плб'»р Титов 
Велес ја спасувам невалидна Идриз Елмеаов Прчковски од 
вело Краишен и-Титов Велес 9057 1—1 

Изгубената лична карта ја Огласува« невалидна Стојан 
С- Стоплкосгн од село Тромег'а_Куманово 2144 1—1 

Изгубената лична карта Вр. 3734 серија «471/1 од 27-ХИ 
Т&47 год. ја огласу вам невалидна Силан Аврамов Атанасов, 
ски оп е л л о Горенни-Лебар ?1 

Изгубената лична карта Бр. 8412 од 28.1.1944 гец. ја ©г» 
ласувам невалидна Благоја Заков Златановски од село Дол« 
во Сслларпе-Тетово 2194 1—1 

Изгубената лична карта рег- бр. 2952 серија бр 2205« ја 
огласува« невалидна Илија Стојанов Јовановски од ''ело Со. 
вич.Гитола 1—1 

Изгубената лична карта бр. 7760 ја огласува** невалид-
на Металија Божинов Апостолов од Битола 1354 1—1 

Изгубената лична карта бр. 7ЛЧ0 серија 2820.1 п а т е н а 
ол <т?екО«г на виа?, работи на Околискиот народен одборон« 

, - л г - , н р р а л и д н а . А л е к с а н д а р Горг'н Д*г*счог«Кл 
о.т село Трново-битолско. ТР7Ч 1—1 

Изгубената лична карта бр. 2598 ја Огласува^ невалидна 
И-1ЛТИ Асни Емин од Скопје 2149 1—1 

Изгубената лична карта Рег. бр. Т016 сер. % 8*01* Ја 
невалидна Андоновски Теодос Кирил лд Куна. 

Н">ти» Ило 1—1 
Изгубената лична Карта серија "А". 48199 Рег. бр. 1199 ја 

огласу в ам невалидна Мурат Јусуф Адем од село Студенине, 
' к •' ч>нско • 2175 1 — 1 

Изгубената лична карта Рег- бр. 8419 серија А- 2МЧ из-
вадена на и.XI.1947 т д . ја спасувам невалидни маарем 
Лиман од Скопје 2179 3—1" 

Изгубената лична карта ја огласува** певали лп;* Акип 
Саит од село Текија-скопско 2180 1—-1 

Изгубената лична карта Рег. бр. 70 бр. 21407 ја огласу, 
вам невалидна Јордан Наумов Дековски од село Цз лери .би« 
ТОЛОКО 1964 1—1 

Изгубената лична карта Рег. бр. 975 од 18-Ш1»49 год. 
серији В. 47174 изд ал ена од отсекот на внатрешни работи 
во Демир Хисар ја огласува« невалидна Саља* Т- Ѓорѓиев , 
ски од село Прибилше-Демир Хисар 2006 1—1 

И лзчна карта ја ома сув ам невалидна Петре 
Г<М'Ч*е*»с!си од село И ж и гате . Грол око 2009 1—1-

Нвгубената лична карта Рр. 25ЅЗ серија Бр. 77Г.73 изда. 
д«нз од отсекот на внатрешни работа Струга и д о м а ќ и н к а 
книшка ги огласува*! невалидни Мустафа А. Тиро од Струга 

2010 1—1 
Изгубената лична карта Рег- бр. 7344 серија А- бр. 5407 

од 19-1Х-1947 год. ја огласува* невалидна Реџеп Јашар од 
Скопје 2214 1—1 

Изгубената лична карта бр. 688 серија А. бр 75694 од 
10-Х.194? год- ја огласува« певалидна Драги Георгиев Ка. 
реџо* од Гчрѕге Петров.Скопје 2222 1—1 

Изгубената лична карта рег. бр. 8790 серија л р 9176 ја 
огласува«* ненад идна Вангел Јованов Ванов од Б оту ли Ц п ) — Ј 

Изгубената лична карта Рег. бр. Ѕ Ш в вери ја А. 27184? 
издадена на 2.111.1949 год. ја огласува* невалидна ИЛИЈ« 
Стефанов Пановска од Скопје 2225 1—1 

Изгубената лична карта Рег- бр* 174 бр. 45774 ја огласу«* 
ван невалидна Душан Костов Смаковскв од Скодјл ~ 

22С9 1—-В 
Изгубената лична кврѕа бр- «093 од 1 0 . У . Ж 7 год. и®«-

дадена од Министерството на инат. работи ја огласува« ве* 
вали.-на Томка Пановска од Битола 2135 1—I1 

Изгубената лична карта Рег. бр. 244 ја оглаеуам пева., 
-видна Гиго Милевски од Струга 2510 1—83 

Изгубената лична карта Рег. бр. 29616 серија А. бра 
27591 ол 5ЛИ 1949 год. ја огла^увам невалидна Малон* Ни® 
чев Стефановски од Скопје » м г 

Изгубената лична карта Рег. бр. 32034 серија бр. ,91950 
од 26-1У 1948 год. ја огласуваат невалидна Крсто Синанов-
ски од Скопје 2513 1—| 

Изгубената лична карта Рег. бр, 1157 серија 21270 ја 
огдасувам невалидна Едв^мнр Еленмновскн од сето Цапа« 
ри.Битола 1р«5 1—$ 

Изгубената лична карта Рег. бр. 3357 серија Лоб* ја 
огласува« невалидна Методија А. Илијевски од грло Цана« 
рЕ-ВитОла 1990 1 — | 

Изгубената лична карта бр. В. 46537 издадена од О.В.Р« 
Демир Хж-ап Слепче ја з г л а в к а « не.валилна Стоена Ан« 
дреев Гарески од Брезово Демир Хисарско 2371 1—$ 

Изгубената лична карта Рег. бр. 230« серија Г. 2632 од 
'9.1-49 год. издадена од отсекот на винт. работ* пр* пц,.ти* 
ек И от народен одбор Куманово ја огласувам невалидна Нас« 
блатков »акимовски од село Речипа.Кунаново ЗЗЅ4 1—1 

Изгубената лична карта издадена пт "тг**** на ниат* 
работи пра Околискиот народен одбор во крилен јп огласу* 
вам напали дв* Бошко Рунчев Радески од Вел« Но ч* 

Изгубената лична карта Рег1. бр. 2097 серии „ЕГ бр* 
» 1 Ш ја огласува* невалидна Мамут Алијов Кадиров ол т а « 
Драгоно Штип 1 ~ г 

Шиубвт«* лична карта Рвг. бр. 490 серија И. бр *7501* 
ја огласува!« невалидна Петре Станков Арсов од село Пн пти. 
да. Штип 1—1 

Изгубената лична карта издадена оа Околискиот одбор 
отсек влат. работи ја огласу®ам не-валиота Благо! Па' 
абоски од Скопје 3*4? 

Изгубената лична карта Рер. бр. 1Ѕ76 серија В. мч7« од 
4-Х! 1947 год. ја огласува^ верали дна Мамудов*** Лати, 
фа Мерсим од Охрид $557 _јг 

Изгубената лична карта Рег. бр. 2209 серија д. 27211 ади 
•8-Х] 3947 гог-, <а огласу вам невалидна Ајдар А*сО« А тропка 
од село Новак-Дебар 1573 1—Ј 

Изгубената лична карта Ре?, бр. Н37 серија Е 42837 
18.Х1! 1947 год. ја огласува« невалидна Миљо Николо® Ди-
митров ОД ОруМипа. 1—* 

Изгубената лична карта Ја о б а с у т а « невалидна Лова® 
Настев Димоски од Прилеп 1—С 

Изгубената лична карта }а егл&сувам невалидна Гоге 
Јолески од Прилеп 2170 1«=$ 

Изгубената лична карта ја одлазувам левалвдна Ленав«' 
жа Стојанова Боцева од Штип 2 2 « 1—1 

Изгубела ли таа карта ја огласува*! аевалвдна Кемал 
Асанов Јуси нов од Штип 22*6 I—8 

Изгубената лична карта ј а огласуваи невалидна Маааѕ 
Цветков Крстевска од Орален 229У 1—1 

Иѕгубената лична карта Рег« бр« 5384 серија Д. бр- 16891 
А& огласу вам иеваладна Славе Ристов Зафировонд ед ' уопј«; 

«•292 1—5 
Изгубената лична карта Рот бр' 618 оериЈа А- бр- 75618 

ја огласува« невалидни ФеЈа*л« Авдуљ од I орче 
Нат}*-* 223 Ѕ 1—1 



СкопЈ* пжлт ~ т IV СЛУЖБЕН в е с н и к НА МРИ — ОГЛАСЕН ДЕД % го -»• Стр. в 

Лапубеиата **ч«а кар** Рег- бр- Ш б овада В- бр- З Ш 
од авди |19<и РОД. ја огласу мш доаададоа М е т о д а »Јетро« 
Цветове«« од Скопје 1 — 1 

Иагубена-га »ечеа карта бр. абов ја огласува* аѕаалид. 
ца Ејуп Абазов Нурнев од садо И с т о в о . Т е т о в о » и * 1—1 

Изгубената лична карта ја огласува* несел и дна ЈоснЈј 
Колевски ОД село Мажучиште — Прилеп 2283/а 

Изгубената лична карта ја огласува« НЕВАЛИДНА Ружана 
БОЖЕВА Петровска од (ЕДО Милошево — Прилеп 

2261/« » - » 

Изгубената лична карта Рег. бр. 2 8 4 2 серија Д - 6 7 8 2 7 

В ВЕЛОСИПЕДСКА к н и ш к а Рег. озна« М. 3 8 6 ги огласува не-
валидни Живко Ланчевски ОД Дебар 2265 /А 1—1 

ИЗГУБЕНАТА лична карта ја огласува*« невалидна КУРТИШ 

Истрефоеки од село Вел ишти — При »еи 2 Ш 1—1 

Изгубенава личне карта ја огласува* невалидна Влага 
I . Горче«« од Прилеп 2274 М 

ИЗГУБЕНАТА лична кари« ја огласувам невалидни Ибраим 
МОМЕДОВЕДИ ва село Десово — ПРАДЕД 2 2 * 6 М 

Изгубена!А лична карта ја огласува« невалидна Стојко 
Шнпникоики ОД САДО Бела Црква — Прилеп 2 2 7 7 1—1 

Изгубената лична кареа Рег.бр. 1548 серија В ов. 30 IX 
Ш ? год. ја огласува* невалидна Спасија Зариевска од При« 
КЕН 2 2 7 8 I—«4 

Изгубената личка карта ја огласува* невалидни Рифчт 
Алија Ла*ифовски од Прилеп 2 2 8 8 <1 

Изгубената лична парта сер. 8 7 2 4 3 издавена од отсекот 
Нм инат. работи — Ш т и п ја огласува« невалидна — Ставов 
С. ДИМИТРОВ ОД село Аргулица — штипско 1983 I — ? 

Изгубената личка карта бр. 7 6 8 0 серија 2 6 2 0 3 издадена 
ЂЕ отсекот на в « а т . работи на Околискиот нар »ден одбор — 
Битола ја огласу вам невалидна — Александар Горги Део« 
веноски од село Трново — битолско 1978 1—1 

Изгубената лична карта бр. 2 5 9 8 ја согласувам НАЛЕАНА 

Илми. Асан ЕМИН од Скопје 21 #9 1—1 

Изгубената лична карта Рег- бр. 1016 сер Н. 88017 ј® 
Ја огласува* невалидна Андоновски Теодос Кирил од К У -

КАНОВА 2 1 5 2 1—1 

Изгубената лична карта Рег. бр. 11225 сер. 14<Ц0 ја ЕН 

СКУСУВАМ невалидна Јашмак Борисов Иван од Скопје 
2168 

Изгубената лична карта серија А . 4 6 1 9 9 Рег. бр. 1199 
огласува* невалидна Мурат Јусуф Адем од село Студ«. 

ВДчани — скопско 7$ 
Изгубената лична карта Рег. бр. 8418 серији А. 21ЗД ИА, 

Ладена на II XI 1947 год. ја огдасувам невалидна Му аре« 
Лиман од Скопје 2479 1—1 

Изгубенава лична карта ја ВТАСУВАМ невалидна Акип 
Саит од село Текија — скопско 2180 1—1 

Изгубената личне карта Рег. бр ТО сер. бр. 2*4(17 ја агла 
бува« невалидна Јордан Наумов Лековскиод село Цапари 

битолско (984 Ѕ—1 
Изгубената лична карта Рег. бр. 975 од 18 И! 1948 год. 

берија В- 4717 издадена од отсекот на внат. работи во Демир 
Хисар ја втасувам невалидна Сиљан Т. Г'орг'иевскиод село 
Приби лае — Демир—Хисар 2006 1—1 

Изгубената лична карта ја огласува« невалидна Петре 
Горлиевски од село Ижиште — Еротско 2009 1—1 

Изгубената лична карта Бр- 2583 серија бр. 77573 изда-
Цена од отсекот на внат. работи Струга и домак ниска книшка 
ѓи огласува« невалидни Мустафа А. Тиро од Струга 

2010 1 - 1 

Изгубената лична карта Рег. бр. 7344 серија А. бр- 5407 
&Ж 19 IX 1947 год. ја огласува« невалидна Реџеп Јзшар од 
Скопје 2214 1 - 1 

Изгубената лична карта бр. 688 серија А. бр 7?Ш8 од 
10 X 1947 гов. 1'а огласува« невалидна Дреам Георг«"* Кара-
ков од Грче Петров — Скопје 2 Ш 1—1 

Изгубената лична карта бр. 8799 серија бр. 9176 ја <хда-
рува* невалидна Вангел Јованов -Вакова од Битола 

2221 
Изгубената лична карта Рег. б̂ >. 29256 серије А. 2*131 

издадена на 2 Ш 1948 год. ја огласу вам невалидна Идна 
Стефанов Пановски од Скопје 2226 1—1 

Изгубената дачи* карта ја огласу ва* невалидна Душан 
Костов Сма ковени од Скопје 2229 1—1 

Изгубената лична карта Рег. бр. 244 ја согласувам нева-
лидна Гиго Милевски од Струга 2510 1—1 

Изгубената лична карта Рег. бр. 29616 серија А бр. 37ЅЗД 
од 5 ш 1948 РОД. ја огласува* невалидна Мило® Ничев Сте-
фановски од Скопје 2512 1—1 

Изгубената лична карта Р*г, бр 35634 серија бр 31 8Г>3 
од 26 IV 1-948 год. ја огласува« педали Ана Крсто Стоимовски 
од Скоп је Ш З 1—4-

Изгубената линда карта Рег. бр. 1457 серија 2Ѓ270 ја 
пирува* невалидна Владимир Иле цнп лески од село Цапари 
— Битола 1965 

Изгубената лична карта Рег. бр. 3357 серија 22066 ја > 
главува* невалидна Методи ја А. Илиевски од сено Цапари — 
Битола 1966 1—1 

Изгубената лична карта Рег. бр- 2306 серија Г. 2632 од 
9 ! 48 г издадена од отсеков- ва алат- РАБОТ ИРИ Ок НИСКИОТ 

нероден ©абер Куманово ја огласува« невалидна ИВЕВ ЗЛАТ^ 

ков Јакимовски од село Речица — Куманово 2384 1—I 
•Изгубнеата лична карта издадена од отсекот ка ВЛАТ. 

РАБОВИ ОРИ Ок<>лискнот народен одбор во Прилеп ја ВОДАЧУ 

вам невалидна Бошко Рувчев Радески од Бело Поле — При-
леп 2388 1 - 1 

Изгубената лична карта Рег. бр. 2087 серија „Е* бр, 
91067 ја огласува* невалидна Мамут Алиов Кадиров од сел> 
Драгоево — Ш т п 2389 I—« 

Изгубената лична карта Рег- бр. 490 серија бр. 8750* 
Ј а огласува« невалидна Петре Станков Арсов од село Пк. 
цица — Штип 2452 1—1 

Изгубената лична карта издадена од ОКОЛИСКИОТ НАРОДНА 

одбор отсек на внат. ракети ја огласува* невалидна Благоја 
Паковски од Скопје 2548 1—1 

Изгубената лична карта Рег. бр.!97Ѕ серија „В" 53*75 
од 4 XI 1947 ГОД. ја огласува« невалидна Махму донски Дати. 
фа Мерсим оп Охрид 2557 

Изгубената пичка карта Рег- бр. 2209 серија Д 272?! од 
6 XI 1947 год. ја огласурам невалидна Ајдар А « « А демони 
од село Новак — Дебар ^ 

Изгубената лична карта Ргг. бр. 1837 серија Е 42887 ед 
Ц ХН 1947 год. ја огласува« невалидна Миљо Николов Ди-
митров од Струмица 2566 1—1 

Изгубената лична карта ја огласува« невалидна Ј>«а* 
Настев Димоски оа Прилеп 2569 1—1 

И згубената пим на карта огласува« невади диа Гоге 
Јолевски од Прилеп 2670 1—1 

Изгубената лична карта Рег. бр. 13(3 серија Е. 71313 и* 
дадена ол отсекот на погрешните работи ја оглас учам не-
ва ац дна Славе Илиев Тодоров ол е- Шипковица — Радо. 
в н ш 166А 1 - 1 

Изгубената лична картч ја огласува« левалиднчДчмнгар 
Вел»ан(«скн од село Јчл*м — Качело 2144 1—1 

Изгубите лична карта Рег. бр. 171 серија бр. 45174 ји 
огласува« невалидна Душан Костов Смакоаскв од Скопје 

2229/а 1—1 
Изгубената лична карта бр. 7633 ја огласува« невалидна 

Панде Николов Насто од Скопје 2250 1—1 
Изгубената лична карта ја огласува« невалидна Ло*аи 

Стојков од село Рлкоци — Прилеп 2252/а 1 — 1 
Изгубената лична |арта ја огласува* невалидна Георе* 

Илиев Аневски ол Пр'0ч1 2 Ш / » 1 — 5 
Изгубената лични кчрта ја ОГДасуваМ »»алити* Вѓкон« 

Глигоров .Горлиев од Штип • 1—1 



; вр. го стр, е Скопје 10- VII- 1948 г. — Год ЈУ 

Изгубената лична карта бр. 50118 од 18 УШ 1947 год. 
вери ја 82345 ја огласува!« невалидна Панче К. Арнаутов од 
Штип 2 2 6 1 / а ] ~ Ј 

Изгубената лична карта Рег. бр. 1547 серија А бр. 3217 
)а огласувам невалидна Петар Игнев Николо® од Скопје • 2,30'Ј 1—1 

Изгубената лична карта Рег. бр. 6476/4 7 серија Б бр-
4840 .ја огласу вам невалидна Михаил Лазаров Атанасов од 
Скопје 2 3 1 1 1 - 1 

Изгубената лична карта Рег. бр. 1476 серија СР 46476 
ја огласуваат невалидна Ибраим Шерифовски од Батина — 
Скс« је 2323 1 - 1 

Ов огласуват невалидни изгубените личин карти ва Ва 
оа Славева Стојанова рег. бр 15996 А. 16283 и та Александар 
Славев Георгиевски Рег бр. 5534 серија А. бр. 9481 од Скопје 

2326 1 — 1 
Изгубената лична карта Рег. бр. 4345 серија бр. 49345 

ја отласувам невалидна Весел К азим Ибишов од село Дра-
чево Скопје 2330 1—1 

Се огласува невалидна изгубената лична карта Рег. бр. 
1084 серија Г. 31084 издадена на 6-Х1-1947 год. и војна кинти 
ха на Веселин Милано® Николовски од Крива Паланка 

2346 1—1 
Изгубената лична карта ја огласува!! невалидна Јован 

Ацевски од село Ер ек овци — Прилеп 2347 1—1 
Изгубената лична карта ја огласувам невалидна Шук. 

ри Ади од село Панатларп — Прилеп 2344 1—I 
Изгубената лична карта ја оплакувам невалидна Елена 

Тодева Најдовска од село Слепче — Прилеп 2344 1—1 
Изгубената лична карта бр. 2570 од 31-ХИ-1947 год. 

издадена од отсекот на внатрешните работи Струга ја огла-
сувам невалидна Истјер Рамаданов Ет« попски од село Ра-
цолизпте — Струга 2341 1—1 

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
Изгубената војничка книшка бр. 86599 ја огласува** 

невалидна Вангел Г. Ангелов од село Нижо Поље—Битола. 
2186 1 — 1 

Изгубената војничка буквица бр. 172 од 17-1V 1947 год. 
издадена од Бојниот отсек Валандово ја огласува!« невалидна 
Селман Амидов Омеров од село Трзали—Гевгелија. 

2055 1—1 
Изгубената војничка книшка ја опаднувам невалидна 

Устијан Глигоров Колевски од село Велетово—Охрид. 
2340 1—1 

Изгубената одекна книшка серија П. бр. 13093 и платна 
книшка серија Ц. бр. 19801 ги огласувам невалидни Душан 
Чурчић В. П. 12663/и Скопје. 2383 1—1 

Изгубената војничка книшка ја оглзсувам невалидна 
Енвер Абдула Абдулов од Скопје. 2542 1 — 1 

Изгубената војничка платна книшка бр. 120380 серија 
В ја огласувам невалидна Здравко Ристик' од Скопје В. П. 
74842. 2564 1 - 1 

Изгубената војничка легитимација бр. 382385 ја огласу, 
вам невалидна Боотор Гојко В. П. 77375 од Скопје. 

2597 1—1 
Изгубената војничка книшка бр. 50545 ја огласувам 

невалидна Мустафа Мемед Сејфуловски од село Држилово-
Скопје. 2614 1—1 

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна 
Петре Божинов Ивановски од село Петровеи-Сконје. 

2615 1 — 1 
Изгубената војничка објава издадена од Б О Ј Н И О Т отсек 

ја огласувам невалидна Денко Џемовски од село Отошница-
Крива Паланка. 1670 1—1 

Изгубената војничка исправа ја стасувам невалидни 
Борко Дојчнновеки од село Тромега-Куманово. 1671 1 — 1 

Изгубената војничка книшка ја огласу вам невалидна 
Темелко Николов од село Бањица Титов Велес. 1984 1 — 1 

Изгубената војничка книшка Ја огласува невалидна 
Никола Јованов Буловски од Охрид. 19% 1 — 1 

Изгубената војничка книшка ја огласува« невалидна 
Ставре Ристов Јакимов од село Иванковци-Тишв Велес 

1997 1—1 

Изгубената платна книшка серија Ц. бр. 22469 ја огла* 
сувам невалидна Вилен Васиќ' В. П. 42075 Демир Капија, 

2401 1—1' 
Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна 

Исмаил Салиев од село Крушопек-Гостивар. 2394 1—1; 

Изгубената војничка книшка бр. 120 Ја огласува« 
невалидна Јакуп Јакуби од село Бозовце-Тетово 2394 1—1! 

Изгубената од ек'па книшка под бр. 22956 ј а огласувам 
невалидна Борис Видински од Горче Петров 2420 1—1! 

Изгубената платна книшка серија бр. -22337 ја огласува« 
невалидна водник Радисав Петровиќ' В« П. 48692/6 Скопје* 

2430 1—Ј 
Изгубената платна книжица »издадена од војна пошта! 

84.375 Ц. 16150 ја огласувам невалидна Видан Јовановиќ* 
водник В. П. 84.375 Витов Велес. 2350 1—11 

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна 
Шефки Назири од Куманово. 2429 1—1! 

Изгубената одекна книшка за службениците во Југсц 
словенската Армија на име Трифо Ш. Гверовин' војни чи* 
новини ја огласу вам невалидна—Струмица 2404 1—1] 

Изгубената војничка книшка ја втасувам невалидна' 
Милош Н. Настовски од село Добриште-Дебар. 2454 1—ЕЈ 

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна* 
Боге Н. Јанчевски од село Сенокос-Прилеп. 2482 1—1] 

Изгубената одекна книшка бр. 12960 ја согласувам нец 
валидна Димитрис Илик' од Г.Петров. 2491 1—Д 

Изгубената војничка книшка ја согласувам невалидна 
Љубо Ташков Ристов од Кавадарци. 2351 1—11 

Изгубената војничка книшка ја стасувам невзлиднај 
Саво Стојчев Стојановски од село Бинци-Куманово 2478 1—Ц 

Изгубената војничка книшка ја втасувам невалидна 
Томе Стојанов Трајанов од село Нивичани.Кочанско. 

2189 1 - 1 , 
Изгубената војничка книшка издадена од Министерството! 

на народната одбрана во Белград ја огласува невалидна Алиј 
ја Рушидов Амедов од село Теранци.Кочани 2514 3 — 1) 

Изгубеното увереше за демобилизација бр. 125 го огла-» 
сувам невалидно Петре Алексов од Скопје. 2515 1—1), 

2515 1 - 1 ј 
Изгубената војничка книшка издадена од Министерство*, 

то на народната одбрана во Белград ја огласува« невалидна 
Алија Рушидов од е. Теранпи-Кочани. 2247 1—1' 

Изгубената војничка книшка ја согласувам невалидна 
Енвер Абдула Абдулов од Скопје. . 2542 1 — 1; 

Изгубената војничка пратка книшка бр. 120380 серија 
В ја втасувам невалидна Здравко Ристик' од Скопје 
В. П. 74842 2564 1 — 1 

Изгубената војничка легитимација бр. 382385 ја огла-
сувам невалидна Мустафа Бостор Гојко В. П. 77375 од Скопје 

Изгубената војничка книшка бр 50545 ја огласувам не* 
валидна Мустафа Мемед Сејфуловски од село Држилово-
СкопЈе. 2614 3—1 

Изгубената војничка книшка Ја огласува невалидна 
Петре Божинов Ивановски од село Петровеп-Скопје. 

2615 1—1 
Изгубената војничка објава издадена од Бојниот отсек 

ја огласувам невалидна Денко Гулев Џемовски од село Отош-
ница-Крива Паланка. 1670 1—1] 

Изгубената војничка »справа ја огласувам невалидна 
Борко Дојчиновим од село Тромега. Куманово. 1671 1—Ц 

Изгубената војничка книшка ја огласува« невалидна 
Ставре Ристов Јакимов од село Иванковцу Титов Велеа 

1997 1-11 
Изгубената платна книшка серија Ц. бр. 22469 ја с т а -

сувам невалидна Вилен Васиќ' В. П. 42075 Демир Капија 
2401 1—1 

Изгубената војничка книшка ја стасувам невалидна 
Исмаил Салиев од село К ру шопен * Г осткаар. 2394 1—1 

Изгубената војничка книшка- бр*' 120 Ја огласув-м вец 
валидна Јакуп Јакуби од село Бозовце Туѓово:' 2394 I — 1 
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Изгубената војничка книшка ја согласувам 
невалидна Саво Стојчев Стојановски од село 
Вдаци-Куманово 2478 1—1 

Изгубената војничка книшка ја огласувам 
Невалидна Томе Стојанов Трајанов од село Ниви-
»ани-Кочанско 2189 1—1 

Изгубената војничка книшка издадена од Ми 
нистерството на народната одбрана во Белград 
!ја огласу вам невалидна. Алија Рушидов Амедов 
од село Теранци-Кочани 2247 1—1 

Изгубената војничка книшка бр. 200435 ја 
Втасувам невалидна Добрила Г1орГ'иевик' од 
Скопје 2515 1—1 

Изгубеното уверење за демобилизација бр. 
!125 го огласувам невалидно Петре Алексов од 
Скопје 2515 1—1 

РАЗНИ ОГЛАСИ 

Изгубената венчаница Ја оглаеувам невалидна Славка 
Таневска од Скопје. 2231/а 1—1. 

Изгубената саобраћајна книшка за велосипед ја огла-
шавам невалидна Милан Момировски од Скопје. 2237/а 1—1 

Изгубениот кук'ен список го огласува*! невалиден 
Парна пивара Скопје- 2240 1—1 

Изгубениот пзшош за коњ го огласувам невалиден 
Ељмоз Љатив Реџеповски од Скопје. 2241 1—1 

Изгубената декларација ја огласувам невалидна Митко 
Велков Трајковски од село Врбојпи-Прилеп. 2257 1—1 

Изгубената декларација ја огласувам невалидна Али? 
Велиев Алија од село Каатларци-Прилеп. 2259 1—1 

Се огласуват невалидни изгубените свидетелства од IV 
в V клас гимназија и крштеница на Јорданка Петрова Ша-
макова од Скопје. 2291 1—1 

Изгубениот договор од „Градинар" го огласувам певали. 
}»ен Ангеле Јованов Тодоров од село Горно Лисиче Скопје. 

2302 1—1 
Изгубениот кук'ен лист бр. 8 го огласува« невалиден 

Тасе Илоски од Гостивар 2327 1—1 
Изгубената кук'на пријава ја огласувам невалидна 

'Александар Капачев од Скопје. 2329 1—1 
Изгубената ученическа книшка бр. 1753 ја огласувам 

невалидна Лазар К. Атанасов бд Титов Велес 2051 1—1 
Изгубеното свидетелство за свршено IV одделение го 

,втасувам невалидно Стојан Д. Зафиров од Штип. 2188 1—1 
Изгубената кућна пријава ја огласувам невалидна Трај-

]че Ц. Мицевски од село Зрзе-Прилеп. 2338 1—1 
Изгубеното уверење за илинденска пензија го опла-

кувам невалидно Стефанка Новеска од село Русјаци-Брод 
2343 1—1 

Изгубената студентска книшка под бр. 94 издадена бд 
Шумскиот факултет Скопје ѓЗ огласува*! невалиден Владо 
?Тази од Скопје. 2357 1—1 

Изгубеното свидетелства од УШ-клао гимназија изда-
дено од гимназија „Цветан Димов" Скопје го огласува« не-
валидно Владо Јованов тулевски" од Скопје. 2361 1—1' 

Изгубеното мајсторско право издадено од занаетчиското 
удружење во гр. Струмица го огласува« невалидно Ристо Д. 
Ефтимов од Радовиш. 2362 1—1 

Изгубената саобраћајна книшка бр, 1603/48 год. ја огла-
сува« невалидна Сојуз на трудовите земјоделски кооперации. 
Скопје. 238! 1—1 

Изгубената саобраћајна книшка од велосипед ја с т а -
нувам невалидна Јордан Трајковски од Скопје. 2392 1—1 

Изгубениот бон од тутун вредност 1000 динари го огла-
еувам невалиден Имер И. Салиев од село Крушокеп-Г. Петров 

2397 1 — 1 
Се огласу ват невалидни изгубениот оружен лист бр 5608 

Ч ловна, карта бр. 6755 издадени ол 1947 год. вз Ангел П, 
Билансонц,.од село Пуста Река- Крушево. ; , 2440 1—1, 

Изгубена га шоферска книшка под Бр. 1008 ин гаде 
од I Армија на 23 Јули 1917 година во Крагујевац ;а. оглас 
вам невалидна Гавро Милик' В. П. 12456 Скопје- 2424 1-

Мзгубената саобраћајна книшка бр. 293 ја огласув 
невалидна фабрика „Треска"-Скопје. 2437 1-

Изгубената дук'анскз фирма ја огласувам певали 
Шетку Шабан Ибраим пиљар-Дебар. 1992 1 

Изгубеното овластително број 2543 (47) 59 го огласу 
невалидно Лејка И. Бучковска од село Жван-Демир Хиса] 

2Ѓ93 1 -
Изгубеното свидетелство од Битолска гимназија за 

клас Дел. бр. 929 од 22 јуни 1947 год. го огласувам невалидн 
Тома Букле од Кичево. 2441 1 -

Изгубеното свидетелство за завршено IV одделение г 
огласува« невалидно Ристо Тисев Топликлиев од Штип. 

2233 I -
Изгубеното уверење за државјанство вздадеио од ма 

1947 год. го огласува« невалидно Бошко Костов Георгие&Е 
од село Доленци-Демир-Хисар. ' 2245 1— 

Изгубеното сведочанство за завршен IV клас го огла 
сува« невалидно Марика С. Кимова од Прилеп. 2442 1— 

Изгубената .кућна пријава ја огласува« невалидн 
Љупчо Петков Тасевски од Прилеп. 2443 1— 

Изгубеното свидетелство од IV клас гимназија го огла 
сувгм невалидно Митре Аџовски од Скопје* 2429 1— 

Изгубеното свидетелство за III клас гимназија го ома 
сувам невалидно Марија Ацковска од Снопје.. 2442 1— 

Изгубениот кућен список го огласувам невалиден Мп 
хајл^ Адамак'и од Скопје. 2446 1— 

Изгубената саобраћајна книшка од велосипед Тђг 14(1 
од 47 год- ја огласувам невалидна Љубе. Гичев од СксIје 

244? 1 - 1 
Изгубената венчаница ја огласува« невалидна Димч* 

Марковски од Скопје. 2448 1—1 
Изгубениот оружен лист 16-ка од М. И. В. Р. А. М, 

под бр. 5294/47 год. го огласува« невалиден Велко Ј. Пор. 
г'пев од село Ветерско-Титов Велес. 1668 1—1 

Изгубеното уверење од завршениот учтелски курс му 
дадена од учителска школа во Скопје го огласува« »евалидно 
Спасоја П. Крстевски од село Врсаково-Штвп. 1701 1—1 

Изгубената лична карта издадена од отсекот на вид ј̂ 
работи-Гостивар како и извод (венчаница) од матична книга п 
огласува« невалидни Бедри Б. Асипи од село Врапчиште. 
Гостивар. 1727 1—] 

Изгубената шоферска книшка издадена од отсекот нг 
внат. работи Титов Велес ја огласува« невалидна Благој Спо. 
лов Клечаров од Титов Велес. 1960 1—1 

Изгубениот ловни" оружен лист, бр. 5608 и ловна картг 
бр. 6755 од 20 мај 1947 год. ја огласувам невалидна Ангеле 
Тренков Бичански од село Пуста Река-Крушево. 1977 1—1 

Изгубениот оружен лист бр- 2209 од 30 март 1946 год, 
на умрениот Станојко Бошков Ангелов од село Градец-Крива 
Паланка го огласу впм невалиден Дона С. Бошкова од село 
Градец-Крива Па танка. 1980 1—1 

Изгубениот оружен лист 906 Рег. бр. 424 дел. бр. 245 
од 1947 год. го огласува?,? невалиден Коле С- Митевски од 
село Кркља-Крива Пманка. 1985 1 — 1 

Изгубениот пилено и легитимација бр. 56139 на 
Православниот богословски факултет се огласува-г нева« 
линии Борислав Милн нов Талевиќ' од Прилеп 

2251 1—1 
Изгубеното свидетелство за завршен I и II илас к 

огласува« невалидно Киро Петровски од Прилеп 
24 5« 1—3 

Изгубеното свидетелство од IV разред гимназија N 
оплакувам невалидно Чедомир Камџијаш од Скопје 

2469 1—1 
Изгубеното сви чр.тслптво ва завршено радничко школ1 

И клас. го в т а с у в а « невалидно ,— Косара Цветкова 91! 
: Скопје 2468 1—] 
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Изгубимо? цашош. Ф (о коваладед 
Адем Лами Ноа* одјСКОИЈ« м а з 1 - 4 

(Изгубело^ (И -»РО огласува* нева* 
Кадно Душан Ј<шиш Мадл иоа од Скопје 2Ш 1—1 

Изгубеното овалгсе*с<1во еа вазу шево 'IV одделение 
гласу ван невалидно Стоела Мицов од .Шта а 2386 1—1 
^Изгубениот ору же« лист цид бр. 85^/14050 го овда« 

, невалиден Ваш Г* Ошсоеош од село Теарце-Твгово 
2387 >1—1 

Изгубеа,то свидетелство до, ѕаѕршено II ванаетчиск© 
училиште го огласува«; невалидно •Невена Миланова Ма-
жева од 'Штеп 24Ѕ1 1—1 

Изгубеното свидетелода® е * бавеше® IV клас гак. 
гзази>а то огласува« аевалиддо Коце Хаде Јане® од 
Штап 2458 1—1 

Изгубеше свидетелство ва аавршвд V раз-ред 
го вглавува^ ѕ е о а д а р о Вера Дуб<ров<жа од Кава-

дарци 2522 1—1 
Изгубена,}*. шоферова кашика џ огласува^ аев** 

ладна Дамче Јордадевсе« Андрсевски од Скопје 
2536 1—1 

Са огласува нееадцада и з г у б е н а ^ шоферска кни-
шка и колска книшка ^Шевролет" ѕ& Благоја На-
ѕѕос&и од Скопје 2648 1—1 

И з г у б е « ^ куЕда в р ц а в а ј а огдасузак не®алад= 
иа Петар Јованове«' од Овда/} 2650 1—1 

Изгубеното свидетелогоо е а завршеа V разред гем. 
издадено од Кумане елката вам назија 1944/45 т д . 

1е-ОЕда?гвл»г аевалвдаа Даваа Јанкова Трајкоока ед 
Куманово 2592 1—4 

Изгубеното сѕѕдетеленго ©а ва-кшен V Разред рим. 
назија издадено од Кумановска там назија 1942/13 род. го 
агласуваас невалидно- Јанко Димитров Ланчевски од 
Куманово 2593 1—I 

Са огдвсуааог дагбладет .изгубените два сточни па« 
за бивол« на Акиф Бг Ј а ш а р од Скопје 2807 1—1' 
Из губе ни та одјаздаца издадена од Околискиот на-

пон одбор на виатрешаетв работи ј а огласува« нева-
ж н а Благоја Николовски од Скопје 2619 1—1 

Изгубеното свидетелство »а занеше! IV Клао инт-
арзија го огласува^ повалидно Ашат М е л а н и ј а од 
Скопје 2632 1—4 

Изгубената кв и гадафија т 2ез кгр. слоичоглед ја ог. 
лекувам невалтдла-Бораа Трнов Тасе® ед село Маџара. 
Скопје ,1350 1—1 

Се огласува кеаадидае. изгубената книшка бр. 1-241 
за а аги ич м автомобил марка „Мерцедес" — Управа иа 
клиниките а ЈшотатутЕте прв Медицансиѕот факултет^ 
Скопје 1011 1—1 

Се огласува невалидна изгубената книшка за к&. 
•шон угарка „Доц" бр. 405 своина на „Електч-омрежи" — 
Скопје 1012 1—1 

Изгубената кргдаеотгсџ. ја огласув&м невалидна Да« 
каца Ч ал мопс ка од Скопје 1170 1—1 

Изгубеното оеждетелотето ва завршен II клас гимн&« 
ѕп ја го оглнсувам неѕгцждно Тодор Димев Дураков од 
Хитов Велес- 1156 1—1 

Изгубената саобраћајна книшка еа велосипед ја 
огласува* невалидна Ни&м« Арсовска? о д Скопје 

1113 1—1 
Изгубената ревиска ѕарта ја ослабувам невалидна 

Петар Стојков Ангелови* од ('Копје 1141 1—1 
Изгубениот куклен содо еж го огласува^ невалиден 

Лаздк' Милева од Скопје 1172 1—1 
Изгубената тофѓфсва неправа Ја огласува« нава-

ла."!,на Илиевски Изеде од вело Вонопшпте Лчлг-а/Агпв 
1174 1—1 

Изгубеното решење ва певам ја го огласу иеу мег-члидно 
8 -фер Ивановска од Сно«је.. 1001 I—1 

*.рш*тшии Јв **вал«дкв Зафир* 
ол СќииЈе. 1Ш2 4—1 

Изгубе!'.ата саобраћајна^ кашика- ОЛ .аеАосаиед Рес. 
бр- ЈШ ја огласу вам • невалидна Драган А, Рас+оаса,* уд Споија 

тг 1-1 
Изгубената аутомобил ска саобраћајна кшадкд мариа 

ЈДОЏ ЖЦЈ&ИС* .рег. фр. М-3/47 издадена од саибра«'аЈкидо ОЈ сее 
ја .огласува • деталнана Ауто" -гаража на II. Т- I . Саоше^ 

т 1-4« 
.Нагубеаата рожника книшка -од демко« М-1 бр- 114 м< Р'< 

ка „Дое" ја огласува« невалидна Жегешшчкв камишев оде* 
ља« Скш^е. 980 Еј 

Иагубеиата саобрак'а|на книшка од велосипед ја осла«' 
судам невалидна Никола Петков Панчев Г'орче Гк(ро« 

790 1 - 1 . 
•Изгубената саобраћајна книшка за велосипед ја ог да« 

су вам невалидна Димче Димитров од Скопје 959 1—1 
Изгубената саобракајн« клнш<;а за велоаѕоед ја ©гла« 

еуаак повалидна Богучески И. Коста од Скопје. 961 1—1 
.Изгубената венчаиипа ја огласува!« аевалндн;: Аксе« 

т т Пандовска од Скопје. 1874 М 
Изгубени дозвола зд боЈлаѕо« ја огласуаам неаалвдиа 

Ружа Јованова од Скопје, 1914 1—I 
Изгубената белешка »а 1очки бр. 37 023 издадена о* 

13 -блок ја согласувам невалидна Дивна Тр^шдафалов« е л 
Савоје. 19*5 1—1 

Изгубената набавна книшка за храна бр. 1350 ја огласу« 
»ам невалидна Драгутин Ѓорчевиќ' од Скопје. 1917 1—1 

Изгубената крштеница ја огласува« иваалид»а Марија 
Лазиќ1 од Скопје. 1925 1 — 1 

Изгубеното увереше за жителст^ ве град Скопје го 
©гласузам невалидно Иван Георгиев од Скопје. 1938 

Изгубениот оружен лист број 464 Рег, бр. 2042/47 го 
рласувам невалиден Димитар Крстов Стојанов од ^ д о 
нопнвиа^Крива Паланка. Ш 7 1 — 1 

Изгубениот оружен лист број 205 (902) Рег. 1085/47 го 
огласувам невалиден Насе Стојанов Стаменка од село Мг>̂  
жднвјак-Крива Паланка. | _ | 

Изгубената кук'на пријава ја огласувам иевалидча Ми-
кајло Трајков Волцевски од село 111 и виво Прилеп 1959 1—1 

Изгубената шоферска книшка под бр. 6484 од 11-ХИ* 
1947 код. ја огласува«* невалидна Благој Клечарвеки од Ти* 
тов Велес. 1960 1—1 

Изгубената лична карта Ррг- бр. т е ја огласузм 
Јадна Богдав С. В'идано<жи од Скопје 1841 1—С 

Се огласува иевалилгга изгубената лична карта и ва-*ка, 
книшка »а чеза на Алип Мукрем Ибраим од село Оар«--
Г.Петров 5—Г-

Изгубен&та лтпша карта рег- бр. ЅЅ49 бр. 9247 ја огла^ 
оу&м невилилна Мара Соколова ел Скопје 1—С 

Изгубената лична карта Рег- бр. !И&? берија бр. .1» 
омасуом ѕевалидна Мирче Апостолов Караџов од Питол* 

1ЅМ 1—ТР 
Изгубената литиа карта ја огласу а м навали лн» Акиф' 

Муртев Леноски ол село Каиатларпи-ТТрилег? 1718 1—С 
Изгубената лична карта ја огласува невалклнл ПанчЅ 

Ристески од село Гилево.Прилеп 1747 1—С 
Изгубената лична карта ја огласуам жевалиднп Фери^ 

Имеровс^и п" сел« ТТрпплиште.Прилаз 1748 1—€ 

ПРИЈАВНИ ПОТВРДИ 
Ичп-беиата нпцј.гпна потнпда ја огласува« невалидна 

Душан Ко<чч>в Садакопски од Скопје 2230/а 1—С 
И '»е!|Н.тм прим ина потврда ја огласува« невалидна" 

К.чтшентн Кд".чоке*и сд Скопје 2233 1—* 
И:-нубгна|-н прпш-.па потврда ја огласувам невалидна 

Миркл К. Јл-нет,.ки од" Скопје -22894 1—1 
И.ТЈ^.-га';а пријавна потврда ја огл>сувам невалидна 

велика Борсова -Секулолка ол Прилеп 22521» 1—Т 
Изгубената поиЈнн^а поти оча ош а огна м невалидна 

Антон Стјнроп Ловчт>вскн од село Плетаор — Прилеп 
22&4/а 1—1 

I 
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Изгубенава пријавна потврда ја огласува* невалидна 
Ибраим И Ибраимовок« од Прилец 2259/» 1—1 

Изгубената пријавна потврд- Ч* огласува* невалидна 
'Сотвр Котески Секуловски од село Загорчати — Прилеп 

.„: _ . „ ^ ... 22в#а 1—1 
Нагу бонета пријавна потврда ја огласува* невалидна 

Петкана Александро!« Николовска од село Тодолчани — При 
лао " 2*6<Ј'а 1—1 

Изгубенана пријавна потврда ја огласува* инвалидна 
Живко С. Сандрвески од село Тополница — Прилеп 

22в7/а 1—1 
Изгубената пријавна потврда Ја огласува*1 невалидна 

Спасо Илиев Латевски од село Локвени — Прилеп 2273 3—1 
Изгубената пријавна потврда ја огласува* невалидна 

Глигор Т. Тренковски од Прилеп 2279 1—1 
Изгубената пријавна потвода ја огласува* невалидна 

Митре Митровски од село Рувце — Прилеп 2290 1—1 
Изгубената пријавна потврда ја огласува* невалидна 

Мемед Бајрам Бекаровски од село Двориште — Прилеп 
2340 1—1 

Изгубената пријавна потврда ја огласува* невалидна 
Борис М. Димитровски од село Бучин — Прилеп 2293 1—1 

Изгубената пријавна потврда ја огласува невалидна 
Коста Митревски ол село Кадино — Прилеп 2297 1—1 

Изгубените пријавни потврди ги огласува* невалидни 
Гана И Андо« Пријдоноскн од село Крушеани — Прилеп 

2294 1—1 
Се огласува невалидна изгубената пријава издадена 

• д отсекот за внатрешни работи на Грозда« Илиев Грунески 
•д село Лопатица — Прилеп 2345 1—I 

Изгубената пријавна потврда Ја огласуваат невалидна 
'Јорданка Г ет) ги в е ока ол Скопје 2354 1—1 

Изгубената пријавна потврда ја огласува* невалидна 
Масар О. Сулејманов од Скопје а379 1—1 

Изгубената пријавна шггврда Ја огласуваат невалидна 
Петра Рамчева Цветкоска од село Прасад — Прилеп 

17вв 1—1 
Изгубенагга пријавна поггвода Ја огласува* невалидна 

Калина Орданова од село Гости[>аживо — П^жлеп 17в7 1— 1 
Изгубената пријавна потврда Да огласува* невалидна 

Вуко Ристевски од село Слепче — Прилеп 1769 1—1 
Изгубената пријавна потврда ја огласува*1 невалидна 

Иђ»ајче Нетков Абоски од село Обртани — Прилеп 1709 1—1 
Изгубената пријавна потврда ја огласува невалидна 

Љубе Но®ев Михајл овски од евдо Двориште — Прилеп 
177б 1—1 

Изгубената пријавна потврда Ја огласува* невалидна 
Нуредин Синан од Скопје 1708 1—1 

Изгубената пријавна потврда ја огласува« невалидна 
Взаемна Јованови*' од Скопје 1717 1—1 

Изгубената пријавна потврда Ја огласува* невалидна 
Кара Даскалова од Скопје 1991 1—1 

Изгубената пријавна потврда Ја огласува* невалидна 
Нестор Трајков од село Ревни — Прилеп 1930 1—1 

Изгубената пријавна потврда Ја огласува* невалидна 
©»вико Бузевски од село Тополови* — Прилеп 1981 1—1 

Изгубената пријавна потврда Ја огласува* невалидна 
{Тамјана Барлева од Прилеп т г 1—1 

Изгубената пријавна потврда Ја огласува* невалидна 
Насто Миревски од село Клепач — Прилеп 1933 1—1 

Изгубената пријавна потврда ја огласува* невалидна 
Нада Стојева од село Крушеани — Прилеп 1934 1—1 

Изгубената пријавна потврда јд огласува* невалидна 
Мемед е Ибраимовски од село Ерековци — Прилеп 1935 1—1 

Изгубената пријавна потврда Ја огласува* невалидна 
Велика Јатовска од село Загорани — Прилеп 193« 1—1 

Изгубената пријавна потврда Ја огласува* невалидна 
Стеван Неделковени од село Ерековци — Прелп 1937 1—1 

Изгубената пријавна потврда ј а огласува* невалидна 
Тоде Тодески од Прилеп 1939 ј ј 

Изгубената пријавна потврда Ја огласува* невалидна 
Влага Спасева Дуковска од сеЛ;> Задолжам — Прилеп 

1939 1—1 
Изгубената пријавна потврда Ја огласува* невалидна 

Георги М. Трајков од село Дун.е — Прилеп Д940 1—1 

Д О М А Ќ И Н С К И к н и ш к и 

Изгубената домаќински книшка „К° ја огласува »ева* 
Ѕидна Борис Трајков Јанев од Скопје. 919 1—1 

Изгубени!а домаћинска книшка „К" ја огласува* нева-
лидна Зла пн Д. Николов од Скопје. 918 1—1 

Изгубената домаќински книшка т К л ја огласувам нева 
ладна I ^ л и ч н о в с к и Блажо од село Љубанци-С*ол}е 

* УШ I -
Изгубензта домаќинка книшка ЈС" ја отточувам неш 

лидна Борис Иванка Андонов од Скопје. 749 Г— 
Изгубена га домаќински книшка „К" ја огласувам пеш 

лидна Душан Никовски од Скопје. 1047 Г— 
Изгубената домаќинка книшка „К" ја втасувам неш 

лидна Јовановски Цветков Цветан од Скопје 1048 1— 
Изгубената домакинека книшка ^К* ја огласува« нек 

лидна Рушит Имеров од Скопје, 1017 1— 
Изгубената домакннска книшка ВК" ја огласувам нем 

ладва Селим Хасан Селим од Скопје, 1021 1— 
Изгубената домаќински книшка „К" ја огласува неш 

ладна К емал Сулимаи од село Коњари-Скопје. 1023 I4— 
Изгубената домаќинка книшка „К" ја огласува« пеш 

ладна Тоде Стамов Стефанов од- село Драчево-Скопје 
1025 1— 

Изгубената домаќинка кината „К" ја втасувам невг 
ладна Усеин Јашар од Скопје. 1032 1— 

Изгубената домаќински книшка „К" ја оглаеувзм невѓ 
ладна Зија Ибраимоа од село Кон»ари-Скопје. 1033 I— 

Изгубената домаќинка книшка „К" ја огласува!« нес: 
ладна Азем Садик од село Кондри-Скопје- 1035 1— 

И.1губенига домаќински книшка „К" ја оглаеувам не« 
лндна Сали Рамадан од село Коњари-Скопје. 1036 I— 

Изгубената домаќински кнншна „К" ја шлаеувам невѕ 
лидна Зафир Ивановски од Скопје. 1000 1— 

Изгубената домаћинска книшки „К" ја оглас ува« пеза 
лндна Матеја Д. Живковски од Скопје. И83 1— 

Изгубената домаќинка книшка „К" ја огласувам неа! 
лидна Незим Бајрам Мемдшо» од село Огрешити-Скопј 

1184 1 -
Изгубената домаћинска книшка „К* ја огласува неш 

ладна Крсто Тарчугов од село Љубанци-Скопје. 1187 1— 
Изгубената домаќински книшка „К" ја огласувам пеш 

ладна Бењам А. Самаковлкја од Скопје. 1146 1— 
Изгубена домаћинска книшка Ј<" бр. 3678 ја огласува 

невалидна Панчев Станков од Титов Велес 1722 1 -
Се огласува невалидна изгубената домаћинска кинин 

ЈК" потрошачка карта за хрзна бр. 996 на Петар и текстил* 
карта бр. 989 на Станко Ичеионовак' од Куманова 1868 1— 

Се огласува невалидна изгубената домаќински кннпп 
а текстилна карта „ИГ" на Иван Георгиев од Скопј 

1927 1— 
Изгубената домаќинка книшка „К" ја огласувам иеа 

ладна Ашим Алиев Абединова« од Прилеп. 1956 1 -
Изгубената домаќинка книшка „К" ја огласува ноа 

лндна Исмаил Шериф од Прелеа. 1953 1 -
Изгубената домаќинка книшка „К* ја огласувач неа 

лидна Фрањо Херцегоња од Струмица. 200 \ 1 -
Изгубенага домаћинска книшка „К" ја огласу сам вез 

ладна Петар Г. Петрушев ед Скопје. 2014 1-
Изгубената домаќинка книшка „К" јо огласува^ неа 

лидна Демир Сали И меровска од Куманово. 2035 I-
Изгубената домаќинка книшка „К" јѕ огласува« неа 

ладна Ајет Сулејманов од Куманово; 2036 1-

Изгубената домакннска книшка „К* ја огласува« нел 
лидна Бане Трајчев Спасовски село ДрачевоСкон 

2048 1-
Изгубената домаќински мнншка „К" ја оглзсувш не* 

'лндна Георги Илиев Јаневски од Прилеп. 2101 1-
Изгубенага домаќинка книшка „К" Ја огласува« не! 

ладна Гино Стефанов Димковски од Прилеп. 2118 I-
Изгубенага домаќински книшка „К" ја огласувам во« 

Лндна Дачо Д, Ѓорѓиевски од Прилеп, 2102 I-

Изгубенага домаћинска книшка „К" бр. 59381 
9-ХЧ-194& год. ја огласува« ве1*нлидш1 Манче И. 11вѓ.|чов 
село Ш небоно. Кр ноно. 2119 1 
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Изгубената домакинска книшка ,Дч" Ја стасувам нева-
лидна Васил Александро^ Хаџиски од Струмица 2137 I—Г 

Изгубената домакинска книшка „К" ја огласува!« нева-
лидна Тимко Бориза Чучуковски од Титоа Велес 2210 1—1 

Изгубената домаќинка книшка „К" ја огласува!« нева-
лидна Богдан Георгиев од село Подбол-Прилеп. 2296/а 1—1 

Изгубебата домаќинка книшка „К" ја огласувам нева-
лидна Могдан Дамјанов Џелатов од село Орековци-Прилеп. 

2269/а 1—1 
Се огласува невалидна изгубената домаќинка книшка 

и кук'ен список на Ангел Јованов Тодоров од село Горно 
' Лисиче-Скопје. 2300 1—1 

Изгубената домаќинка книшка „К" ја огласу вам нева-
лидна Ибраим Шерифовски од село Батина-Скопје. 2322 1—1 

Изгубената домаќинка книшка „К" ја огласувам нева-
лидна Славе Г. Стојановски од Скопје. 2325 1—1 

Изгубената домаќинка книшка „К" ја огласува нева-
лидна Казим Ибиш д село Драчево Скопје. 2332 1—1 

Изгубената домаќинка книшка „К" ја огласувам нева-
лидна Марија Мишкова од Титов Велес. 2142 I—1 

Изгубената домаќинка книшка „К" ја огласувам нева-
лидна Милан М. Дупјачанец од Прилеп- 2342 1—[ 

Изгубената домакинска книшка „К" ја огласувам нева-
лидна Ферет Н. Мемед од Скопје. 2356 1—1 

ПОТРОШАЧКИ КАРТИ 
Изгубеното потрошачко уверење за месец мац бр. 3469 

"РО огласува« невалидно ПЕТРИТ Најдени од Дебар 2146 1—1 
Изгубеното потрошачко уверен,© бр. 228 го огласува« 

невалидно Пецо •Муловски од село Слепче — Демир Хисар 
2190 1—1 

Изгубеното потрошачко уверење бр. 436 за месец ма] 
го огласувам невалидно Свилко Крстевски од село Мурга-

' шево Демир-Хисар. 2191 1—1 
; Изгубеното потрошачко уверење го огласувам невалидно 
Драган Митревски од село Мургашево-Демир-Хисар. 

2192 1—1 
Изгубената потрошачка карта бр. 2847 ја огласувам 

невалидна Ајрија Зија Торовори од Дебар 2214 1—1 
Изгубената потрошачка карта бр. 1526 Ја огласувам не-

валидна Никола Ангеловски од Д*бар. 2215 1—1 
Изгубената потрошачка карта „ДЗ* бр. 1880 ја огласу-

вам невалидна Перо Исак од Дебар. 2? 16 1—1 
Изгубената потрошачка карта бр. 313 јл огласувам не-

валидна Петар Поповски од село Мургашево-Демир-Хисар. 
2229 1—1 

Изгубеното потрошачко уверење бр. 2823 го огласувам 
невалидно Петрит Илјази од Дебар. 2231 1—1 

Изгубеното потрошачко уверење ва месец мај бр. 61 
го огласувам невалидно Драгослав Прпушовски од село Мур-
гашево-Демир. Хисар. 2246 I—I 

Изгубената потрошачка карта „ИР-1* бр. 925371 ја 
огласувам невалидна Љубица Кадровска од Берово. 

2248 1—1 
Изгубената потрошачка карта „ДЗ* ја огласувам нева-

лидна Кадри Камбер од Дебар. 2250 1—1 
ј- Изгубеното потрошачко уверење за месец мај го огла-

;увам невалидно Славко Билаловски од село Мургашево-
Немир-Хисар. 2257 1—1 

Изгубеното потрошачко уверење за месец мај го огла-
сувам невалидно Ацко Вељановски од село Глемо Илино. 
•Демир-Хисора. 2272 1—1 

Изгубената потрошачка карта бр- 926218 ја огласувам 
невалидна Коста Дериевски од село Веселичани Прилеп. 

2447 1—1 
Изгубената потрошачка карта „Р2" ја огласувам нева-

лидна Трајан Ристов Јанчевски од село Загорани-Прилеп. 
2448 1—1 

Изгубената потрошачка карта „ИГ" серија Е. бр. 748,383 
ја огласува« невалидна Неда Митровска од село Бадино-

1+Кумаиово. •••'•' 1 ' 2450 ! —Ј 

Изгубениот одрезо код потрошачка карта за месец маЈ 
„Р-1" го огласу вам невалиден Мустафа Амишев од Скопје* 

2430 1 - 1 
Изгубениот одрезок од потрошачке карта за месец јун« 

„Г-1" Милева Сировска-Горче Петров. 2438 1—1 
ИѕгуЗениот одрезок од потрошачка карта за месец јун* 

„Р2" го огласува« невалиден Методи Кацаров од Скопје. 
2439 1 - 1 

Изгубени одрезок од потрошачка карта за месец јун« 
„РЗК го огласувам невалиден Александар Турчинов од Скопје; 

2440 1—1 
Изгубената потрошачка карта „ДЗ" бр. 2452 ја огла-

сувам невалидна Никола Бобановски од Дебар. 2352 1—I 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец јуни 

„Р1* го огласувам невалиден Мемед Јаја Мемедовски од 
Скопје- 2508 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец мај 
„РЈ" го огласувам невалиден Г'орг'и Николовски од Горче 
Петров. 2510 1—1 

Изгубената потрошачка карта „Т" ја огласувам нева-
лидна Исмија Зоци Сејфула од Скопје. 2511 !—1 

Се огласуват невалидни изгубените одрезоци од потро-
шачки карти за месец јуни „Р1" на Амет Н. Бектеш, Селам 
Раман, Сали Бајрамов и Тефек Фазлиов од село Нерези. 
Скопје. 2516 I—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец фе* 
вруари „Г" го огласувам невалиден Бедрија Мефзила од 
Скопје. 2517 1—К 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец април 
„Р1" го огласува« невалиден Благуња Крстева Трпунева од 
село Горно Водно-Скопје. х 2524 1—1! 

Изгубената потрошачка карта за текстил „ИР" ја огла' 
сувам невалидна Крум Николов Трпевски од Скопје-

2537 1—1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта еа месец јун* 

„РЗ" го огласувам невалиден Будимка Иванова од Скопје. 
2538 Г—!' 

Изгубените одрезцн од потрошачки карти за месец мај 
„ Д Р на Тамара ,,Г1" на Крижа Иванова ги огласува« нева« 
лидни од Скопје. 25 39 1—1 

Изгубената потрошачка карта за текстил „ИР-1" ја огла, 
сувам невалидна Тоде П. Весков од село Драчево-Скопјв* 

2540 1—1 
Изгубените потрошачки карти „Г" на Лефик и Сервер 

Кумбарак'и од Скопје се огласуват невалидни. 2541 1—1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта еа месец јун« 

„Р2" го огласувам невалиден Љубомир Нешиќ' од Г\ Петров. 
2544 1 - 1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта еа месеа иа( 
„Г" го втасувам невалиден Александар Димитров од Скопје, 

2546 1—1! 
Се огласуват невалидни изгубените одресци од погрд« 

шачки карти „Г" на Бисмил и Алија Бактијер од Скопје* 
2547 1 -1 ! 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта еа месец иаЈ 
„Р1" го огласу вам невалиден Иван Броневски од Скопје« 

2553 1 - 1 
Изгубената потЈхжшчка карта ва текстил „РИЛ" под 

бр. 10287 ја огласувам невалидна Вера Богданова од Титов 
Велес. 2554 1—Ц 

Се огласува невалидна изгубената потрошачка карта 
,,Г1" и текстилна карта „ИГ" на Милка Пантелић од 
Петров. 2556 1—1' 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта „Г" го осла* 
сувам невалиден Рамадан Гидов Фазли од Скопје. 2556 1—1' 

Изгубената потрошачка карта еа текстил „ИР-2* ја! 
огласувам невалидна Усеин Алија од Скопје. 2558 1—I 

Изгубеното уверење од потрошачка карта за месец јуна ' 
„Р2" го Откажувам невалидно Атанас П. Атзнасовеки од Скопје 

1 • • '• ' 1 1 2553• 1—1 ' 
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Се огласуват невалидни изгубените потрошачки карти 
ва леб од месец јуни „ Р Г на Ванѓа „Д2" на Миахјло и Нада 
Доцевска од Г'. Петров. - 2560 1—1, 

Изгубената потрошачка карта за месец јуни „Г" ја 
Заглавувам невалидна Фрасија Кипрова од Скопје« 2561 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец јуни 
ВРЗ" го огласувам невалиден Раде Ристовски од Скопје. 

2562 1—1 
Се отласуват невалидни изгубените потрошачи ка 'рти 

јјВР" иа Кузман и Васил Николови од Скопје 2305.1—1! 
Изгубената снабди тслна книшка за месец ма ј бр. 1182 

[Ја огласу®ам невалидна Борио Стојановски од Скопје 
2304 1—X 

Изгубениот одрезок од потрошачка .карта за месец 
Јуни „Р2" го огласува« невалиден Костадинка Јорданова од 
Скопје 2300 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта ѕа месец 
ма ј „Д2" го огласува** невалиден М а с н и ј а Муаремова од 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 
април „Г" го огласувам невалиден Јордан Лазаров Јосифов, 
еки од Скопје 2310 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 
јуни „РЗ" го огласувам невалиден Крумослав М. Георги«® 
.од Скопје 2312 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта еа месец ма ј 
„Ра" го огласувам невалиден Никола Т р п е н о в с к и од 
Скопје 2313 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 
јуни „Р1" го огласува« невалиден Борис. С. Јовановски од 
Скопје 2315 1—1 

Изгубената, потрошача карта за месец ма ј »Дз" ја 
ог л асу ва,м невалидна Ангелка Алексова од Скопје 2310 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 
м а ј „Р2" го огласувам невалиден Викторија Алексин;' од 
Скопје 2317 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 
мај „Рз" го. огласувам невалиден Метода И. Ристовски од 
Скопје 2319. 1—1 

Изгубената потрошачка карта „Т" ја огласува^ нева. 
ладна Николина Блажевска од Скопје 2320.1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 
јуни „Г" го огласува^ невалиден Лепа Нанова Андонова од 
Скопје • . - 2333 1—1 

Изгубената потрошачка карта „Р1" за месец јуни ја 
ѓ»гласу«ам невалидна Наталија Илиева од село . Варош- . 
Прилеп 2337 1 —3, 

Изгубената потрошачка карта „ИР" ја огласу вам не. 
валидна Реџеп ^куповски од Скопје 2355 1—1 

Изгубената: потрошачка карта „Т" ја огл&сувам нева-
лидна Пандора Таневска од Скопје 2358 1—1 

Ич9.рубената. потрошачка карта „Т" ја с т а с у в а м нева-
лидна С о ф и ј а н а ТомеваСтефкова од Скопје 2359.1—! 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец м а ј 
„ Р Г ја ОРЛ а с-у в ам невалидна Бертоли Русковски од Скопје 

" 2364:1—1 
Изгубената потрошачка карта за текстил ја огласу вам 

инвалидна Ај«31Кл>унк од Кумново 1700 1—1! 
Изгубената.' потрошачка карта ја огласува^ нева.; 

Ѕидна. Мустафа Имер Асаноски од Прилеп 2226 1—1 
Изгубениот- одрезок од потрошачка карта за месад ма ј 

>уР2" го огласу вам, невалиден Савета Царева од Скопје 
2210/а 1 Ј: 

Изгубената потрошачка, .карта „ИР.2" ја огласув.ам 
шевалидиа Дуков од Скопје - 22Ц/а 1—1 

Се Огласува! невалидп:1 изгубените одресци од пот' 
рошачки. карти за месец јуни „Рз" на Предраг „Г" да Ду . 
т а н к а Сованови од Скопје 2212/а 1—1 

Изгу бен и ат., о,д резок од потрошачка карта, аа уеред 
'јуни „ Р С го огласу в ам вевалиден Тихомир Цветановски од 
Скопје 2218/а 1—ЈЃ 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 
јуни „РЗ" и текстилна карта „ИР" бр. 6723 ги огласурац 
невалидни Слободан Андеевски од Гостивар 2219/а 1—1' 

Иагубеннот одрезок од потрошачка карта „Р1" а& 
месец јуни го огласувам невалиден Светозар Стевчев Ке«*" 
левски од Скопје 2220/а 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 
јуни „Р1" го о гла сув а « инвалиде л Благава Миланов Спиров 
од Скопје 2221/а 1—Г 

Изгубеното увереше од потрошачка карта за месец 
јуни „Р3'( го огласува^ невалиден Мане Шупевски МД 
Скопје 2222/а Т ~ 1 

Изгубеното увереше од потрошачка карта „Р1" го ог. 
ла сунаи невалидно Тошо Шкартов од Скопје 2223/а 1—Ј 

Се огдасуват невалидни изгубе пите одресци од пот-? 
рошачш карти за месец јуни „Р1" на Рушат „РЗ" на Ма. 
лита „Д2" на Бајрам, Амдија и Мохамед „Ге1" на Ма-гбуле 
Бајрамови од Скопје 2224/а 1—1 

Изгубеното увереше од потрошачка карта з а . месец 
јупи „Рз" го огласу вам невал идно Борис Ангелов Л ш о -
поски од Скопје 2226/а д—1' 

Изгубеното увереше од потрошачка карта за месец 
јуни »Рг ' го огласувам невалиден Али Сулејманов од Скопје 

2227/а 1—1' 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 

јуни „Д1" го огласува« невалиден Наџие Ибраим од Скопје 
2229/а 1—1 

Се оглаеуват невалидни изгубените одресци од потро-
шачки карти за месец март „Г" на Атанас, .Милка, Марија 
и Јелица Георгиева од Скопје 2232/а 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 
мај „ГЗ* го огласу вам невалиден- Стојан Шекеринов од; 

Скопје 2234- 1—1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 

јуни ,,РГ' го огласува« невалиден Јелдза Бајрамова од 
Скопје 2231/'а 1—1 

Се огласу вар невалидни изгубените одресци од пот-
рошачки карти за .месец јуни „Р2" на Благоја „Рз" на Мара 
Георгиева од Скопје . • 2235 Т - - 1 

Изгубеното потрошачко увереше за хлеб од месец 
април „Рз" го ' огласувам невалиден Стојче Стефановски оЛ 
Скопје ' 2210 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец април 
„РЗ" го огласува« невалиден Горица Билбилова од Скопје. 

2565 1—1 
Изгубената потрошачка карта за месец јуни „ П " ја 

огладувам невалидна Марија X. Пешова од Штип. 2671 1—1 
Изгубената потрошачка карта' за текстил под бр. 1250 

ја огласува« невалидна Муска Шабан од Гостивар 2672' 1—1 
Се огласуват невалидни изгубените потрошачки карти 

за мазиини „Р'1* на Милева и ЌУста Стефанови „Р2" на \2(и 
митар и Горѓи Дим ит ровок и од Скопје^ 2573 1—1 

Изгубената пријава од потрошачка карта „РЗ" за месец 
јули ја огласува« невалидна Фазли' Ашим Вафтиер од Скопје. 

: 2588 ; 1—1 
Изгубената пријава' од. потрошачка карта За месец јуни 

ја огласува« невалидна Владо КачанаклУеа Од! Скопје:' "'' 
2590 1 - 1 

Изгубениот одрезок од потрошачка ШрјЅ -,,Р1'Ц Ва' ме-
еец јуни гб огласу вам 'невалиден Душан Цолевски СкбпЈе. 

2591 
Изгубениот 'одрезок од п о т р о ш а м кај&а аа иееец јуни 

„РЗ" го огласу вам' невалиден Марадика А1.-' Шабанова бд Скопје. ' 
2595 1—1 

Изгубената потрошачка карта за теклтвл „ИР-Г Ѓод 
број 147 ја огласу вам невалидна Месни Бајрам Вејсел од 
станица Шар. 5596 1—1 

Изгубениот одрезок, рд погроцЈзчка , месец јура . 
«РЗ" го огласува« невалидна Зора Палова од Струмица. , . . 

2599 
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Изгубениот одрезок ш жкгрѕнцачмт- вар!а за месец ма* 
„ГС* го огласува* неваит«®* Гиевска од Скопје-

КИО 1—1 
Изгубениот одрено« сда - ^ п ^ л т ч к а к л р т зи месеа ма| 

„Р!х г^ втасувам невалвдеи' А ми фр Сада од Скопје. 
260! 1 — 1 

Изгубената времена белешка »гк потрошачка карта ЈР1* 
Јд огласува* немали дна Љ-у&тт Кумон««;' од Скопје. 

2Г-Г*2 1—1 
Изгубеа««* одрено«, ед летвом*-«« карта жа м-грд јун« 

го спасувам невалиден Гусала И т ч у ол Оков'* 
26ГЗ 1—1 

Изгубениот одре-уж т ичтЈнш/ачка карта за месец Јуни 
„ Р ' Ј ро огласува** кена лиз**«. П ј * ^ Жичева од Скопје. 

2260 !—1 
Изгубениот одре:«« см* чо грок т а карта за месец мај 

„РЗ* го- втасувам вевдаштр^ Жрасн Т^смкг рд Скопје. 
2261 1—1 

О огласу ван неваит«**« «згубе*мгг? одресци од потро-
шачки карти за мес':,ц тгј рег ®л*т Фриц и „РЗ14 па Ко» 
ст! дане Кајићи јоска од Скопје, 2262 1—I 

Изгубениот одреза« од »чтрогаач**. кчртѕ за месен ма| 
.. Г"" "»"личи* певали««« Зафгротта од 
и 21:63 I—! 

— »киу(л..,!лт одрезок од потрошачка карти за месец мај 
„Р2" го огласува.* певали де« Нада Гнмк-аа од Скопје. 

2264 1—1 
Се огласува? невалидна изгубените потрошачки карти 

за хлеб од месец мај „Р1* НА БОЈ« Трендески Блаже Велков-
ски е Нестор Кочевски од Скопје. 2265 1—1 

Се огласу ват к^тдтедж* изгубегсит*- одресци од »©тро. 
тачки карта „ЛГ* ка Сувана „ДЗ* т Боба Алексова од 
Скопје- 2461 1—1 

Изгубениот одрежж счѕ лжтросвачка. карта за месец 
Јуна „ Р Г го огласува* невалиден Кадри Јусуф од Скопје 

2466 1 - 1 
Се оглаеувзт невалидна изгубените индустриски карти 

ј.ИР-2* ма Горгија »НГ' ка Лепче »ИГ" на Софија Ноевски 
од СкопЈе. 2486 1—1 

Се огласу ват иевалндкк изгубенаЈС одресци од потро-
шачки карти „Г" на Џавид и Д»уегш>а Џавид од Скопје. 

2187 1 - 1 
Изгубената потрошачка кврга за текстил „ИР-?" ја агла. 

сунаи невалидна Казим Демиревски од Стоп је. 2489 1—1 
Изгубениот одрезок од потрошачко карта за месец јуни 
го огласува« невил«де« Борис Блажевски ол Скопје. 

2484 1—1 
Изгубениот одреза«, оа потрошачке карта за месец мај 

*РЈ" в индустриска карта „ИР* га огласу вам невалидни Јо-
ва;? Јовчев Утриковски од Скопје. 2485 1—1 

Се огласу ват невалидни изгубените потрошачки карти 
8з месец април на иѕѕ Борка, Јелица и Гена Ордеви од.Тито« 
Велес. 1529 1 - 1 

Изгубената текстилна карта бр- 210.0— ја оглзсувам не 
валидна Мира Ојданић од Батола. 2206 1—1 

Се огласуват невалидни изгубените индустриски карти 
бр. 876.330, на Шакири Шабан и бр. 872810 »а Шакири Шани 
Од Куманово. 2255 1 — 1 

Изгубената потрошачка карта за текстил „ИР 1" Бр 
025.757 ја огласувам невалидна Фимка Младеновска ол Берово 

1983 1—1 

Изгубениот одрезок о« потрошачка карта за месец мај 
»Т* го огласним невалиден Рамадан Арие Мудром ол Скопје-

2390 1—1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта „ИР" ја огла~ 

ѓуваи и-- -тмма Блага Ник олова И анов 1 од Прилеп. 
2409 1—1 

- ЈГ-ѕасуват невалидна и згусните потрошачки карти 
Л Р * ѓ.а КОЛЈО „ИГ-1" ш Род »а на Пкнче, Лазо Кочо 
Смилеви од Т. Велес, 244! 1—1 

Изгубениот одрезок од воѕрошаеда кареа за месец {ут! 
»РЗ* РО, огласува« невалиден Благој Георгиевска од Скопје 

2418 1 - 1 
Се огласуваат невалидни изгубевте потрошачки карти 

„ИР* на Бранка „ИД-2* на Даиче Гуров од Перче Петров,-
242! 1—1 

Изгубената пријава од потрошачка карта за месец [ у ш 
ја согласувам невалидна Мамуре С?кии Мустафа од Скопје 

5423 1—1' 
Изгубената потрошачка карта „ИР-2* под бр. 26002 ји 

огласува невалидна Ленче Забазоаа од Скопје. 2423 1—1 
Изгубената потрошачка карта „ИР-2* ја огласува« не* 

валидна Евдо Лазаревски ед Скопје. 2426 !-—$ 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец јуна 

„Г" гс огласувам невалиден Мендо Илијаз Рамадан од Скопје 
212? 1—4 

Изгубениот одрезок од а о г р о а т к з ктгл за месец Јуне 
„РЕ* РО огласува« невалиден Мемед Бајрам од село Б«тел» 
Скопје. 2431 1 - 1 

Изгубениот одрезок од потрошачка кз ј тв »есен ацрнд 
„Г* го огласува« невалиден Рамадан Моаре« од Скопје 

2 Ш I ~1 
Изгубениот одрезок од потрошачка 4-арта за месец јун« 

„Р1° го огласувам невалиден Јусуф Ибраим Јуеуфоаск« од 
Скопје. 243& 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месеа мај 
„РЗ* го огласурам неоалидсн Тевдо Трпчевски од С кон је, 

2436 1 — 1 
Изгубената потрошачка карта „ИР.2 в Џ огласувзм не-

азлидка Сара Топукова од Скопје. 2438 1 — 1 
Изгубената потрошачка карта „ И Р 1 * ја огласу нам не 

»али дна Сефула Сакип Адем од Скопје. 2439 1—1 
Изгубени</Т одрезок од потрошачка карта за месец ју«« 

„Р2И го огласуаам невалиден Живко Крсевска од Скопје 
2235/» 

Изгубениот одрезок од потрошачка ТЈ карта за МЕСЕЦ %« 
прил „РТ' го огласувам кева,таден Иран Георгтв Миневска 
од Скопје 2336 1 — 1 

Се огласу ват невалидни изгубеното одо»стги ел 
тачки к^ртн за месец МЗЈ\Г* иа Илија а Д^нки Илиева ОД 
Скопје 2236/а 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта зз месец мз.Ј 
,РЗ" го огласува« невалиден Занча Костова од Скопје 

2237 1—1 
Изгубениот одрезок оа потрошачка карта за месец јун« 

„Р1" и текстилна карта „ИР" ги огласувам невалнлни Кир® 
Андреев од Скопје 2238/а I—Г 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месев јун« 
ЖР2" го огласува.« невалиден Асен Спиров Тисевски од Скоп« 
је 2239 1—1 

Се огласуваг неаалиднн изгубените потрошачки карти 
„ИР" на Душан и Јован Србановски од Скопје 

2240/в I I 
Изгубената потрошачка карта „Т" ја огласунам невал«*< 

на Златанка А. Петрова од Скопје 2242 1—I! 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месен ју«« 

ГРЗИ го огласузам невалиден Александар М. Папазов од 
Скопје 2242/а 1 - 1 ' 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец јуне 
„Г* го огласува« невалиден Фетија Ајредин од Скопје 

2243 1—1 
Се огласува^ невалидни изгубените потрошачки карти т 

месец мај „Р1* на Ангеле ,.Г" на Марија ,»Д2'' на Лили И* 
ванови од Скопје 2244 1—1 

Изгубениот одрезок од потршачкѕ карта за месен јун« 
„Р2М го огласува« невалиден Витомир Паневски од Скопје 

2245 1 - 1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта ва месец јун« 

„Р1В го огдасувзм неаллиден Иванка Станковска од Скопје 
2246 1—1 

I 
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Изгубениот одрезок ол »страшеска карта за и есеи мај 
го огласува« неваљале« Хедијва Везе ! Селим од Скоп-

•Џ 2247 « - 1 
, Се огласува7 невалидни изгубените одресци од остро 

»ачки харт« за месеа јуни ЈТ" на Стојна Ј И " иа Тодор Л 2 " 
ш Пандура и Петкана Миланови од Скопје 2248 3—3 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта „Г* го огласу-
ва* невалиден Рушит Селман од Скопје 2252 I—I 

Изгубениот одрезок од ѕотрошачка карта за ме^сн јуни 
гч» огласува« невалиден Никола Манев Анчевски од 

Сжон је - 12253 1 — 1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец јуни 

јД2" го огласува« невалиден Енвер Љатив ол С к о т е 
'2254 3—1 

Изгубениот одрезок од потоошачка карта за месец јуни 
^Г" РО оглас увам нева леден Шефка Хеј адрова лд Скопје 

2 2 ^ 1 — 1 
Се оѓа зеу ват невалидни изгубените потрошачки карти 

веста мај Ѕ " на Јелдз и Кани Демир од Скопје. 
226$ 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка ка;>та за месен мај 
го огласува* невалиден бајрам Амит од Скопи*. 

22*>7 5—1 
Изгубениот одрезак од потрошачка карта „Т* го огла-

сува« ке вали ден Илмије А. Рамадана од Штип. 2 I 
Изгубениот огревен од потрошачка карла за месец мај 

» Р Т го огласува« невалиден Спасо Стојко« лд Скопје 
2293 8—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карга за месец мај 
*ДЗ" го огласувам невалиден Илми Бајрам Демир од Скопје. 

2295 1—1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец мај 

ЈЈЦ" ГО огласува« н^валиедн Платон Дими«' од Скопје* 
2296 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец мај 
го гласувам невалиден Сабри Али од Скопје 2297 1—1 
Изгубената потрошачка карта ИТ" ја о г л а с у в а нева-

лидна'Нт дч Ристовска од Скопје. 9441 1—1 
Изгубениот одрезок од потрошачка каргз за месец јуни 

го огласува« невалиден Емина Ракићеви од Овоијв, 
2443 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месев Јјунм 
>,РЗи го огласувам невалиден Лазар Апостоловски од Скопје. 

2445 3—1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец мај 

Ј„Р2" го огласу вам невалиден Петра Н. Го цк оча од Скопје. 
2452 1 - 1 

Се огласуват невалидни изгубените одресци од потро-
шачки карти за месец април „Г" на Тодор га Божа Сгр^фимовн 
ђд Скопје. 2455 1 - 1 

Изгубениот одрезок од потрошачка тпрта за месец мај 
го огласува« невалиден Кадра Серфу та од Скопје. 
Изгубениот одрезок од потрошачка т р т а за нес«'и мај 

>,Д-Ји го огласувам невалиден Слап?* Мартичовик' гл Скопје. 
3457 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта „Р!" го о^ла 
Зеуѕаѕ: невалиден Радка Миланова Лазарова од Прилеп. 

2453 1 - 1 
Изгубената текстилна карта О. Ж. бр. 499 ја огласувам 

»евалидна Тодор Баличански Котески од Охрид. 2455 1—1 
Изгубената текстилна карта „ИР-1" бр. 70 ја огласувам 

Невалидна Софронија С. Гидиноски од Брод. 2457 1—1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец јуни 

го огласувам невалиден Илија С. Јовановски од Г \ 
Петров. 2458 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец мај 
ђр2" го огласувам невалиден Кемал Ислам од Скопје. 

2459 1—1 
Изгубената потрошачка карта за текстил под. бр, 208 

Л а д е н а во фабрика цимет ' „Шар* Исеа Косан оп Скопје. 
2463 1—I 

ОГЛАСЕН ДЕЛ Бр 20 — Стр- »8 

Изгубениот ид^љ^д од дотрошат а к&уг* »а месев 
јуне „Р1" го о г л а с а * Мемед Бајрам од осло 
Бутел — Скота је 2431 1—1 

Изгубениот Одре«® Зд »озрензатаа карта ва месев; 
април „Г" го огласу вам довала даи Рамадан Афиф Маарем 
од Ок »ије 2432 ! —! 

Изгубениот одрезок од шдершдок* карта да * <иесец 
Зу ни „Р1" го огласува* невалиден -Јусуф Шф али Јусупов-
©кд од Скопје мбЅ ".—) 

Изгубениот 'едреле® «ар?а за месен 
м а ј „Ра" то огласу в ам »евашчгде« Тевдо Т р п и т е * од 
Окоаде 2436 1 — 1 

Изгубената додоше <*на »ѕцјмѕа вМР—2" Ја огласува?* 
««ваагижа Сара Т ж $ т т * од Скодје м в ч \ — ј 

Изгубената потр<ша'ч*са »арт« „ЕР—1Ш ја л п и е у з а « 
неважан таа Сефула Сакип Адем од Скопје !.—1 

Изгубената „Т4' ј а вгажсув&ч не-
валидна Нада Ри<ск*в>ока ед Свои је 2441 5—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта еа ке сеп, 
Јуни „Д—1" го силв^ВАМ ®е®алв:аен ЕМИЛА РА«н«'->ва од 
Скол је 02448 3—1 

Изгубениот одрезок од ватроа&ачка карта * месец 
ју ЕИ „Рз" го оглас УВА« невадидеи ЛАЗА® А в гато л »ЕК* од 

Изгубениот одрезок од потрошачи катода »гетеа: 
Изгубената текстилна карта О.Ж. бр. 499 ја огласува* 

кеаалидпз Тодор БАЛИ одн сда Котевски од Охрид. 
2455 1-»! 

Изгубената текстилна карта „ИР-!" бр. 70 ја огласува а 
невалидна Софронија С Гиловски од Брод. 

2457 5 - 1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец јуна 

„Р1 - го огласува« невалиден Илија С Јовановски од 
Петров 

2458 1—1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 

„Р2" го огласува« ^валиден Кемал Ислам од Скопје 
2459 1—1; 

Изгубената жвзршдока карти за текстил при под. бл 
'203 в&даденз во фабрике цемент,,Шар" Исен Косан од Скопи 

2463 1—1' 
Се огласуват невалидни изгубените одресци од п.угроша и 

ки карти ^Д.1" ка Сузане ,,Д2* на Боба Алексова од Скопје 
2464 1 - 5 

Изгубениот едреа«* потрошачка карта за месец јун« 
ЈР1" го оглаеувам невалиден Кадри Јусуф од Скопје 

2466 1—1 
Се огласува невалидни изгубените потрошачки карта 

„ИР-2" на Горгија „ИГ" на Ленче „ИГ" ,,ИД* иа Софија 
Ноевски од Скопје 2486 1—1' 

Се огласуват невалидни изгубените одресци од потро* 
тачки карти „Г" на Џавид и Љутнија Џавид од Скопје 

2437 1 - 1 
Изгубената потрсЈшачка карта за текстил „ИР-1" ја огла-

сукам невалидна Казим Демирооски од Скопје 
2489 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец јуне 
„ Р1мго огласузам невалиден Борис Блажевски од Скопје 

2484 1—1 
Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец мај 

„Р1" и индустриска карта „ИР" ги огласувам невалидни Ј(Р 
ван Јовчев Угриновски од Скопје 2485 

Изгубената лична карта ја огласувам неаалидна Став^ 
Стоименов Д и м т р о в од село Аргулица—Штип 

1936 1—3 
Изгубената лична карта бр. 6083 од 10 V 1947 год. из* 

дадена од Минче гората.-по иа впаг. рабо!« ја огласу ечи ве. 
валидна Т'јмоа Иаиоис&а ст 24Ј5 1—Ј 



вр, го — <4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ - ОГЛАСЕН ДЕЛ Сноп]« 10-У1М948 р, Год IV) 

Изгубената потрошачка карта бр- 3780 ја огласуман 
невалидна фана Велиноска од Кичево 2145 1—1 

Со огласува^ пев аладин изгубените потрошачки карти 
вод бр. Ш 6 , 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053 и 1054 
оа Гали Буџаку од Дебар 2185 1—1 

Се огласу в ат невалидни изгубените потрошачки кар-
та ва месец мај под бр. 849з, 3323, 3329, и 3330 на Стамат 
Цветков Чадиевски од Дебар 2200 1—1] 

Се огласува! невалидни изгубените потрошачки кар-
ти под бр. 1602, 1603 И 1604 на Гани Гран;дани од Дебар 

2203 1—1 

Се огласуват невалидни изгубените индустриски кару 
Та вр. 172 и 173 издадени од Месниот народен одбор Осло* 
мвЈ на Цвета и Норка Мисајловски од село Осломеј —« 
Кичево 2053 1—Г 

Се огласуват невалидни изгубените потрошачки ќар. 
та ва месец април на име Борка, Јелица и Гена Ордева од 
.Титов Велео 1529 1—Т 

Изгубената ТАК сти лп а карта Бр- 2100 — ја огласува*! 
повалидна Мира Ојданић од Битола 2206 1—1 

Се огласуват невалидни изгубените индустриски кар-
па Бр. 876.330, па Шакири Шабан и Бр- 872810 па Шакири: 
Шаљи од Куманово 2255 1—1 

Изгубената потрошачка карта за текстил „ИР—1" 
Бр. 925767 ја огласува« невалидна Фимка Миладиновска 
од Берово 1983 1—1' 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта ва месец 
мај „Г" го огласува^ невалиден: Рамадан Дрил Муарем оц 
Скопје 2890 1—1] 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 
Јуни „Р2" го огласува'« невалиден Ристе Дафресвк од Сно* 
Оје 2891 I—в 

Изгубената потрошачка карта „ИР" ја огласува^ не* 
валидна Блага Николова Панова од Прилеп 2409 1—13 

Се огласуват невалидни изгубените потрошачки кар« 
ТИ „ИР" на Кољо „ИГ—1" на Родна „ИД—3" на Панче, Дал 
во и Славе Кочо Смил еви од Т- Велес 2441 1—13 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта за месец 
Јуни „Рз" го. огласува^ невалиден Благој Георгиевска од 
Скопје 2418 1—1! 

Се огласува^ невалидни: изгубените потрошачки кар* 
тп „ИР" на Бранка „ИД—2« на Данче Гуров од Герче 
Петров 2421 1—13 

Изгубената пријава од потрошачка карта ва месец 
Јуни ,,ГИ ја согласувам невалидна Мамуре Сакип Мустафа: 
од Скопје 2422 I—V 

Изгубената потрошачка карта „ИР—2" под бр. 2600ЅЃ 
ја огласува« невалидна Ленче 8абазова од Скопје 2423 I—I 

Изгубената потрошачка карта „ИР—2" ја огласува« 
невалидна Евдо Патаровски од Скопје 2426 1—1 

Изгубениот одрезок од потрошачка карта еа месец 
Јуни „Г" го огласува«: невалиден Мендо Илија® рамадан ок 
Скопје 2427 I—Л. 

С о д р ж и н а 
Страна 

Судска огласи — — — 1 

Регистрација на државна стопански претпријатија — I 

Регистрација на инвалидски стопанска претпријатија —в 8 

Промени во регистерот — — — — — — — $ 

Мали огласи — — — — — —— — 8 

Издава: Службен весник ва Вародаа Република Маке допија — новинско ивлателоко претпријатие. Директор а одговореа 
уредник Љубонир В. Ивааев — Скопје, ул. Маршал Тито бр. 10 — Тел. 696- Печатница „Гоце Делчев" Скопје 


