
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
в 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 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса!: „Службен весник на 
НРМ" - Скопје, и не се враќаат. 

СКОПЈЕ 
Среда, 4 април 1951 год. 

Број И Год. VII 

Овој број чини 4 дин. Претплата 
за една година изнесува 250 дин. 

Чековна сметка бр. 801.901812 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

околиски С У Д вб С Т Р У Г А 

При овој суд се води /постапка за прогласување за 
умрен н-е стана лиот Живко Стрезовски, од село Подгорци, 
,сл ар 25 год-, женет за Наталија, по татко Грутковска, од се-
ло Вевчани, Македонец, православен поданик на ФН-РЈ, истиот 
-во 1944 год. беше уапсен од страна на Германците и од-
веден во концентрациониот лого,р во Тиран,а и1 од тоа време 
за истиот' 'ништо не се знае, 

Се претпоставува да е истиот од страна на Германците 
убиен. -

Се повикува именуваниот Живко Стрезовски, дл со 
срок Од 1 месец од огласувањето на Огласот во "Службен 
весник на НРМ се јав,и на око'Ј суд. Во 'противен случај ќе 
биде прогласен за ,умрен. 

Од Околискиот суд во Струга Бр. 609/1950 год-
1—10—1Ѕ21 

При овој суд се! води -постапка за огла,сување за умрен 
Никола Цветко-вски од село 'Вишни, женет за, Даница Цвет-
ковска, зидар, Македонец, пода,ник на ФНРЈ, за кој се прет-
п-олага дека, е убиен при! бо,мбардаРовката од стра,на на-гер-
манските авиони над Белград, на ден 6ЛУ-1941 год. 

Се моли секој еден да
 ,в'0 'Срок 0Д 15 Де,на по огласу-

вањето на огласот "во "Службен весник на НРМ" да извести 
на овој суд за судбинат,а на Никола Цветковски, а доколку 
е жив истиот да се јави на судот лично или) посррдно. 

Од Околискиот СУД во Струга Р- бр. 622/50 
1—2—34 

При овој суд се води1 постапка за огласува,ње умрен 
Наум Ѓорѓески од село Јабланица Струшко стар 21 год. Ма-
кедонец, -поданик на ФНРЈ женет за Севд,а Ѓорѓевска, за 
кој се 'претполага дека ,несреќно загинал во затресената 
атија на својот војник поручник Н. 

Се моли секој еден да во сро,к Од 15' ,дена ож огласу-
вањето (н,а овој оглас во "Службен весник- на НРМ" да 
извести на, овој ,суд за 'Судбината ,на Наум а Гергески од 
јѕо Ја,бланица, а доколку е жив истиот да се јави на су-
дот лично' или посредно. 1 0 

Од Околискиот суд (в-о Струга Р. бр. 139/50 
1—2—35 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Врз основа на решението на Пшершствопо за финан-
сии при Околискиот народен о-дбор Брод б,р. 1237 од 8-11-1951 
год- утаисано е во 'регистерот % државните стопански прет-
пријатија од локално значење на/ страна 10 државно стопан 
еко претпријатие од локално значење под фирма: Околи-

, еко кшомаггоправско претприја-тие "Треска" (Со седиште во 
Брод. 

Прегори јагнето е основано со решение на Околискиот 
народен ОДб% Брод бр, 1237 о,д 8-11-1951 год. 

Предмет на работат^ на претпријатието е: да прожек-
тира филмови и журнали кој ќе бидат распределени од 
ф,ил,мското претпријатие—Скопје. 

Ддмини(ст(ратив1но-огтера,гивен р,аководите,л на претпри-
јатието е- Околискиот народен Одбор-Совет зл просвета и 
култура во Бро^д. 

Фирма'% ќе ј-а потпишува Мите Јакимовски, директор 
на претпријатиено, . х 

Бр. 1237 од Народа пот одбор на Бродска околија. 
П-6-106 

Врз основа решениево ,На Поверенството за финан,сии 
при Околискиот народен о,дбор Брод Бр. 10521 од 6-Х-1050 
год. улиоано е во регистерот на државните стопански прет-
пријатија од локално значење!Од фирма: Околиско сообра-
,ќајно транспортно преПЈприј,а,тие со седиште во Брод. 

Претпријатие,то е основано со решение на Народниот 
Одби?, н 'а ^Р0д1Ска околија Бр. 10521 од 6-Х-1Ј950 год. 

Предмет 4на работата на претпријатието е: да вршд 
редовен сообраќај во околијата, -пошта, пренос на, патници, 
вршење меѓусебни услуги, транЈЈјНОртирањ,е на стоки но 
погубат,а каде ќе се укаже, а специјално Брод—.Ц риле л, 

'Брод—Киче,во, а: редовно за ̂ пренос мачнини Брод—Здуње. 
Плански раководител на претпријатието е: Извршниот 

одбор пх Народниот одбор на Бродска окот,ИЈа-
Фир,мата ќе ја потпишува Цветко Марковс.ки дирек-

тор. на - претпријатието. 
Б,р. 10521 од Повереле 1,зого за финансии на Народ-

ни о г одбор -да Бродска околија. 1\—24—449 

Врз -основа на решението б)р. 3'79 од 14-11-1951 г^д. 
та Поверенстволо' за финансии на Градскиот народе,н1 одбор 
- Прилеп, уни сан о е во регистарот 'на државните сто-

та:неЌ1и претпријатија н,а страна 12 Градско стопанско прет-
пријатие за градежен 'материјал "Победа" с,о седиште ^о 
Прилеп. , 

Преп пријатието е основано со решение на Градскиот 
н-арод е,н; одбор Прилеп Б(р- 19412 од 15-ХП-1950 год. и тоа 
со фузиОнирање на претпријатијата, Градска (полска тулава 
"Победо"—Прилеп и Градско гран,итно претпријатие "Кукул 
— Прилеп. : 

Предмет на работата на претпријатието е-троизводство 
па тули и кам-ен. 

Претпријатието е под,АОР на Изврш.н,иот Офор на 
Градскиот народен одбор—Прилеп—Нов еран ство за, локал-
на индустрија и занаетчиство. 

Фирмата ќе ја (потпишува директорот на (претприја-
тието Трајко Атанасовски, а во негово отсуство книгава ди-
јалог Маре Попоска од Прилеп, во границите на овласту-
вањето. 

Бр. 379 Од Градскиот на,роден одбор—Прилеп. 
II—6—НО 

СООПШТЕНИЕ 
Се извеслуваат претп^латниците на "Службен весник на 

НРМ" дека денешниот-број, 11 "Службен весни,к на НРМ" о д 
4 април: 1951 год. не содржи службен дел. 

Од Редакцијата 
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Врз основа н а решението на Поверенството за финанг 
(сѕии на Народниов одбор на Демирхисарска околија Бр. 
9184 -од 13-Х-1950 год, уписано е (во регистерот на држав-
ните стопански претпријатија пАд фирма: Фонд за механи-
зација и инвестициона изградба со седиште во Демир-Хиеар0 

Претпријатието е основано со решение на Народниот 
о^бор 1на Демир исарака околија Бр. 9184 од 13-Х-1950 год. 

Пр-едмет т работата н,а претпријатието-е: спроведува 
ње механизација во СРЗ д наведување на инвестициона из-
градба во СРЗ 'во (реонот н;а ова-а; околија. 

Превриј ат нето ,е под даЗДско раководство на Из-
вршни,от одбор ,на Народниот Одбор на, Демирхисарека -око-
лија 

Фирмата н^ -пфешрвдшето ќе ја потпишува Коста 
И. Попевски од село Кутретино за директор, и Георги Ст. 
Василевски од село Вардено за сметко,вод,и тел во сметко-
водните /работи. 

Од Народниов одбор на ' Демирхисарска. околија Бр: 
9184/50 

Л—6—109 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Со решение на Извршниот одбор на Околискиот на-

воден' ' одбор—Коша.ни Бр. 13402 од 30-Х-4950 год. Трајко 
Димитров е наз-начен за, раководатеш на Околиското задаср0-
М АЛ врско дретп,ријатне " Р А З В О Ј " В О Кочани и на должност 
сЈТЈанил на 1-ХЈИ950 годе. од која дата има право' фирмата 
да -ј,а потпишува. Со истото ,решение р.азреше,н е од дол-
жност досегашниот раководител Јордан Димитров, од кој 
ден асу престанува правото фирмата да ја) потпишува. 

Бр. 14244/50 год,, о-д Околискиот народен одбор—Ко 
чани . ^ 11-6—106 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 
Министерството за финансии На НРМ во смисол на чл. 

17 од Основниот закон за државните стопански прегприја-
1ија и чл. 18 ,'од Правилникот за регистрација на државните 
стопански претпријатија, објавува: 

Со решение на Генералната дирекција! за текстилна) 
и кожарска индустрија бр. 259 од 23-Х1М950 год. Саво Ја.-
ни(КЈиенски е назна,чен за директор - на претпријатието Фа 
блика за чорапи "Црв,ена увезаа со -суднине во Скопје 
и на должноста стапил! на 14-1951'А од. од КОЈ ден им,а пра-
во да (ја ,потпишува фирмата во границите ш 'Овластува-
њето. 

Со решение на Генералната дирекција на текстилна и 
кожарска индустрија бр. 256 ЧД 23.-Х11-1У50 го,д. разрешен 
е од ' должност до,сегашниот директор Васе Поповски и од 
1-1-1951 ГСШЈ. му 'посланува ПРАВОТО да ја пот,пишува фирма-
ва на, претпријатието. 

Бр. 433 ,од Министерст,вота па финансии на НРМ. 
11—3—42 

Со решение на Министерството за локален 'Сообра-
ќај на НРМ ор'. ,685 Ца 27^-1951 год. овластен е Тодор Ни-
колов Устичков од 1-1-1951 год. да во случај на спречено-
ста и отсутноста на директорот на Претпријатието за анто 
транспорт и 'Шпедиција в-о Штип, ја пот,пишува фирмата Ја 
претпријатиево во границине на 'Овластувањето. 

Бр/ 999 од Мишетероива-го за финансииЈ на НРМ. 
ц—4—51 

Со решение на Владата на НРМ бр. 31 ал 21-1^1951 
год. фирмата на Трговското, , претпријатие за, мешовити ст-о-
ки .во Скопје се менува, и /гласи: Трговско претпријатие за 
уво^ извоз и1 (промет со мешовита стока "Разно-промет" ,во 
Скопје. 

Предмет на ра/боп^та на истото претпријатие се мену-
ва така што преоделе тот на раоотата на претпријатието е: 
увоз, и13јвО(з и т,ргувале на едро со:/н'екстШ1, обувки, галан-
териска и штРнб вртка стока, канцелариски и школски при-
бор, намештај, шупло стакло, спортски прибор, колониј,ални 
и други мешовити сток-и, 

Бр. 888 од Министерството !3а финансии на НРМ -
.11—4—оЗ 

Со решение бр. '2 од 25ЛЛ951 год. на; Градскиот на-
роден одбор Штип, досегашното Градско' кондураџмосо, са-
рафко, ошнчарско претпријатие ''Стаханов" — Штип; го- ш 
менува ^својот избив и истион1 во иднина ќе гласи: 
кондур а дошко, сарачко;, оптичарско претпријат,ие "Ванчо Ве-
лев" — Штип. 

Бр. 16714/51 год. од Градскиот народен одб-ор - Штш7. 
II—6—ИМ 

Со решение на Наро,дниот одбор, на 'град; Скопје ор. 
5689 ед 18-1Х-1950 год. избрисано е од регионот на др-
жавните стопански претпријатија од локално значење жа 
страна 21 кзв. III Градското претпријатие за слободан стоки 
— Скопје поради ф у з и ј а с-о Градското прет,пријатие за 
темелел, кожи и гуми — Скопје. 

Бр. 5861 од Народниот одбор на гр. Скопје П—22^4+6 

Со решение на Народниот ош о̂,р на град Скшгје бр. 
56891 % 18-1Х-1950 год. избриеано е оД( регистерот на др-
жавн-ите стопански претпријатија, од локално значење жа 
страна 19 Св-, I Градското прелпријатие за текстил, колел ж 

'гуми Скопје, паради иввршеиата Фузија со Градсково': прет-
пријатие з а слободни стоиш — Скопје. 

Бр. 5862 од Народниов одбор на. град Скопје Ј1—22—417 

Со решение на Народниот' одбор на град Скопје бџ. 
5689 од 18-1Х-1950 год. избришано е од регистерот на др-
жавнине стопански претпријатија од локално^ знаменце ш 
страна 48 се. I Градска,та казанџиска работилница — Окол^ 
подади фу зимата со Градското претпријатие за шеиалќи ж 
бакелитни (производи "Кочо Метал-ец" — Скопје. 

В .̂ '6709 сид Народниот одбо,р ,на град Скопје. 
II—25—471 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 

Со решение на Владар ",на НРМ бр. 4864 од '20-1-1951 
год. Трговското претпријатие "Народен магазин" со седи-
ште во Скопје се пренесувга од н^јцјлежшет на Министер", 
ствато на трговија и снабдување во надлежност на; Град-
скиот народен, одбор ,на град Скопје пора,да кое се брише 
од, регистарот кој го (води Министерството за финан!си1и на 
НРМ, 

Бр. 1023 од Министерството ,за! финансии на НРМ. 
н - 4 - т 

Во задружниот регистар на Народниот одбо,р На; 
гелискафкошф под реден бр. 68 ^писана е Селанскагш' Ра-
ботна задруга "Лае% Колишевски" (во. село Нов-и Дојран. 

Задругата е 'Основана, н а собранието од 8\-Х-1950 тед. 
Предмет н,а работата на задругата, обврските на за-

другарите се предвидени 'оо правилата на задругата. 
Задругата ќе ја потпишува', (Претставува и задоолжум 

претсе^аЈ ЈелРт Ристо Т. Ха.џитошев. 
Бр!. 16668 од Народниот одбор ,на Гевгелиска, околија. 

- ' 111—3^^ 

Врв основа на решението бр. 10961 од, 28-ХИ-1950 год. 
на По/вершс-твого' за финансии на Народниот одбор жа, 
Делчевска околија улицана е во задружниот регистер, 
страна 29 под фирма: Занаетчиската шивачка задруга "Н0^ 
Живот" (со седиште 1вО( град Делчево. 

Задругата е основана н,а: основа,чкото собрание сл 
25^X11-1950 г т 

Предмет на работата на задругаЈТ^, е: броење "и шжен 
ње на секаков вид алишта и др. тотови -и по порачка. 

Фирмата /На задругара ќе ја потпишува ракОгводител-
лот Андреја'Христов Георгиев и Евда Арсова од град Дел-
чево во граници/^ на овластувањето. 

Бр. 10961 од Народниот. одбор на Делчевска околија. 
111—1—2 



Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ - ОГЛАСЕН ДЕЛ Стр. 12 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

Врз оснива дозволата издадена о д Градскиот наро-
ден одбор '— Скопје бр. (2127/51 год. загасан е во решете^ 
рот на занаетчиските дуќа,ни и работилници под рет. б(р. 
,41 за^аетчискугОт дуќан т̂ а Сла.ве Коце,.в Угриновски пО!д 
(Јшрма: Славе Коден Угриновски сам ар џија со седиште' во 
Скопје. ' ^ 

Предмет на работата на ,,дуќанот е: правење и поправ" 
ка на самири. 

Фирмата ќе ја потпишува Сла^е Ко,цев Угриновски 
Г)ако.по̂ тТТрт1 ца дуќанот. " ' 1 

Од Потепеттството ^ Финансии .п'а Нар-одниот одбо,п 
на III реон Скопје, 'бр. 673/5? 11—9—151 

Воч о сно.п-, дозволтч издад,ена одо Градскиот нарој-
ден одбоп - Скопје бт). 2021/50 запиран е во л егнете пот на -
тл^^иеките дуќани и рзбогилнинтт под рег. би 21 занает-
чискиот дуќан на Рашид Муртезан Рашида г-о̂ т фирма: Ра-
шид Мчлот̂ загн — шивач, со седиште во Скопје. 

Ное д,мег1 ич работат ̂  тта д^ќлнот е- шнрл^р ни алишта. 
Фирмата ќе -потпишува Рашид Муртезаи Рашидов, 

раководител на 'дуќанот. 
Отт Пове-п-е^ттвгуто ^ Фин̂ тггитг ич Народниот одбор 

на ИЈ--рео,н - Скопје -бр. '789 Од 15-ЦМ951 год 
ТТ-—^—154 

Рп^ 0'Сгно.п̂  ттоз,рола^^ и т члена од Градскиот наро-
ден -одбол — Скоппе бо. 2004/50 записот е го регистерот 
на чанпетчискит^, 'чукате тт тбо^илчитти р^т рег бр. 
^етчис^от ттуќд" на Сабија, Б-^рамои Хасан поп Л ирма : 
Јужа1Р Садри Н Бајамов Хасан со г е дишете во 'Ско-пје. 

Предмет на работата ада Дјуќансг е: јужајрски тра:-' 
ботки 

л платат а ќе ^ ^отпишува Судрија Бајрамо,в Ха'саи, 
РА'КОВЛ П1ЛГ01 ПА, ',ГТУЌРНОТ. 

От Пгишрлр г̂т^о^п ^пи Народниот од'бОп 
-а ЦТ-реоН 'Скопје б-р. 1217 ед 15-1Ј1-1951 тПд. 

11—9'—155 

Врз обнова' 'ттозвотгог̂ а одлепена од Гтп^киот наш ден 
'одбог.' — Скопи'е бр. 2105/51 за ни сан е р.о ^егиг-те^от на 
^",ид,етничките дуќану и паботпттчмит не^. бр 99 
"иг,ки1^ ттуќа,н ^ Хуса^пим Ктпмтч Х^дпу ^о^ ^"^мп: Ју-
жа.о, "Кусиме дин Блмт̂ з Халим /со'седмите во Скопје. 

Подмет иа работата на дуќанон" е: јужарс^ц изра-
ботки. 

Фшимат- ќа 1'а потдоишув-а Хусамедин Елмаз Халим ра-
ководител 'ТЈ.Ж (ПЛАНОТ. 

0 1 По^ рпр тТ г Јгр о го ^тгн^н^чи т^ Наводниот Одбор 
'на Ш-реон Скопје, бр. 682 о т 15-1ТМ951 год' 

II—9—156 

Вое ог-ночд гтоз^т^г^ н у д е н а сцг Градскиот народон 
,отбот)' —- СкоИ! бп. 2094/50 запиран р во регистерот тгр , 
рорти'тгг1кит)р тпуќд.нн и п^о^плиини под рег. би. 94 зоиает-

ЈЈум^и на ^ /Грао З-уб^о Аттил пО'тт фи;р(М'1; Папу-
чар '/Т̂ п,гк Зубер Алил сО' седишт-е во Скопје. 

П-редмет хпа р-абота1^ на дуќанот е: прдење на проучи. 
Филман ќе ја потпиш,ува: Деар Зубер Адил, раково-

дител и,ч д дуќа нот. ^ 
Од По^елрнството за финансии на Народниот одбор 

на 'Ш-реОн Скопје, бр 684 01д 15-111-1951 год. 
р—д—,157 

Врз оштетеа дозволата издадена од Градскиот игцроден 
одбор -^-'Скопје бр. 2039/50 шикман е во регистерот за 
наетчиоките дуќани и работилници под рег. /бр. 4 занаетчи-
скиот дуќан на Меџит Реџеп Нурнев, над! фирма: Конду ра-
ција, Мерш4'Реџеп Нурнев со седиште во Скопје.. 

Предмет на работата ^а ДуќаЈнОт е: крпење на кон-
дури. 

Фпреѓата ќе ја пропишува: Меџит Реџеп Нурнев, ра-
ководител нб, дренот . ' 

Од Пшегршството за фика^иа ада Народниот одбоо 
ш ОкоЅде, ф . 46 од 16-Ц1-1Ш год. " 1А 

Врз ос.нова дозволата издадена од, Градскиот народен 
одбо,р — Скопје' бр. 1777/49 ааписан е во регнстсрог" на) за,, 
зана-етчиските дуќани и работилници под рег. бр. 48 занаетв 
нискиот дука,"г Тга Рчкћ^т Е1уп Љатиф, (гтогт 6тто1ма:" Јорган' 
пија, Рифат Ејуп ,Љатиг!) со е̂лцтпцте ,в0 Скоггје. 

Птиевгмет на работата на. дуќанот е: правење на Јор-
гани' и душеци. 

Фитим а'!'а потпишува РифаЈ" Ејуп Л^атнф раково-
дителот јтл '/УУ'ЌпНОг. 

(От чм но Наоодм.чо" о^б^п 
на Цтт-ррг,н Счлп1:е бр 2347 16-Ш-1951 год П— 10—1ЅЗ 

ј ^ ^ ^ 

Врз от,тЅгн̂  тт о т р о гг ч,т о - ип, гу̂ , п ева 0"т Гродј:кт^от и^шодеч 
стубол — Ско;п'̂  би 4507/ЅП зап.иси Р во ШСГ̂СТРПОТ тта 
рпе-ч'пскит'р тт пп^^г^гдттии" пот осг би ^ за.на^тчи-
октгОт тту^ан тло Тодопп,ч Методиевски, пот Фирм'̂ ' 

но вепија:, Т(ргГко ТП? о ров Методиевски со сздшитр го 
Скопје ^ л

 1 ' 
Ппетмет )Уп работата на дуќанот е: тенѓкеџи^ш тп 

сћтг,П1ЛТПТ,д ^ Iп поптиитп^п' Трајко Тод^пор Метод1 -
евоки тгп туќа,нот 9 

П"т ф̂ тчдтгситт Нар0Дтт^0г 
па 14-ге-п! 'Скон'е, бр. 167 од 16-ТН-Л951 год. II—10—184 

В-он 7тО̂ "оттЧто ^гтдттеча о^ Г о н а о о д е п 
огтбоп - СкС!П1о бп 20^87/50 ^шиган р ^^ пегистепот и а за-
нлеттти^китр тт1у1Ќ-р-нтт1 и (П̂ бгчт-гуутт̂ ,̂ ^ УЈОт бо ов затт-ат-
1чи̂ ктг01т дллќд̂  Фехми ГР;Т1 тл̂  Лбттуо ,̂ман. поп фтг^^.. Јоо^ 
ганџтг1'̂  Фехми Сел^^^ ррт^ш^ во Скочт^ 

Ппа^л^^ на р^б-отатп н'̂  дуќанот е: правење на јор-
гани П '̂ УПТРП̂  

Фип^̂ лтд е ѓр н^тпишувл: Фехми Селим Абду рајма и, 
ракс'в^1Пгптрп нз дллќачтот ч , 

О-г П^ оп (̂ ттрдтт1^̂ ^ ТЈ,г' Нано Динот п/гтбОо 
па ИI-реон Скопје, б-р. 662 од 16-ПМ351 год. ' Ју-^-10—8Г 

- - - - . - - ^ ^ . 
Вп^ ^г^ппа т-т^гтАн^ Лп л, мекиот наоодет; 

г^боп — Скопје би 195^/^0 ^пггночн но О ^ ^ О Т Р О О Т на 
зарачистите дпуќо^ч и пТГТТтгПТ1Т/Т гуо̂  ^рр ,^'зан.дс,т-

пл/ќ̂ тг тг̂т Пртап Ког-то Митковски 'пот Жи-пцла': Сто. 
Л1др ПРГ^Ш Когтг! Ма^ко^^к,п г^ е̂стипг̂ п во С к,о,п ЃР 

Пт-^тмет н-а дуќанот е : стотта^ски т^зо^боткг. 
Фтг1пл̂ ,та потпишува: Петар Коста Маркоски. 

Г ^ ^ С ^ О Т П И Т Р Т ТТ'О ТГУЌ П,П СГ^ 

О'̂  тт̂  Народвиот 0'ДбО'П 
на^ЈТЈ-не-.н Скопје бр 31 од 1МП-1951 год. . 137 

В т ^г.^тга тгОзвоттато рзт̂ ттеЈ-па о^ Гтдскиот наооден 
огсбоп - Скош".̂  б.п 1978/^л з^и^мг р (во оегистеоог за-

гр гт\лќпчи тт' ,п^бсу^,ттттцч јпОгт рег. би 9 занастЧЃи^ 
рктпо-г ттуЈЌан ти' Енвео Счли Фе ,̂а. под фирма: Кројач, Бн'ве(0 
Салтг ^ртп со '^т^ип^е во Скопје 

Ппедм^""' 'на па)бота;тл из гтуќлч/от е- шиењр тга алишта. 
Фир'Мртл ќе ја 1п'отиит11ув 1:'Енвер Сали Фета, раков о. 

-дител дуќанот. 
Од П^^е.^енст^рго за фтгнпттсии "ч Народниот одб^.1 

на Ш-.реар? 'Ско,пје, бр 261 ал, 16-ИМ951 год. 10—183 

Врв осЈт̂ в-а лозволатп издадена огт Гочдскиот народен 
ојпбоо — Скошр бо. ^846/50 з^ниса,н е во регистешот на 'на-
наетчискџт^ дуќани и работтглницп4! по,д рег. бр. 42 занает-
чискион1 дуќан ^ Глги̂ ог), Петров ИвенОвски, пОцј фиома: 
Кројач ГлитОг), Пет пап Ивановски со- седтните во Скопје. 

Ппзешмет 1Т1 а (работата на дуќанот е: шиење -н^ алишта. 
Фирмата ќе потпишува: Глигор Петров Ивановски, 

раководител на, дуќанов'. 
Од" Пов1̂ 1оенеЈтвОто з,̂  Фи,нансии ' на: 'Нжоодниот одбоо 

на ЦХ-реон Скопје, 'бр.. 12831 од 16-Ц1-1951- год. Ц—10—190 

И—10—182 

Врв 0'С) ѕов-а дозвогтатп не,да де "а о̂ т Градскиот н^ооден 
^дбоо - Скопје бр. 5105/^0 злои^ги е во регистерот на, за-
наетчиските дуќани тп р,аботилници' но-ј рег бр. 18 зааает-
чнокиот дуќан' на Аритон 3. Димов, под фирма: Шивач, 
Аритон 3. ,Лимов со седиште во гра,д Скопје. 

Предмет"' на р-аботата на дуќанот е: шиење на алишта 
Фирмата ќе ја потпишува Аритон 3- Димовски, рако-

вод-ител на дуќанот.. 
Од Поверенство1ТО за фина,нсии ,на Народниот одбор 

на Ш-реон Скопје, бр. 547 од 16-11И951 год. 11—191 



Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ - ОГЛАСЕН ДЕЛ Стр. 12 

Врз обнова дозволата издадена 'од Градскиот народен 
одбор— Скопје бр. 5138/50 залисан е но регистерот н1а за-
наетчиските дуќани) и работилници под рег. бр. 12 занает-
чискио.т^ дуќан на Џо-н Днтоп Јосифовски (под фирма: Ќују на-
ција, Џон Антон Јосифовски со седиште ,но Скопје. 

Предмет на работата н-а дуќанот е: кујунџиски изра-
ботки1. \ - , 

Фирмата ќе ја потпишува Џон Анто,н Јосиф одејќи, ра 
ководител на, дуќанон1. 

Од Пов есеист вон о з а финансии на Народниот одбор 
на Ш-реОн Скопје, бр. 341 од 16-111-1951 год. 11—11—1192 

Бре "основа дозволата издадена од Градскиот народен 
одбор — Скопје бр. 2080/50 запиран е но регистерот - на 
занаетчиските дуќани и работилници по,д ред-, бр. 32 занает-
чискиот дуќан на Коста Крапев Спировски под фирма: Фо-
тограф, Коста Крстев Спировски со седиште но Скопје. 

Предмет на работата на дуќа'нОт е: сликање. ^ 
Фирмата ќе ја поп (пишува Коста. Крстеа' Спировски, 

раководител на дуќанот 
Од Поверен'ст,во'то за финансии на Народниот одбор 

на Ш-реон Скопје, бр. 686 од 16-рМ951 год. 1^1—195 

Врз'основа1 дозволата издадена од Гра,дскиот народен 
Одбор — Скопје б-р. 1309/50 записац е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1 занаетчи-
скиот дјуќан па Екрем Зекир Рустемов под фирма: Лебле-
б е џ и ја, Екрем Зекир Рустем0(в со седиште во Скопје. 

Предмет на работата! на дуќанот е: печење и прода-
ва,ње на леблебија. 

Фирмана ќе ја потпишува Екрем Зекир Рустемов, ра-
ководител на дуќанот. 

Од "Поверенстволо за финансии на Народниот одбоо 
на 1У-реон Скопје, бр. 3345 од 10-111-1951 год. 11—9—164 

Врз основ-а дозволата Младена од Градскион1 наро,-
ден одбор — Скошје бр- 1955/50 записи е во регистерот 
на занаетчиските дуќана и! р-аботилници под ре,г. бр. 1 за,-

-р-зстчискист дуќан на Енвер Дујак Ал,и по,д фирма: Шивач, 
Бшвер Дурш Али со' Јседиште во Скопје. 

Предмет на работата на дуќа)нОт е: шиење на али-
шта 

Ф,ирмата ќе ј,а -потпишува Енвер Ду1јак Али 'раково-
дител на дуќанот. 1' , џ , 

' Од Поверенството за финансии на Народниот о д бол 
на 1Ц-реол Скопје, бр. 6' од 15-111-1951 год. П—9—158 

Врз основа дозволата издадена од Градскиот народен 
одбор — Скопје бр. 1882/50 зани сан е но регистерот на 
за,наетчиските дуќани и работилници Лод рег. бр.̂  36 'за-
наетчискиот Дуќан на Борис Иванов. Ашиковски под Фир-
ма: Фотограф, Борис Иванов Ашиковски со) седиште во 
Скопје. 

Предмет на р-аб ситата на' дуќанот е: сликале. 
Фирмата ќе 'ја потпишува Борис Иванов Ашиковски, 

раково-дител на, дуќанот. 
Од Паѕверенството за финансии на На,родниот одбор 

У н)а ДО-реон Скопје, б,р. 12838 од 15^11-1951 год. 
II—9—159 

Врз ос,нива дозволата издадена од, Градскиот народен џ 
одбор — Скопје бр 4744/50 запиран е во рога етерот ;на 
занаетчиските дуќани и работилници по,д рег. бр. 7 за.нает-
чискиот дуќан на Гр е бинарови! Коста Тодор, под фирма:. 
Хемиска работилница "Јадран" со сед,иште во Скопје. 

Предмет не работава на дуќанот е: хемиски изработки. 
Фирмата ќе ја (потпишува Гребен ајровиќ Коста Тодор, 

раководител ,на дуќанот. 
Од Поверената око за финансии на Народниот одбор 

на 111-реод Скопје, бр. 168 од 15-111-1951 год. 
И—9—160 

Врз обнова дозволата издадена од Градскиот народен 
одбор — Скопје бр. 2027 запиоа,н е во (регистерот на зана-
етчиските дуќани и работилници под рег. бр. 27 занаетчи-
скиот дуќан на Зекир Шериф ХамидоВ(, п^д, фирма:, КОнду-
раџија, Зекир Шериф Хамидов со седиште ^во Скопје. 

Предмет на сработата на дуќанот е; правеле д по-
правка на контура:. 

Фирмата ќе ја потшишува Зекир Шериф Хамидов, ра-
ководител на дуќанот. 

Од По)веренството за финанси,и на -Народниот одбор 
на III-реон Скопје, бр. 13038 о д 154Ц-1951 год. II—9—161 

- Врз основ-а дозволата издадена од Градскиот народен 
одбор — Скопје бр. 5211 записан е во регистарот на! за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 14 занаетчи-
скиот дуќа,н на. Димче П- Стефановски, под фирма: Кондура 
џија, Димче П. Стефановски, со седиште во Скопје! 

Предметна работата на дуќанот е: правење и 'по-
правка н-а. кондури. -

Фирмата! ќе ја потпишува: Димче П. Стефановски со 
седиште во Скопје. 

Од Поееренствоио за финанси,и н,а Народниот одбор 
на Ш-рео,н Скопје бр, 378 .'од 15-11^1951 год. 

II—9—162 
^ . -

Врз основа дозволата издадена од Градскиот народен 
одбор —Скопје бр. 1993 , запиран во регистерот на занает-
чиските дуќа,ни и работилници под рег1, бр. 35 занаетчиски-
от дуќан на, Велко Горгиев Петков, под фирма-, Шивач, Вел-
ко Горгиев Петков со седиште во Скопје. ' 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта 
Фирмата ќе ј,а потшишува' Велко Горгиев/ ,раководите д 

на ,дуќанот. 
Од Понеренството на финансии на Народниот одбо-р 

на III реон - Ско-пје^ бр. 13042 од 2-Ц-1951 год. , / ^ 
- / в 

Врз основа дозволата издадена од Градскиот народен 
одбор — Скопје бр. 2028/56 залижан е во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 28 занает-
чискиот дуќан На Асан Амет Абди, под фирма: Сарач, Асан 
Амет Абиш со' седиште во 'Скопје. 

Предмет -на работата на дуќанот е: сарачки изработ-
ки. -

Фирмата ќе ја потпишува: Асан Амеа Абди, рококо-
доите,л на дуќанот. 

Од Поверено твоето за фина,нсии н,а Народниот одбор 
на. III-реон Скопје бр. 13039 % 15-111-1951 год. Ц—ЛО—177 

Врз ос,нова дозволата издадена од Градскиот народен 
одбору — Скопј,е бр. 5020/50 записан е во\ регистерот на за-
наетчиските дуќани / и работилници, под ' рег. бр. 17 занает-
чискиот дуќа% на Акиф Сулејман Абазовски пгд филма: 
фесчија Акиф Сулејман Абазов ежи со седиште во Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е' пеглање и прде-
ње на фесоеи. % 

Фирмата, ќе' ја потпикува Акиф Сулејман Абазовски, 
р л кон ади тел на' дуќанот. 

Од Поверенствсхко за финансии на Народниот одбор 
на ДО-реОн Скопје бр. 549 од 15-111-1951 год. II—10— 

Врз основа дозволата, издадена од Град,скиот народе,н 
одбор — Скопј,е бр. 2121/51 запиран е 'во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 23 занает-
чискиот дуќан На Стојан ,Павлов Златевски под, фирма: Ко-
жувар, Стојан Павлов Златевски со седиште во Скопје. 

Предмет на работата, н,а' дуќанот е: нраење на, кожуфи. 
Фирмата ќе ја1 потпишува Стојан Павлов Златевски, 

раководител н!а дуќанот. 
Од Поверенст,вато за финансии ',на Народниот одбор 

на III-реон Скопје бр. 672 од 16Н111-1951 год. ' 11— 1̂0— 1̂79 

Врз ос,нива дозволата издадена од, Градскиот народе,н 
одбор — Ско,пје бр. 2042/50 зани сан е Но реинстерот на 
занаетчиските дуќани и р,аботилници под рег. бр. 16 занает-
чискиот дуќан таа Ангеле Банов Симонов, под фирма: 'Ма-
шки бравар, Ангеле Банов Симонов со седиште во Скопје. 

Предмет на (работата на дуќанот е? браварски изра-
ботки. ' . ч 

Фирмата ќе ја потпишува: Ангеле Банов Симонов, ра-
ководител на дуќанот. 

, Од Поверенство^о за фин,ансии на Народниот одбор 
на Ш-реон Скопје, б,р. 548 о д 16-11М951 год. И—10—180 

Врз. основа дозволата издадена од Градскиот народен 
одбо,р) -ј- Скопје бр- 2084/50 записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 20 занает-
чискиот (шуќаш н,а Асен Абдула Асан, ,под фирма: Кондури 
џија, Аса^ Абдула АдЈаго со седиште во Скопје. ,,' 

) / / 
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Предмет'ни работата на дуќанот е: крпење на кондури 
Фирмата ќе ја потпишува: Асан' Абдула Асан, /раково-

дител на'(дуќанот. 
Од Пшеренствопо за финансии на Народниот одбор 

на Ш-рео,н Скопје, бр. 664 од, 16-111-1951 год. Ц— 1̂0—181 

Врз'основа дозволата издадена од Градскиот народен 
Одбор.— Скопје бр. 5758 за-пис ан' е, в о регистерот на зана-
етчиските дуќани и работилници под рег. бр. 3 заааЈетчиг 
ски-от дуќан на Коста Владимир Петровиќ, -под фирма: Ши-
вач, Конте Владимир Петровиќ, со седиште во Скопје. 

-Предмет на работата ш дуќанот е: шиење таа алишта 
Фирмата ќе Ја потпишува: Косте Владимир Петровиќ, 

раководител на дуќанот. 
,Од Пот ерен ста осо за финансии на 'Народниот одбор 

на IV реон Скопје, бр. 3478 од 12-ЦМ951 год. Н — 1 б Ј Г 

Врз'основа до-зволата издадена од Градскиот народен 
одбор — Скопје бр. 6252 -з^писан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 2 заваетчискцо1 

дуќан н а Иван Митров Груевски, под фирма: Работилница 
за поправка на музикални инструменти со седиште, во Скз-
пје. ^ 

Предмет т работата ,на дуќанот е: поправка на, му-
зикални инструменти. . 

Фирмата ќе ј а потпишува': Иван Митрев Груевски, ра-
ководител на ј дуќанот. 

Од Поверенстврто з а финансии на Народниот1 одбор 
на 1Унреон Скопје, бр. 3478 од 12-111-1951 год. 11—9—136 

В,рз основа дозволата подадена од Градскиот народен 
одбор — Скопје бр. 585 загорац е во регистерот н а занает-
чиските дуќа-ни ,и работилници под рег. бр, 6 занаетчискиот 
'Дуќан на- Хаки Селим, Шаинов, под фирма: Налбат, Хак,и 
Селим Шаинов со седиште во Скопје. 

Предмет на работа на дуќанот е: побивање на до-
биток.. 

Фирмата ќе ја потпишува Хаки Селим Шаинов рако -
в-одител на дуќанот. 

Од Поверенетвото з а финансии на Народниов одбор 
на 1\Ггреон Скопје, б,р, 3613 од 14-ГЦ-1951 год. И—9—167 1 

брз основа дозволата издадена од Градскиот народен 
'одбор — Скопје бр. 1991 запиоан е во ре,гистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 4 занает-
чискиот дуќан ,на Лезам Паразит Муарем, под фирма: Лебле^ 
беџи ја, Лезам, Пајазит Муарем со ,седиште во Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: печеЊе и п,родава 
ње на леблебија., у 

Фирмата ќе ја потпишува: Лезам Паја,зит Муарем,, ра-
ков одител на д,уќанот/ 

Од Повереиството з а финансии на Народниот! одбор 
па IV-реон Скопје, бр. 3618 од 14-Ц1-1951 год. —9— 1̂68 

Врз ос,нова дозволата издадена Од Градскиот народен 
одбор — Битола бр. '458/50 записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на -стра,на 7Г рег. бр. 
1 занаетчискиот дуќан, на Стој,ан Лазаро1В Пешов, под 
фирма: К,ројач, Стојан ,Пазаров Попов со седиште во град 
Битола. ^ 

Предмет на работата на дуќанот е: изра,ботка на ча-' 
'родно облекло. 

Фирмата ќе ја потпишув,а: Стефан Пол Андонов' рако-
водител на дуќанот. л 

С^дТ1сверенството за финансии ,на Градскиот народен 
одбор - Битола бр. 3613 од 8 III 1951 год 11—9—173 

Врз основ,а дозволата издадена од Градск,иот народен 
одбор Битола бр. 401/50 зависам е во регистерот н,а "За-
наетчиските дуќани и работилници на страна 69 под рег. 
бр. 1 занаетчискиот дуќан на Илија Велјанов Темелковски 
1пад 'фирма: Кондуршдгја, Илија Веланов Темелковски со 
седиште во град Битола^ 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка и из-
работка на, кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува: Илија Веланов Темелов-
ски, раково,дител на д,уќанот. 

Од Поверенството з1а финансии на Градскиот народен 
одбор - Битола бр. 3617 од.8 III 1951 год. 11-Л0—.172 

Врз основа дозволата издадена, од Градскиот народен 
одбор — Битола бр. 430/50 запиран е во регистерот ш за,-
наетч,иските дуќани' и работилници на страна 70 под рег. 
бр. 1 занаетчискиот дуќан ,на Димитр Кост-ов Светиев,, год 
фирма: Крој,ач, Димитар Костов Светиев со седиште во 
град Б,итола. 

Предмет на работата на дуќанот! е: изработка на 
народно облекло. 

Фирмата ,ќе ја потпишува: Димитар, Костов Светиев, 
раководител на дуќанот. 

Од Поверниот вето за 'фи,нансии ќа Градскиот народен 
о,дбор V Битола, бр. 3623 од 8 III 1951 год. Ц—10—171 

Врз основа, дозволана издадена о д Поверенството за 
комунални работи Народниот одбор ;на Крушевска околија 
бр. 14111/50 занисага' е во регистеро,т' за занаетчиските ду-
ќани"^ работилници на страна 185 -занаетчискиот дуќан н а 

Горѓи; Николов Тагас мод фирма: Слаткарница,, Горѓи Ни. 
колов Тага-с со седиште во Крушево^ 

Предмет ,на работата на дуќанот е: изработување и 
правење на ра,зви слатки.. 

Фирмата ќе ја потпишува, Горѓи ,Николов Тагае, ра-
ководител на дуќанот. 

Од Поверенството за Финансии ,на Народниот одбор 
на Крушевска околија бр. 839 од 30 I 1951 год-

II—5—84 

Врз основа дозволата издадена од Градскиот народен 
одбор — Тетово бр. 200/46 загреан е во регистерот1 каЈ за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр- 58 занает-
чискиот дуќан ,на Јамин Нас,имов Узеиров, под фирм,а:, Ле-
ботебиџија,, ЈамЈин Насимов Увеиров со седиште во град 
Тетово. 

Пред,мет па работава на дуќанит е: изработка иа лебле" 
би ј а. % 

Фирма,,та ќе ја потпишува Јамин Н. Умеров, раково-
дител на дуќанот. 

Од По в е, ропството за фи,нансии на Градскиот народен 
одбору - Тетово бр. 2833 од 26 II 1951 ,год. Ц-^8—447 

Врз основа д,озволата издадена од Градскиот народен 
-одбор — Тетово ,бр, 8094/50 з,аписан е во регистерот на 
зан-аетчиските дуќани и, ^работилници под ре^.бр. 67 зана-
етчискиот дуќан4 на Даут ИбраимОв Даути, под фирма.: Г1от-
кивач, Даут Ибраимов Дајути со седиште в,о град Тетово. 

Предмет на работата дуќанот е: потковувале На 
'добиток. 

Фирмана ќе ја потпишува ,Р,аут ИбраимОв Даути, 
раководител' на дуќанот. 

Од Цовер штетното за финансии на Градскиот народен 
одбор Гетово бр, 3680 од 27 II 1951 год. 11-8-448 

Врз о,снова дс,звОлата издаде,на од Градскиот народен 
одбор — Те ово бр. 7995/50 занишан е во регистерот на 
занаетчиските дувани и работ ли,иди под рег. бр. 73 зана-
етчискиот Дуќан на Кемаљ Рифате,в Несими под фирма: 
Добивач, КемаЈв Рифатов Несими с о седиште во др а д 
Гетово. ^ 

Предметна раЈбоп1ата па дуќанот е: потковување на 
добиток. 

Фирмава ќе ја потшишува: Кемал, Рифа'цов Несим!!, 
раководител на дуќанот. 

Од Но,в средството за 'финансии на Градскиот народон 
о-дбор - Тетово бр. 3854 од 2 III 1951 год. II—8—149 

( ' 
' Врз основа дозволата издадена, од Градскиот народен 

одбор — Тетово бр. 131/45 з^писан е ро регистерот н а за-
наетчиските дуќани и работилници! под рег. бр. 6/9 залае 1-
чискиот дуќан на Муртез,а Османов Муртезаи, под фирми 
Кондураџија, Муртеза Османов Муртезаи со седиште зо 
град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: производство и 
поправки ,На кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува: Муртеза ,Османов Муртезаи, 
раковод,ител на дуќанот. -

Од Пове,ропството за финансии на Градскиот народ е л 
одбор - . Тетово бр. 3561 од 1,111 1951 год. Ц—.8—150 

Врз, основа Дозволата издадена од Градскиот народен 
^одбор - Тетово бр. 143/46: зшисае е во решеп ерот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр.-71 занает^ 

I 
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нискиот дуќан ,на Апостол Матов Грпчевски под фирма; Ка-
лајџија, Апостол Матов) Трпчев ски со седиште во град 
Теново 

Предмет на работата на дуќанот е: калајсување^ на 
'Садови. 1 4 

Фирмата ќе ја потпишува : Апостол Матов , Траевски, 
раководит,ел на дуќанот. 

Од Пове,рен^твото за финансии на Градскиот'народен 
одбор1— Тетово бр. 2623 од 2 III 1951 год.' 11—8—151 

Врз ,основа дозволата, ,издадена Од Градскиот народен 
"Одбора Тетово бр. 263/47 залижан е во регистерот на за. 
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 62 занает-
чискиот дуќан на Саит Оулејманов Јусуфи и%! ф,ирма: Пот-
кован, Саит Сулејмамов!'Јусуфи со седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на д,уќанов''е: Отковување на 
добиток. / 

Фирмата ,ќе ја потпишува Саит Сулејманов Јусуфи, 
раководител на дуќанот. ' , 

Од Поверенството за фина,нсии на Градскиот народен 
одбор Тетово - бр. 245Ф од 27 II Ј951 -год. ' Ц—8—152 

Врз 'основа Дозволата, ,издадена од Градскиот народен 
Одбор - Телово 1бр. 59/45 записан' е во регистерот на за,-
наетчиските дуќани и работилници под рег- бр. 72 занает-
чискиот дуќан на Александар Михај лоз ' Јовановски под 
фирма: Кондураџија, Александар Михајлов Јованов-ски со 
седиште во град Тетово. 

Предмет на работата н а дуќанот е: криење на 
кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува Александар Михајлов Јо-
вановски, раководител на дуќанот. 

Од Поверените ото за 'финансии на Народниот одбор 
на град Т е т о в о бр. 3569 од 2 III 1951 год. Н—8-137 

Врз ,основа -дозволата издадена од Градскиот народен 
одбор — Тетово бр. 1818/51 запис а^ е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилни,ци под ре,г-бр. 24 зана-
етчискиот дуќан на Јаван Ристов Димоски под фирма: -Ши-
вач, Јован Ристов Димовски со' седиште во град ,Тетово. 

предмет на работата на дуќанот е: и,з;работка на 
алишта. % , / 

Фирмата ќе ја потпишува: Јован Рисаов Димоски, 
ра,ководител на дуќанот.^ , 

Од Поверепството за фина и с ни па Градскиот народен 
одбор - Тетов-о бр. 2551 од ц 1951 год. 11—8—138 

Фирмата, ќе ја потпишува: Младен М- Тасевски, ра-
ководи 'ел на дуќанот. 

Од Поверенството за финансии на Градскиот народен 
одбор - Тетов-о бр. 3419 од 28 II 1951 год. ; Ц—8—141 

Врз осн-ова дозволата издаден^ Од Градскиот народен 
одбо,р. — Тетово бр. 528/51 зшписан е во регистерот еа 'за-
наетчиските дуќани и (работилници! под рег. бр. 60 занает-
чискиот дуќан н а вд. КаТа Младенова Јовановска по,т 
Фирма: Кујунџика, Ката Младенова Јовановска со седиште 
Јво град Тетово. 

Предмет н'а работата ,на дуќано,т' е: изработка и пошрав" 
ка на златни, и' сребрени предмети. 

Фирмата Џо, ја потпишува: (Ката Младенова Јова-
новска, раководител на, дуќанот. 

Од Поверенството за финансии на Градскиот народен -
,одбор - Тетово бр. 3488 од 2Ј И 1951 год. ' Ј1—в—142 

Врз ,основа дозволата издадена од Градскиот народен' 
одбор —. ,Тетово бр. 17206/49 записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр- 59 зана-
етчискиот дуќа,н на.: Јордан Глигоров Јов,ановск,и под фир-
ма: Конду рација, Јордан Глигоров Јовановски со седиште 
1:0 град Тетово. 

Пред,мет на работата на дуќанот е: изработка и криење 
на кондури. 1' 

ч „ Фирмата ќе ја потпишува: Јордан Глигоров Јова-
новски, раководител иад дуќанот. 

Од Поверенството за финансии на Градскиот народен' 
одбор - Теново бр. 3361 од 26 II 1951 год. Ц——13'9 / 

Врз.основа дозволата издадена од Градскио-т наро,ден 
одбор — Тетово бр. 4825/45 записа!н е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 74 зана, 
етчиекиоѓ дуќан на Мато ,Серафимов Јаневски под ф,ирма: 
Абаџија,, Мато Серафим-ов Јаневски со 'седиште во град 
Тетово. ^ 

Предмет на работата н,а дуќанот1 е: изработка на 
селски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува Мато Серафи.мов Јанев-
ски, раководител па дуќанот. , 

Од Поеереиството за финансии на Градскиот народен 
одбор - Тет-ово бр. 3142 од 2 III 1951 год. 11—8—140 

Врз, основа д.озволата издадена од Гр,адскиот народен 
одбор —- Тетово бр. 8815/48 записан е во регистерот ли 
занаетчиските дуќани и ,работилници под рег. бр. 68 зана-
етчискион' дуќа-н на Младен М,анојлов Тасевски под фирма: 
Абаџи ја, Младен М. 'Тасевски со седиште во ,град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка ма 
селски алишта. 

Врз основа дозволата издадена ; Од Градскиот народен" 
одбор — Тетово бр. 707/50 запис ал е во регистерот на за. 
наетчиските дуќани и работилници по^ рег. бр. 61 зана-

,етчисжиот дуќан на Але,ксандар Коцева Николовски под 
фирма: Самарџија, Александар Кондев ^Николовски со се-
диште во град Тетово. 

Предмер на работата на дуканет е: производство и 
поправка на самари. 

Фирмат,а ќе ја потпишува Александар Коцев Нико-
ловскиу раководите л на дуќанот. 

Од Повереше в ото -за. финансии на Градскиот народен 
ЈЗДб-ор Тето,во бр. 3651 од 27 II 1951 год. Ц—8—143 

Врз основа дозволата издадена Од Град,скиот народен 
1ојд(бор — Тетово бр. 139/45 зап,исан е во- 'реши старец јна за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр" 63 занает-
чискиот дуќани на Наце Спиров Димоски под фирма: Коп-
дураџшја, Наце Спиров /димоски со седиште во град 
Тетово'. 

Предмер на работата на дуќанот е: крпење на кондури 
Фирмата ,ќе ја потпишува; Наце Сп,иров Димоски, 

раководител на дуќанот. 
Од Повереново го за финансии на Градскиот народен 

одбор - Тетово бр. 4378 од 8 Ц1 1951 го,д. II—8—141 

( Врз основа дозволата издадена Од Град,скиот народен 
одбор'— Тетово' бр. 126/45 запиран е во регисте-рот на за-
наетчиск,ите дуќани и работилници под рег. бр. 63 занает -
егчискиОт дуќан1 -на ' Глигур Блажев Маринков ски п0д 
фир/м,рј Коваш Глигур Блажев Мар,инков ски со седиште во 
град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: производство и 
поправки на гв-оздени алати. 

Ф,ирмата ќе ја! потшишува: Глигур, Блажев Маринов-
ски, раководител на дуќанот. 

Од По^еренството за финансии на, Градскиот народен 
одбор - Тетово бр. 2466 од 27 Ц 1951 год. 11—8—145 

Врз осн-ова дозволата издадена 0д Градскиот нароу^н^ 
одбор — Тетово бр. 7035/49 запиоан е во ре,гистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници под Рег. бр. 23 занает-
чискиот дуќан на, Ристо Јованов Грамоски! под ^ фирма: 
Абаџија, Рист-о Јованов Аврамоски со седиште в0 град 
Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка ќа селски 
алишта.4 0 

Фирмата! ќе ја потп,ишува: Ристо Јованов Авршојвсчи, 
раководител на дуќанот. 

Од Новереист-ото за, финансии на Градскиот 'Народен 
одбор - Тетово бр. 2213 оЦ 10 II 1951 год. 11—8—446 

Врз основа доз,волата издадена од Градскиот народен 
одбор — Битола бр, 135/50 заоисац е во регистерот на за-
наетчискине дуќани и работилници н,а страна 6 -под, рег. бр. 
1 занаетчискиот дуќан на Јован Ацев Мицев', пРд фирма' 
Машински бравар "Напредок" со седиште во град; Битола 

Предмет на работат,а на дуќа,нот е; машино бр,авар^ 
ски услуги: 1 г 

Фирмата ќе ,ја потпишува: Јован Ацев Мицев, рако-
водител" на дуќанот. ( ' 

ОД ПоверенсгвОто за фин,ансии на Градскиот народен 
о1дбор-Битола, бр. 1457 од 19 X 1950 год. П—7—118" 

I 



У 

Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Ј А НРМ— ОГЛАСЕН ДЕЛ Стр. 7 

Врз основа дозволата издадена од Градскиот народен 
одбор 1 Битола 'бр. 708/50 запиоан е во регистерот на, 
занаетчискиве дуќани и работилници на стра,на. 33 под 
рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан на Реџеп. Хусеин Адем под 
фирма: Оптичар Реџеп Хусеин' Адем со седиште во градч 
Битол-а' 

Предмер на Р^б0'т!а на дуќанот е: изработка на онинци. 
Фирмата ќе ја потпишува Реџеп Хусеин Адем рако-

водител ,на дуќанот. ( 
Од Повејреисивочро за финансии н'а Градскиот народен 

о ,гбор — Битола, бр. 108 од 1 I 1951 год. И—7—119 

Врз основа дозволата издадена од Градскиот Нареден 
одбор —\ "Битола бр. 471 зависеа е во регистерот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 23 под рег. бр. 
I занаетчискиот дуќа,н на Тодор Михајлов Дуковски, под 
фирма-: бројач, Тодор Михајлов Дуковски со седиште во 
град Битола. 

'Предмет на работа на дуќанот е: изработка на ма,-
шко облекло. 

Фирмата ќе ја потпишува: ТодорУ Михајлов Дукоски, 
раководител на дуќанот. 

Од Поверееството за финансии на Градскион1 народен 
одбор - Битола бр. 3200 од 30 XII 1950 род. Н—7—120 

Врз осно-ва дозволата издадена од Градскиот набоден 
одбор — Битола бр- 138/50 з%1ИсајН е во регистерот на 'за-
,наетчиските дуќани и работилници на страна 8. под рег. 
б,р. 1 занаетчискиоа1 дуќан на Христо Ангелков, под фи,рма: 
Лимаркжо галантериска рабо-тилница со седиште во град 
Битола. . ' 

Предмет на работата на дуќанот е: производство и 
опран к а на лимаро-гашантериски производи. в 

Фирмана ќе ја потпишува: Христо Ангелков, ра,ково-
дител на дуќанот. / . 

Од Поверенството за финанс,ии на Градскиот народ,ен 
одбор - Битола, бр. 1389 од 16'X 1950 тод- 11— 7̂—421 

'Врз основа дозволата издадена од Градскиот народен 
одбор —.. Битола бр. 734/50 запиран е во регистерот ла 
наетчиските дуќани и работилници н,а страна 39 под ' рег. 
бр. 1 занаетчискиот! дуќан Љ, Стојан Мицов Здравковски, 
под ф,ирма: Кројач "Македонија" со седиште ,во град Битола!. 

Предмет на работата ,на дуќанот е-, израбоиѓка на 
машко облекло. 

Фирмата 'ќе ја прошишува: Стој,а,н Мицов Здравковски, 
раководител на дуќанот. - ' 

Од Пове,ренството за - финансии н,а Градскион' наро-
ден одбор - Битола бр. 155 од 8 I 1951 год. 11—7—127 

Врз основа дозволата издадена од Градскиот и а род е \ 
одбор — БИЈ 1ола бр. 510/50 З А П Е А Н е во Р Е Г И С Т Е Р О Т Н А! за 
наетчиоките дуќани и работилници на 'Страна, 25 рег. бр. 1 
занаетчискиот дуќан на Александа,р Секулов, под фирма: 
Кројач, Алекса,ндар Секулов со седиште во град 'Бигола. 

Предмет на работата на 'Дуќанот е: изработка на на-
родно облекло. ( Ј 

Фирмата ќе ја потпишува Александар Секулов, рако-
водител ,на дуќанот. 

Од Повереново то за финансии на Градскиот ,народен 
одбор - Битола бр. 156 фд 8 I 1951 год. 1Ј—7—126 ^ 

Врз основа) дозволата Издадена од Градскиот1 народен, 
одбор — Битола бре 483/50 запукан' е во ре,гистерот^ на ча-
нааичиокиге дуќани и работилници на страна 67 рег. бр. 
1 занаетчискиот дуќ-ан на Петар Андонов Попов, под фирма1: 
Абаџија, Петар Андонов Попов со седиште во -град Битон. 

Предмет на работат,а, на дуќанот е: израбо,тка! на 
селски /алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува Пета,р Ан,донов Попов, ра-
ководител на дуќанот. 

Од Поверенството за финансии на Гра,дскиот народен 
одбор - 'Битола, бр. 3146 од 5 III 1951 год- 11—10—17(2 

Врз основа дозволата издадена од Градскиот народен 
одбор — Битола бр. 2586/51 запиши е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и 'работилница на страна 57 под 
(рег. бр. 1 занаетчискиот дуќани на Ошван Петров Андре :в-
ски, под фирма: 'Кол-ар, Силјан Петров Андреевски со се-
диште (во град Битола. 

Предмет на -работата на дуќанот е: поправка и из-
работка на коларски производи. 

Фирмата ќе ја потшишува: Сиљан Пет,ров Андреев-
ски, раководител на дуќанот. 

Од Поверевте ото за финансии на Градскиот народен 
одбор - , Битола, бр. 3066 од 1 III 1951 год. 11—9—175 

Врз основа' дозволата издаден-а од Градскиот народен 
одбор - Битола бр. 468/50 запиоаи е во регистерот На\.за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 68 , под рег. 
бр. 1 занаетчискиот дуќан на Стефан Поп Андонов, под 
фирма: Кројач, Стефан Поп Андонов со седиште во град 
Битола. 

Предмет на работат^ на дуќанот' е: изработка на на-
родно облекло. 

Фирмата ќе ја потпиш,ува': Стефан' Поп Андонов, 
ково,ддотеле на дувнат1. 

Од Поверенството за финансии на Градскиот народен 
одбор - Битола, бр. 3378 од 7 III 1951 год. П—10—174 

Вр/з оснива дозволата! издадела од Градскиот на-
роден одбор — Скопје бр. ̂ 298 -запиран е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници 'под рег. бр. 5 занает -

' нискиот дуќан на Рефик Осман Сали, под фирда: Налбат, 
Рефик ,Осман' С-али со седиште в 0 град Скопје. 

Предмет на работата на д,уќанот е: потковување д-е 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува: 'Рефик Осман Сали, рако-
водител па дуќанот. 

Од Пов времето ото за фина,нсии на Народниот одбор 
IV—реон—Окопје бр. 3614 од 14 1Ц 1951 год. 

( 1Ј—9—169 

'Врз основа до,з,волата издадена од Градскиот народен 
одбор — Скопје 5791 зашиеше е во регистерот на занаг 
етчистите дувани и работилници под рег. бр. 7 занаетчи-
скиот дуќан, на Абдула Мемед ов Абдула по д фирма: Чибу-
кчнја,, Абдула Мемедов Абдула Со седиште во град ркоцјѕ. 

Предмет на ,работ,ата па дуќанот е: изработка на 
чибуци. 

Фирм,а 141 ќе ја потпишува: Абду,ла МемедОе Абдул-, 
раководител на дуќан-от. 

Од Поверееството за. финансии на Народниот одбор 
на 1У—реон Скопје, бр. 3617 од 15 јц 1951 го,д. 

^ , II—10—'186 

^ „ Врз основа дозв,олата издадена од Градскиот народен 
одбор — Скопје бр. 5579 записан е- во регистерот н̂а за-
наетч,иските дуќани и рабопилници под рег. бр. 8 занает-
чискиот дуќан на Мустафа Абдул Сали, под фирма: Папу-
џија, Мустафа Абдул Сали. со седиште во Скопје. 

Подмет на работата на дуќанот е: изработка и-А 
Тпа,пучи. ' - , 

Фирмата ќе ја потпишува: Мустафа Абдул Сб,ли, рако-
водител на дуќанот. 

О д Поаеренствоцо за финансии на Народниот одбор, 
на 1У—реон-Скопје бр. 3616 о,д 15 1Ц 1951 год. 

^ Ц—10—4189 
ј - - -
Врз основа дозволата издадена од Градскиот народен 

одбор—Скопје бр. 5553 записан е во регистерот на, 'зана-
етчиските дуќани и работилници -под рег. - бр. 9 занаетчи-
скиот дуќа,н на Тодор Иванов Ивановски по д фирма: Ко-
вач, Тодор Иванов Ивановски со седишта ,во .град Скопје 

Предмет на работата на дуќанот е: разни ковачки 
работи. 

Ф,ирмава ќе ја потпишува: Тодор Иванов Иванов-
ски, раководител на, дуќанот! 

Од ПрверенСтвото за 'финансии ,на (Народнио,т одбор 
на 1с'ре!Он - Скопје бр1. 3758 од 16 III 1951 год. 

11—11—-193 

Врз основа дозволата издадена од Град,скиот народен 
одбор—'Скопје бр. 118 з алисан е во ,регистерот н,а 'шшиет-
ниските дуќани и работилници под рег. бр^ 11 занает-
скиот дуќан н а Петар Б. Трајковски, под фирма: ' Бербер, 
Петар Ј5. Трајковски со седиш,те во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е' вршење на бер-
берин услуги 

Ф.ирмата ќе ја потпишува; Пеггјре Б- Трајковски рако-
водител на дуќанот. 

Од Поверенството за 'финансии на Народниот одбоо 
на! 1У—реон Скопје, б,р. 3775 11—11—194 



Стр 8 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ— ОГЛАСЕН ДЕЛ Бр. И 

'Врз обнова дозвол,ава издаде% о д Швсредството за 
комуналии работи на ,Народниот одбАр на Скопска околија 
бр. 2891/51 зашеви е во р,егистер% -на занаетчиските ду-
ќани и ,работилници под рег. бр. 27 занаетчискиот дуќан, 
на Трнче Станков 'Спасовски под фирма: Фурнаџија, Трпче 
Станков Спасовски со седиште во село Сингелич—Скоп-
ска околија. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на леб, 
лебди произведенија и разни ,манџи. 

Фирмата ќе ја потпишува: Трнче Станков Спасовски, 
раководител на дуќанот. 

Од Попе р еност ото ' за 'фина,нсии на Народн,иот одбор 
на Скопска околија, бр. 2966 од 6 Ш 1951 год. 

И—9—170 

Врз основа дозволат,а издадена Од Ловеренството за 
комунални работи на На,родниот одбор ,ца Скопска околија 
бр. 17209/50 зависат - е во регистерот ма занаетчиските, ду-
ќани и работилници под рег., бр. 6 занаетчискиот , дуќан на 
Ајваз Рамадан Ајвазовоки под фирма:' Јужар, Ајв,аз ра,ма-
дан 'Ајв'азов-ски -со седиште во село Средно Коњаре, Скоп-
ска околија'' 

Предмет на работната на дуќано-т е: изр,аботка ' на 
разни јажиња. . 1 ' 

Фирмата ќе ја потпишува Ајваз Рамадан Ај,базовски, 
раководител на дуќанот. 

Од Поверените ото за финансии на Народниот одбор 
на Скопска околија, бр. 2189 ,од) 20 ,П 1951 год. II—7—125 

Врз. основа дозволата 'издадена 0Д Повере нотното за 
комунални работи н,а Народни^ одбор-, на Скопска околија 
бр. 16377/50 зани сан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани ' и работилници на Рамо Зекиров Исмаиловски, , под 
фирма: Ковач, Рамо Бекиров И с м-ан лов ски со седиште во 
село Црешево—Скопска околија. 

Предмет на работата, н,а дуќанот е: ковачки услуги 
Фир,мата ќе ј,а потпишува: Рамо Зеки,ров И садилов-

ски, раководител на дуќанот. 
Од Повереново^ за 'фина,нсии на На родено т одбор 

на Скопска околија, бр. 17805 од 17 XI 1950 год. 
41—24—440' 

МАЛИ ОГЛАСИ 

4Ј) ^ рбет ^ 

СЕ ОГЛАСУВААТ ЗА НЕВАЖНИ СЛЕДНИТЕ ИЗГУБЕНИ 
ДОКУМЕНТИ: 

РАЗНИ ОГЛАСИ 
ЈЈвиде еленко за завршен 1—клас вечерна гимназија 

во Скопје на Мирослав Весиќ 'С. Го,рно Лисиче—Ско-пје (547) 
Работничка книшка бр/1074782 на Иван С. Ордев 

б отпи к при фабрика за цени "Вила Зора,"—'Гитов Велес (575) 
Округли печат н,а Училиштето за ученици во сто-

панството "Чеде Филиповски"—Гостивар . ' ф(612) 
Кон ски пасош на Коста Ѓорѓевски с. Пред, убиале— 

Тетово ' (643) 
Свидетелство за завршен, I—клас Машка ' гимназија 

во Битола на Живко Стојановски ул. "Булевар Први ма,ј" 
бр. 64—Битола (647) 

Работничка книшка Бр. 23771169 Д. Л. 1602 на Бе-
јади,н Усеино^ Кулиш,ев с. Водоврати—Титов Велес. (657) 

Работичка книшка на Стојанка Николова^Скопје (676) 
Работничка книшка бр. 2375925 на' Шериф Сулиман 

Салимов^Скоетј^ (677Ѕ1 

Режи карта на Арсла,н Есат Куртиш—Скопје ( 6 7 9 ^ 
Објава за патувања Бр. 1 издадена од Филозофска 

факултет во Скопје на Горѓи Делчев—Скопје (681X 
Работничка книш,ка на Ника Нареска—Скопје (693) 
Работничка книшка издадена од Набоден -театар — 

Скопје ма Кани М. Османов—Скопје (695.)^ 
Свидетелство за завршен' II Учители ки курс во 

Скопје през 1948 год. на Магда Јанакиев,а ул. "Лазар Ко-
лишевски" -бр. 42—Струмица (719) 

Работничка книшка на Блага Николов-а ул. "Едвард 
Кардељ" Прилеп . 4 (724) 

Оружен лист од ловна пушка дводневна? и ловна карта 
на Добре Јорданов Јакушев с. Чифлик^Кочани (46) 

Работничка книшка бр. 1581931 деловоден бр. '382 на 
Деар Саќип Суд еман ул, "Гостиварска" бр. Тетово (442) 

. Дозвола за страни државјани под рег. бр. 616 ојѓ 
11 IV 1949 год. издадена од ПВР ,на ОНО. Дебар на К'аку 
Ферати Мамут ул. "Дилавер" бр. 29-Дебар ^ (495) 

Овластиле дно за шапкарска работилница под бр. 
554 од 2 X 1945 год. изда,дено од ГНО—Прилеп на Бог-
данка Петрова Мировска ул. "139" бр- 6—Прилеп (75) 

Оружен лист н,а ловна пуш,ка ка,л. 16 број на оруже-
ниот лист 63'77 -и.регистерски! бр 73. издаден ош ПВР Гостивар 
на Мисаил Трифуновски; Д. Јелсвица^Госдавар (207) 

работничка книшка издадена од ГНО—Уораб,а а̂ 
работна сила вО Гевгелија на Марика Ѓорѓиева'ул. "Мирче 
Аце,в" бр. 43—Тдг.ђв Велес 4 ' (333') 

Воденич,арско' о.властително под"" бр. 388/1948 год. из-
дадено од Околиски народен одбор-Кр,. Па,ланка на Георги 
Максимов Стојчев с. Кркља Кр. Паланка (74) 

Овластително на ГНО—Прилеп на Блага Петкова, ул. 
"139" бр: 6-Прилеп (122) 

Работнички, книшка Бр. 1576761 изда,дена о д Повер-ен. 
на трудот при ГНО—Приле,п на Сулема,н Мустафов Џафе-^ 
даовски ул. "204" бр. 80—Прилеп ; (419)' 

! Оруже,н лист издаден о,д Пов. за вн1а,т. ,работи во Ра,-
довиш под Рег. бр. 209 делов, број 415/49 на-Узеир М. Ре-
џепо-в с. Коџајлпјаѓ--Радовиш . (171) 

Работничка книшка Бр. 1577611 на Михајло Николов 
,Стојанов,ски ул. "170" бр. 5—При,леп (185) 

^Ору,жен лисг издаден од Пов- за вн,ат. работи во 
Струмица на Керим И. Асанов с. Мокриево—Кичево (186) 

'РшбО".пннчка книшка бр. 2818536 издадена од Псв. ца, 
трудот при СХНО Титов Велес на Меќајли Ашимов Еминов 
с. Водоврати—Тит,ов' Бел е,о (217) 

Потврда за бонови издадена 0д Туту,нова станица во 
Скопје на Меџит Ејуп Јаш,ар с. ^Малчиште—Скопје (225) 

Мајсторско^ писмо издадено од) Заиатска комора во 
Белград на Горѓи С. Спировски село Брезно-Тетово (23'5) 

Р,аботничка книшка издад,ена о д ^Претпријатие Т р а . 
' пап"—Бел,град на Горѓи С- Спировск,и с. Брезно—Теново 

(237) 
Сообраќајна книшка з,а вело,сипед" под бр. 10776 из-

дадена од; По:в. за в:ка,г. работи во Штип на Крал е Гијго,з 
Пане село 'Кучичино^1ри ле д, - - . (255) 

' В,о-зачки Дјок,уменет под бр. 3131/215 издаден од По:,-
за в,нат. работи при ГНО— Гитов Велрс па Риспо Ване,в 
Апостолов с. Шивец—Кавадарци , (256) 

^ Велосипедска сообраќајна книшка под бр. 2503, и Со-
фика јна книшка на трлцекол. Рег. бр. 2540 издадени од 

Сообраќајни 'Ок,оек во Словенска Коњице на Реш,ат Касамо-
1внч ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 72—Тетово (265) 

Ору,жена, потврда, издадена, од Нов. за ви ат. рабови 
^ во Струмица на Душан Николо,в, Митев с. Босилово, — 
Стр-умица " (292) 

Оружен лист на лоша -п^шка, д в о, дев, на к,алибар 16 
Рег. бр. 8 шдад^на, од Нов. за ,в,н,а'т- работи во Тетов,о на 
Благоја Зла,тановски о. Долно Седларево Тетово (334) 

Колска книшка Рег. бр. М—00^8 издадена од 'Сообра-
ќајна милиција во Скопје на Министерство за др-жавни 
стопанства—Скопј,е ' (375) 

Свидетелство за, завршен' IV—разред основ,но школо 
през 1947/48 год. во Скопје на. Борис ^утковски —к Скопје 

(409) 
Обрачун за бонови издадеш од Претприј,атието ,з1а обра-

' ботка н,а тутун на Раим Ганиев Шабанов с. Стручинци—Скопје 
(419) 

Кроја/чко овда1са(ителн^ Рег. бр. 338 издаден,^ од Око-
лиски народен одбор Крив,а Паланка на Цветко Ристов 
Златков с. Теново—Кр. Паланка '' (421) 

Учителска диплома ја Огласува^ за невзал идна Дими-
тар' Кадински село Ропотово—Прилеп? 1402) 

Школско свидетелство за ^завршен I—кла,с Уч,ителска 
школа во Ско-пје на Коле Јорданов Ангелов с. Борово — 
Кр,-1 Паланка ' ' (509) 

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
Војничка книшка на Спасо Костадинов Каро^ ' ул. 

"Ван,чо Прке" бр. 4 Кочани I ' (37) 
Војничка книшка издаден'^ од Војин отсек — Кочани 

па" Постол Матев Поп Керов село Бели—Коча,ни (38) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек Берово 

на Никола Цанев Пајантовски с. Умлена—Берово (206) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек-^Кочани 

'На, Јордан Минев Николов ул. "Д. Груев" бр. П—Кочани 
' ^ ѕ (211) 

Вој,ничка книшка издадена о д Војни отсек—Кочани На 
Боне Митов Николов ул. "Иво Рибар" бр, 14—Кочани (212) 

Војничка книш,к,а, издадеш, од Војни отсек — Кочани 
на Благој Петруш Василев е. Прибачево—Кочани ' (213) 

Вој,ничка, Книшка на Блаже Стопан, Горгиев с. Долни 
Подлог—Кочани (260) 
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Војничка ^книшка издадена; од Дисципли.нски батаљон 
V—Арм.ија во Ско-пје на Добре Јанев Христов с. Тераеце—-
Кочани , ^ , (284) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек Аљибу-
,нар - I Бан ат на; Вла̂ цо Димче Златиќ с. Вра,тница,—Телјовсѓ 

' (515) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек—Коча,ли 

н'а Иван Димитров Петров ул.' "М. Тито" бр. 32—Кочам 
(399) 

Водачка книшка наЈ Георги Михаил Гиновски ул. 
"Ла1зо Колишевски" бр. 12—Кочани ' (400) 

Војнич,ка буквица на Реџеп Ш. ,Назим с. Нераште 
- Тетово - . / (450) 

Вој-ничка книшка издадена, од Војни отсек—Кочани 
ца Славе1 Ј. Ангеловски с- Илијово—'Кочани (516) 

Војничка книшка па Јашар А. ,Мустафа ул, "Ново 
Село" бр. 17—Тегов о (580) 

Војничка книшки на Халити РамадаНов Џабир УЛ. 
"Враќа Миладинови" бр. 26-Тетово ' (605) 

Војнички книшка -на Велко Стојанов Андов ул. "Б^л-
гра'дскр'м бо- 57 Титов Велес ' (715) 

Вој,ничка книшка издадена оц Војни отсек—Прилеп 
т, Ал^ц ЕЛ1М'3)30)В Ахмедовски с. Дебре,ште—Брод (738) 

Водичка книшка на Вехг,б Ариф Арслан' с. Сапа'? -
Горче Петров Д771) 

Во птичка книшка издадена ОД Војни отсек—Струмица 
па Славк,о Алексов ТТартеВ'—Струмица (772) 

Волничка, 'книшка на Лазар Хаџи Пецев ул. "Св. Ки-
рил тг Методи" бр. 2 Штип (78ф) 

- Вој,ничка книшка на Атанас Ј. Алексовски ул. "Фи-
липа К лаиќ" бр. 19—Ниш ' (782) 

Б о и ч к а книшка на Трпко О. Јовановски с. Милу-
ти,н,о - - Тетово (784) 

Војничка книшка! та М-е,хме.д! Шефки Нум-ан—Скопје 
(790) 

Војничка книшка на Драган Р. Шоповски ,с. НРТ)РЗИ 
- Струга) (792) 

Војничка книшка из,да,де,на Од Војни отсек—Деба,п 
на Гас1 и Ислам Шабаноски село Леб а р (290) 

Во^адгка букети и а изта,гтта о^ ропти От,0ек—Вала т-
дово на Петар Гумаров село Богданци—Гевгелија (291) 

Војничка /бубица дозна пена от Војни отсек—Титов 
Велес иа Милан'.Ј Риетов-ТигОв Велес ' ^293) 

Волничка, легитимација бр 44446 на Јуришиќ Свети-
слав клод. водник в П. 7553 о. Мрежичко^Демир Канин' п 

Б о и ч к а книшка издадеа/од Војед отсек—Охри^ на 
Ва,нгел Ангелов Митрески с. Речица^Охрид. (329) 

Волничка книшка издадена од Војни отсек—Струга 
на Биља1м Абаз село Вевчани-Струга ' (330) 

Војничка книшка па Минир Ахмета Мемедо^иќ — 
Скопје " ' (342) 

Војничка книшка да Васил Н. Марковски — с. Гари 
- Дебар ' - (376) 

Војничка книшка! И З Л А Ч Е Н А ' О Д В О Ј Н И отсек—Куманово 
ва Банда С. Јовановска село Орах — Куманово (389) 

Вој,ничка -буквана нападен -од Војни отсек — Битола 
на Горги Д. Темелков,.ул "Охрид" бр. 301—Битола (401) 

^ Војничка книшка на Сејфула Хајдар Лимани с. Че-
гране,— Гостивар (406) 

Војничка книшка издадена' од Војни отсек — Горче 
Петров \н!а, Адем Харун' Зубери 'Село Чајлане—Г'орче Петров 
' ' " . (416) 

Волничка книшка на Хивзи Ајрула Емин—Скопје (432) 
Војничка буквица издадена од Војни отсек — Крива 

Паланка! ,на Миле Филипов Додевски с. Нерав —, Крива 
Паланка 1 ^ (447) 

Волничка легитима,ција серија "Б" бр. 8412 издадела од 
В. П. 5793-3-Скопје и војничка објава серија "ДА" ' бр. 
126616 на Адемоски С. Ибраим ст- водник Д. П. '1950-14-
КумаЈцОво ' (449) 

Војничка книшка изедена, ОЈЦ, Команда В П. 7372/А-1 
на Мемед Џ. Рамадани — Тетово (459) 

Војничка книшка на Тач Исеин Рафиз с. Блаце -
Горче Петров. (460) 

Војничка книшка издадена од Вој,ни отсек" — Струга 
на Адем Ода е. Велешта —. Струга. „ (461) 

Војничка книшка издадена О\Дј Војни отсек — Скопје 
на, Горѓи А- Ивановски — Скопје / (469) 

-Војничка книшка издадена од Војни отсек — "СкОпј± 
на Борис Торџулосш 'с. Љубанци — Скопје (471) 

Војни-чка книшка издадена, од Војни отсе,к — Стру-
мица ма Љамо Димитров Коцев од с. 'Бањица,—Струмица 

м (476) 

Бо ј пичк,а книшка издадена од Војни отсек Стру-
мица н'а Петар С. Аребв—Струмица (507) 

- . Војничка: легитимација серија "Б" бр. 83 издадена од 
В. П. 5793-3-СкОпје на Живко Враниќ В. П. 1950-3-КуманоЋ.) 

„ (508) 
Војничка ш и т к а и, Снопче Алил Рамиз ул. "Брака 

Гиновски" Гостивар ((577) 
, Војничка книшка издаде на ед Војни отсек—Скопје на 
Горѓи В. Ивановски - Скопје (520) 

Војничка легитимација бр. 10249 издадена о д В. И. 
2678 во Скопје на Стана (^теновиќ от. водник ул- "Бела-
сица" б,р 6—Скопје ч ѓ (525) 

( Волничка, ''книшка, на Трне Савевски—Ско-пје (541) 
Водичка книшка, на Мемед Зендели Меме,ти с. Мал. 

Турчане Гостивар " (568) 
Волничка (книшка на Син-ани Садик Сали с. Сенокос 

— Гоетттш,р, (576) 
Водичка книшка. изнесен^ Од Војни отсек—Кичево на 

Цвета,н Настев Гроздановски с. Горни Добре,новец — Кичево' 
' (584) 

Волничка, т̂тиижЗЈ изедена, од Војни отсек—Кичево на 
Фе^зо Абтп ј̂ов Бешири (;с. Бабините—/Кичево '(586) 

Војнички буквттца издадена од Војни отсек — Прилеп 
на РшсПе Пројчев Па левовски с Палчишта—Прилеп (604) 

. Волничка шоферско книшка издадено од В. П." 4427 
— Коугуј'евац на Авзија Мустафовски, с. Пласница!—Брод, 

1 , . (609) 
"Виничка' книшка на даден а Од Војни отсек — Титоз 

Велес и,-, Јајо Меемдсв Јајо с. Гор. Јаболчиште—Титов Велес 
(613) 

Војничка книшка издаден, од'Војни отсек—Кичево'па 
Томе Ри^ток. Б-уклески, фотограф—Кичево (6Н) 

Војничка буквана изнудена од ВоЈнч отЈсек—Скопје 
,на IПатрдии Расим Кадри—Скопје (628) 

Волничка книшка на Неџми Керим Јашар с. ДО6ОЈТ-
(цОд — Гостивар (631V 

Војничка! книшка 1ра Александар А. Ив,ановски — 
Скопје ^ ч (635). 

Во итич к а книшка на Илија! Д. Спасовски, ул. "Гоце 
Делчов" бр. 201 Тетово - ^ (641),' 

Волничка книшка на Г'ооѓе Т. Михајлоски 'е. Лешок 
— Теново ' ' ' (648) 

Рошшкп книшка нзда ^̂ н,а г,тг Војни отсек—Струмка 
тта Г'о^ѓтт Николов О^ојан^вски с. Суши,тта- Струмица (661) 

В'пјчтпт,кч, кгШпка тгтчепѕ. т ^оѓни % отсек—Стол^га 
Т̂ т,птп-ч М ПекПвскн с Ја'бит р мин а,—Гттмга/ (662) 

Во^гтт^кн, кшитт^а! и ч д-а цена Огт Во^ч-то тсек — СтТ)у а 
па Ттзр.̂ л Лн,мт с. Бистрина! — Тито/ц Велес (663) ' 

Војштчка книшка изита̂ ел̂ а Од Војни отсек.—Штип на 
Мииле Коцев' Докузов ул "Т- Ч-^чук" бр. 49—Штин (664) 

Водатчка книшка бр. 3^27/263 издајдена од Воје ги 
оИсек —1 Прилеп (на Цветан Д. Цветковски с. Крушица 
- П р и л е п (669 К 

Војничка книшка' ш а р е н а од Вој,н!̂  отс(ек — Тетово 
на Б^та^ој, Серафимов,ски с. Старо Село—Теново (669). 

Во'шттчка1 К1Р1И1Ш к л и п де.на, оц Војни отсе^ — Прилеп 
на Ангел Кондоски с. Боротино—Прилеп (671) 

,Волничка книшка издадена о-т Бочни отсе^ Кичево р,ѓа 
Де,мко' Не з итро в Мустафов ек и — Кичево ут. "Јанко Ми-
хаилов^,ки ( (33) 

Вмј̂ ни(чка книшк,-а ш. тане на оп В П 9559 Скопје на 
Светнелаз Јуришиќ сѓта̂  водник В. П. 7533^-Демир Хисар 

(56) 
Војничка книшка издадена о̂ д Војни отсек — Кичево 

на Мемед Б. Медиовски -село , Србјани - Кичево (76) 
Волничка) книшка н а Таир Раим Селман — Скопје (83) 
Во-ничк". буквица издадена! од Команда А еро д рум 

во Белград на Блажо Колевски службеник во .УДБ Дебар 
(120) 

Војничка букоица) :н:а Васил Н. Николовски с. Алинци 
— Прилеп (123)-

Волничка книшка на Неџип Рамад,ан Мустафа с. Цр-
вена В о; ? д — Скоцт,е ' (138) 

Всјтштчка објава серија ",РА" бр. 076471 ,и возен,а карт,'"1 
бр. 00412 изда,дела т \ В. Л. 9675 во Љубља!на. на Милош 
Михајловски В. П. 9675 - Љубљана (152) 

- Војничка легит^меција 'серија "А" бр. 6096 издадена1 

Јод В- П. 7815 во Скопје на Гоко Митревски Капетан В. П 
7815 - Скопје (157) 

Војничка буквиш. .и'здаден,л од Војјш отсек — Скопје 
па Мирко Анѓеловски - Скопје ; ' (180 

, Војничка книшка иа Богдан А. Бојчин — ул. "Стиф 
Наумов" бр. 4 Битола (187) 
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Војничка книшка додадена) од Војни отсек—РесееЈн "а 
Крстиш Николов Варавски с. Брајчино - Ресен. (200) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек -= ВраЈ^е 
ма Андреја Ѓорѓевиќ, жслезничарсш службеник ул. "Лазо 

Колишевски!" —Кичево. (202)-
Волничка книшка на Муарем Али Ша-бан село Семе-

ниште — Г\ Петров (224) 
Војничка книшка да Сеадин ,Сали Синани с. Селс-

ко ое - Гостивар (226) 
Војнич% книшка на Менд-у Рамадан Мемед с- Рашче 

- Р . Петров ' ^ , " (234) 
Волничк,а книшка^ издадена од ' Војни отсек-Тетово 

иа Горѓи С. Спировски о. Берзно—Тетово ' (236) 
,Војничка книшка издадете-од Војни отсек - Тетово 

на Порои Н. Каранфилоски с. Саракинци—Тетово (250) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек—-Подаде 

Петров таа Идриз Т. Селим с. Рашче-Горче Петров (270) 
Волничка 'книшка на Милан К- Ангелов село Каме. 

ница -т- Делчево (273) 
Војничка книшка на Борис Петров Здравевски ул. 

"Максим Горки" бр. 23—'Титов Веле-с (285), 
' Војничка букви% издадена од Војни отсек — Прилеп 

на Василка М. Николовска с. Кл,епач —^Прилеп (671) 
Војничка буквица на Љима,ни Локмана Демираљи с. 

Доброште Тетово ' (674) 
Војничка книшка на Г-орѓи В. За'зи-Скопје '(675). 

' Војничка шишка на Цве,тко Смилковски с., .'Дела.-
дровци — Скоцје (682) 

Војничка книшка на Амети А- Јусуф с. корито — 
Гостивар ^ (634) ѕ 

Војничка книшка на Зибери Ш. 'Дурмиш с. Корито — 
Гостивар 4 ' (685) 

Војничка книшк1 на Џавид Асанов Деаровиќ с? Де-
бреште —. Гостивар (686) . 

Војничка книшка издадена од Војни 01сек—Скопје 
на Ремзи ЈашарОвиќ с. Горно Количани — Скопје' (688) 

Војничка книшка на Благоје С. Арсрќ—Скопје (689) 
Војничка книшка на Јордан Т- Петков од Гевгелија 

(690) . 
Војничка книшка и мајсторско свидетелство на Аб 

дула С. Мехмед ул. "Мехмед Атина" бр. 2—Сараево (699) . 
Војничка книшка издадена од Војин отсек—Слепче 

на Спасе Велев Јотевски с. Вардино—Демир Хисар (710), 
' Војничка исправа издаден1., од Војни отсек — Слепче 
на Јорда,н Велев Јотевски с. Вардино—Деми,р Хисајр, (711 ^ 

Војничка! буквица издадена од В- П. 3849/17 во Вара-
ждин на Пета,р Долеев Насков^железничка станица—Штип 1 / (7оо) 

Војничка книшка, издадена Од В. Г1. 17195 на Цветко 
Јовчевски с. Вратница—Тетово ' ^725) 

Волничка книшка на Емини Исламо Саит с. Шемшево 
- Тетов-о ' - \ (739) 

Војничка книшка подадена од Војни отсек—Гостивар 
на Ја,хја М. Зубер с Здуње-Гостив,ар ѓ (742) 

Вој,ничка книшка издадена о.љ Војни отсек — Скопје 
на Славе Т. Ѓор-ѓиовски — Скопје х (743) 

Војничка книшка на Усеин Ме,хмед ул. "Гоце Делчев" 
бр. 30 Куманово , (748) -

Војничка книшка, на Дритар Јо,ванов Топ либанец — 
Скопје 4 г , (756) 

Војничка книшки, издадена од Војни отсек — Битола 
'на Милан Ристев Павловски ,с. Горно Оризари—Битола (760) 

Војничка книшка издадена од Вој.ни отсек — Стру-
мица на Васил Крстев Колев с- Босилеви - Струмица (761) 

Војничко уверење за стално неспособе,н на Муарем 
Мемед Бургии ул. '"Белградска" бр. 63—Тетово 1 ^(443) 

Војничка книшка на Методија М. Андоно,в ул. "Вера 
КсЛсрка" бр. 39 Куманово (798) 

Војничка книшка на "Енвер М.ифта1р, Рамадан с- Орн- -
заре — Куманово ^ ^ (801) 

Војничка книшка на Трајко Георги ' Стојко,вски с. 
Мла,до Нагоричане Куманово (802) 

Војничка книшка на Горѓи Христов Павлов ул. 
"Страшо Пинџур" бр. 11—Кавадарци ^ (803) 

Војничка. книшка издадена през 1946 год. од 1—Ин-
женерска -бригада во Славо-нски Брод на 'Димче Дамчев Ди-
МОВОКП—.Прил-еп (809) 

Воји;ичГка книшка не даде,на од ЅЗојни отсек—Кичево 
на Драге Ташиев Јаковлевски с. Лавчани—Кичево \ (810) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек.—Охрид 
Јна Вангел Ѓорѓиевски ул- "Рузвелт" бр. "174—Охрид,, (812) 

Војничка книшка издадена ед Војни отсек —- Оцзуга 
та Марко Цумнароски ул. "Лазо Колешвски" 'бр. 15—Струга. 

^ - (8130 

Војничка 'книшка издадена од Војни отсек—Прилеп 
на Аце ''Милес,ки ул. "149" бр. 93—Прилеп . (814) 

Војничка книшка Издадена Од Војни отсек—Прилеп 
на Тоде Станов Илиев) е. Бебишта-Прилеп (815) 

Војничка' книшка на Осман Ибраими Имер с. Врап-
чиште—Гостивар Ј ' ' ' (816) 

Војничка кнншка издадена од Војни отсек—Битола 
на Трајан Сотиров Најденов аки—Радовиш (824) 

Вој,ничка книшка издадена од Војни отсек — 'Струмица 
на Илија Ристов Манов — Струмица ' (837) 

Војничка книшка издадена Од Војни отсек — Кумано-
во на ,Санде М- Стојменов к и с. Младо Нагоричане — Ку-
маново / ' ; (839) 

Војничка објава Бр. 161920 со ,возна карта издадени 0Д 
В. П. 1175 - Скопје на Радивоје Матовиќ В. П. 1175 - ч 
Скопје (852) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Титов Ве-
лес на Александар Ангелов Тасевски, с. Чалошево! '— Ти!Т'ов" 
Велева (861) 

Војничка книшка издадена 0д Војни отсек Титов1 Велес 
ш Ва1с,ил Алексов Пејчев 'с. Белештевица, Титов Велеее (863) 

г̂ ООЗ 
Војничка книшка издадела од Војни отсек — Струмица 

на Костадин Еф. Мазг.алиев — Струмица ^ (872) 
Војничка' книшка издадена од Војни отсек — Киче,во 

на Борис Т. Настовски с. Карбуница — Кичево (873) 
ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр, '1671 серија Т " 1671 изда-дена о,д 
ПВР на ОНО — Кум-ано,во на, Исо О. Исаиле о. Длга — 
Куманово (365) 

Лична карпа рег. -бр. 561серија Т " 561 издадена од 
ПВР на ОНО - Куманово на Јаја Н. Џезаијр с. Отља — 
Куманово ' (366) 

Лична ка.рта рег.' бр. .3852 серија Т " ' 4204 издадена од 
ПВР на ОНО — Куманово на Синан Зудберов Алији 
Липково —-Куманово (371) 

Лична карта рег. бр. 2225 серија Т " 2997 издаден,а од 
ПВР на ОНО —. Куманово ада Вандо С. Јовановски с. Орах 
- Куманово % ' ' (370) 

Лична карта рег. бр. 6545 серија "Г" 6808 издадена од 
ПРВ н(1 ОНО - Кума,ново ,на Иљаз М. Дураки с. Лојане 
— Куманово ' (372) 

Лична ка,рта рог. бр. 6334 серија Т " 6399 нада дена: од 
ПВР на ОНО —' Куманово на Стомак П. Величковски о. Ма-
креш — Куманово 4 (373) 

Лична карта рег. бр, 11672 се,рија "Г' 11672 издадена 
од ПВР на ОНО — Куманово на Мишо Николов :Кузм21н!о)з-
аки с. Челопек — Куманово (374) 

Лична карта рег. бр. 3919 серија Т " 4990 издадена од 
) на ОНО - ,Куманово на Зиба Јунузи Бајрами -с- Длга 
Куманово ' (383) 
Лична карта реге. бр. 1973 , срија! " П 9020 издадена Од 

ПВР на ОНО — Куманово на Берко С. Стефановски с. Че-
лопек /—' Куманово (Зв5) 

Лична карта рег. бр. 4254 серија "А" 91046 и.здадена 
од ПВР на ГНО — Куманово /на Стојко А. Петровски — 
Куманово ' (388) 

Лична карта ре1г. бр. 18439 себија "4" 34846 издадена од 
ПВР на ГНО — Куманово ш Стојман В. Стефановски! ул. 
"13 октогври" бр- 27 - Куманово (391) 

Лична карта (рег. бр. 7456 Сериј,а Т " 8348 издадена! од 
ПВР на ОНО — Ку-маново на Љубе Т, 'Стојановски с. Мл. 
Нагоричане — Куманов-о ^ (395) 

' Лична карт^ рег бр. 5738 серија "Г" 5656'издадена од 
ПВР на ОНО — Куманово на Велко Горев Бојковски с. 
Онѕџе —Куманово ' (420) 

Лична' карта рег. бр. 89 серија Т " 89 изд,адена од ПВЗ 
На ОНО — 'Куманово на Милан 'Митев Јакимовски с. Д. 

Куманово ѕлло\ 

ПВР 

Коњаре ѕв;ре т - Куманово (4ѕ23) 
Лична карт-а рѕјг- бр. 12401 серија "Г" 1240 издадеш) од 

ТТВР на ОНО — Куманово н а Јован С. Стојковски С Ст. 
Најгоричане — "Куманово, (445) 

Лична карта рег. бр. 9041 серија "Г" 9475 и^даденѕа од 
ПВР на ОНО — Куманово на 'Муртез Б. СуЈгамОни с. Ма-
тејче — Куманово (446) 

Личн1 1ка1рта рег. бр. 3043 серија " Р 2772 издадена од 
ПВР на ОНО — Куманово на Ваид Таиров Демири с. Слуп-
чане - Куманово (456) 

Лична кајрт^ рег. бр. 1646 издадена од ПВР на ГНО 
— Куманово на Сулејма,н Етем Сулејман ул- "Ша!ротланин-
ска" б^. 21 - Куманово (472) 

Лична карта рег. бр. 2058- серија "Г" 1968 издадена од 
ПВР на ОНО — Куманово на Бејзат Л. Ибраи.ми с, Липко-
во - Куманово ' (244) 
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Личеа ка-рта рег бр. 2092 серија " Р 2002 издадена 0Д 
ПВР на ОНО — Куманово! на Арифи Алит Нафаил с. Матејче 
— Куманово (251) 

Лич-на карта-рег. бр. 13205 серија " Р 71216 издаден^ од 
ПВР на ОНО - Куманово на Рада БорковаМанчиќ с. Тро-
меѓа — Куманово (25?) 

Лична карта рег. бр. 10831 серија Т " 10680 издадена 
од ОВР на ОНО - К Ј мано.го на Миле Спиро Бошков ек ;г с.1 

Пелинце — Куманово (253) 
Личеа карта рег. б,р. 15449 серија " Р 14467 издадена 

од ПВР на ОНО — Куманово на Сто-јан Зафир Илиевски 
с. Пелинце — Куманово, (261) 

Лична карта рег. бр. 1596 серија " Р 1596 издадена, 
од ПВР на ОКО — Куманово на Биљал А. Ибраими с. Ро-
палце — Кума,ново 4 (277) 

Личн,а карта рег. бр. 4372 серија "А" 91443 издад,ена 
од ПВР на ГНО — Куманово на Нада М- Митошевска/^у^. 
"Егејска" бр. 7 — Куманово ' (278) 

Лична, карта рег. бр. 3233 серија Т " 2619 издадена; од 
ТШР нд ОНО — Куманово на Авзи А. Ајдини с. Ориза,ре 
— Кумано-во - (281) 

Лична карта, рег- бдѓ. '5008 серија "Г" 3925 'издаде-на од 
ПВР на ОНО — Куманово на Петруш Андон Стоја.новиќ с. 
Карабичане — Кум-аново) ' ' ' (282) 

Лична ка;рта ,рег. бр. 6030 серија " Р 5888 издадена од 
ИВР на ОНО - ѕ Куманово на Спиро Стоица Јакимовски с. 
Брзак — Кум-аново ^ (283) 

„ Лична карта рег. бр- 2453 серија "А" 89454 Издадена 
од ПВР на ОНО Куманово ,на Ва-ска Т. Дабчевска ул. 
""Живко Чаков" б-р. 5 — Куманово '(287) 

Лична карта рег. бр- 10790 серија Т " 10736 издадена 
од ПВР на ОНО — Кум-аново на Владо Петре Милевски с. 
Мл. Нагоричане — Куманово. (294) 

Личева) карта рег. бр. 4179 серија "Д" 89804 издадена 
од ПфР во Кичево ,на' Бо-ро Тодоров Бушевски ул. "Јанко 
Михајловски" бр. 4 — Кичево ' (308) 

Лична карта рег. бр'. 4170 сериј-а "Д" 89809 издадена 
од ПВР во Кичево на Флора Тодорова Бушевска ул. "Јанко 
Михајловски" бр. 4—Кичево (309) 

Лична карта рег. бр. 6131 серија "Д" 89062 изда,дена 
ПВР на СИНО - Кичево н а Ариф В. Бекаровски "с. Ли-

сичани — Кичево ' (386) 
Лична ка-рта, ре,г. бр. 7174 серија "Д" 90596 издаден,! 

Од ПВР ^на ОНО — Кичево на Ако Џ аби ров. Мустафов^ к 
с. Челопеци — Кич-ево (387) 

Лична карта рег. бр. 4240 серија "Д" 89940 издадена 
од ПВР во Кичево На Шабан' Аќифов Медоски ул. "Стојан 
Сандески" бр. 21—Кичево ' (397) 

Личеа карт!а рег. бр. 439 серија "Д" 84784 издадена 
о̂д ПВР на ОНО Кичево н^ Душан Драга,нов Костески с. 
Раштани — Кичево (448) 

Лична! карта1 рег. бр. 6061 серија "Д" 89116 издадена, 
од ПВР на ОНО Кичево на Јонче Манев Петрески с. Ра-
штани — Кичево ' (453) 

Лична карта рег. бр. 11337 серија. "Д" 94346 издадена 
од ПВР во(,Кичево, на Сулејман Османов Салоски ул. "Л. 
Колишевски" бр. 62?-Кичево (570). 

Лична карта рег. бр. '3005/47 серија "Д" 86355 из-
дадена од) ПВР во Кичево на Асан Селимов Мокрови ,ул. 
"'Исеин Акијоски" бр. 47—Кичево (583) 

Лична карта рег. бр. 5621/948 -серија "Д" 88973 из-' 
дадена од ПВР во Кичево на Бајрам 'Исмаилов Мустаф о ве к и 
дол. "Силјан Сандески" Кичево (585) 

Лична карта 'рег. бр. 10836 -серија "Д" 92352 издад,ен 1, 
Фд ПВР на, ОНО Кичево на Авзија Алов Исмаиловски с. 
Србјани — Кичево " (588) 

Лична ќар% рег. бр. 9116 серија "Д" 93878 издадена 
од ПВР на ОНО Кичево) на Драгица Влади-мирова Сн^^' 
ноака с. Лисичани — Кичево (597) 

Лична карта серија' "Д" 96180 рег. бр, 13236 издадена 
Фд ПВР на ОНО Кичево на Мишко ЦЈтеруов Божиновск-и- с. 
Челопеци — Кичево ' ' (598) 

Лична карта серија "А" 26719 рег. бр1. 21900 издадена 
-Рд 1Ш-Р на ШО—Скопје на Сали Ариф Сили—Скоп-је (3)' 

Лична карта серија "А" 49111 ,рег. бр. 4111 издадена 
од ОВР на ОНО — Скопје 'на Рамиз Сали' Баки село Дол. 
Количани — Скопје ^4) 

Лична, карта серија '"А" 28527 рег. бр. 30180 издадена 
Од ПВР на) гас Скопје на Менка Р. Николова"Скопје (5) 

Лична карта серија "А", '50345 рег. бр. 5345 издаденх 
0'д ПВР на ОНО — Скопје на Адем Р. Рашид с. Елово' 
— Скопје ' (6) 

Лична карпа Серија бјр. 3031 рег. бр. 3 издадена' од 
ЛВР на ОНО — Ресен на Коста Р. 'Христоски — Скопје (7) 

Стр, П 
/ 

Лична карта сераф бр. 30404 рег. бр, 31153! издадена 
од ПВР на ПНО—Скопје на Тодорка А. Арсова-Скопје (8) 

Лична карта серија б,р. 24168 рег.. бр. 14164 издадена 
од ГНО — Телево на Јелена М, Тофилоска—Скопје (10) 

Лична карта се-рија "А" 47855 рег. бр. '2855 издадеш, 
ед Гор,на ОНО—Скопје на Живко Н. Станковски а Чу. 
чур Скопје (13) 

Лична картД( серија "А" 50082 (рег. бр. 5082 издадена 
ат ПВР на ОНО — Скопје н^ Трипун С. Анастасов с. Дивле 
- Скопје (14) 

Личина карта серија "А" 15015 рег. бр .15229 издадена 
од ОВР на ГНО — Скопје на, Алекса В.К мироски —,Скопје 

(15) 
Лична карта серија "А" 60219 рег. бр. 4903 издадеш 

од ПВР на ГНО — Скопје на Кацум Реџеп Шабан — Скопје 
(17) 

Лична карта под, бр. 13704 издадена од ПВР во Бу-
јароваш да, Чедомир М. Арсиќ—Скопје (20) 

Лична карта серија' '"А" 38721 рег. б-р. 35621 издадена 
од ,ПВР на ГНО — Скопје на Јован Петрев АцегвсЉ—Скопје 

(2!) 
Лична карта серија бр. 14181 рег. ,бр. 13085 издадела 

о!д ОВР на ГНО - Скопје на Велика Попова—Скопје (57) -
Лична карпа серија "А" 55434 рег. бр. 10433 издадена 

^д ПВР на ОНО—Скоатје- на Меџ,ит Еип Јашар с. Маличи 
ште — Скопје ' (58) 

Лична карта серија "А" 46014, рег. бр. 1014 издадена 
од ПВР на ОНО Скопје на Стоја,н Ј. Каравчевик с. Кучеви-
штее — Скопје (59) 

Лична карта серија "А" 19231 рег. бр. 18371 издадена 
ад ПВР на ГНО Скопје на Неџип М. Ајдаров-Скопје (62) 

Лична карта серија "А" 20852 рег. бр. 19918 издадена 
од ПВР на ГНО - Скопје на Божин С. Каевски^Скопје (6%-

Лична карта рег. бр. 8337 серија " Р 7665 издадена 
Рд ,ПВР на ОНО — Куманово на Амид И. Алиевски селе 
М апашче — Куманово (315) -

Лична карта рег. бр- 10582 серија Т " 10403 издадена 
од ПВР "на ОНО - Куманово на, Крсто Љубомир Грујин 
с. Табановце — Куманово (353) 

Лична караа рег. бр. '4049 серија 'Т" 4606 издадеш 
од ОВР на ОНО — Куманово на Глигоредја В. Величковиќ с. 
Матејче Куманово , (355) 

Лична карта' рег. бр. 837 серија Т " 837 издаде-на од 
ПВР ш ОТО— Кубново наЈ /Мусли Исена Мусли с. Лорле 
— куманово (356) 

Лична карта рег -бр 186 серија Т " 186 издадена СД 
ПВР на ОНО - Куманово на Зарко Д. Пешиќ с. Менада. 
— Куманово (3751^ 

Лична' карта рег. бр. 8860 серија "Р' 7142 издадени 
од ПВР на О Н О К у м а н о в о на Џафери В- Шевкије ,с. 
Бедиње — Куманово (35Ѕ) 

Лична карта рег. бр, 3466 серија '"А" 98641 издад,ени 
од ПВР на ГНО - Куманово на Даринка С. Миленковски, 
јЈгл. "Миладинова" бр. 1—Куманово ' ' (361^ 

Лимна карта .рег- бр. 6653 серија "Г" 6963 издадена 
од ПВР на ОНО—Куманово на Трајко Спасо) Пешевски ^ с, 
Ми. Нагоричане — Куманово ' (477). 

Лична карта рег. бр. 1401 (серија "Г" 1401 подадена, од 
ОВР на ОНО —- 4Куманово да Сабит Ш.' Абаз,и с. Слупчане 
- Куманово " ( (48?) 

Лична, ка,рта; '"рег. бр. 12849 серија "Г" 18266 из дадени 
од ПВР на ОНО - Куманово н-а Живко Д. Стојановски с. 
Мл- — Нагоричане — КУМАНОВО ' (48Ѕ) 

Лична карта - рег. бр. 12937 серија "Г" 12905 издадеш 
од ПВР на ОНО - Куманово Нуредин Беџет Аб-дула - . 
Стрима — Куманово (4Ш? 

Лична карта рег. бр. 15178 серија " Р 14195 издадена 
од ПВР 1н!а ОНО—Куман око Ставан Алекса Павловски с 
Стрезовце — Куманово (49Ф1 

Лична карта ,рег. бр. 1621 серија "Р' 1621 издадела 
од, ПВР на ОНО — Куманово на Идриз Сулимак Емрула 
Отља — Куманово - (4911 

Лична кар!та даг. бр. 10091 серија " Р 10081 издаден^ 
од Г1ВР на ОНО - Куманово на ' Косто .3афшр- Цветккхвскж 
с. Иелинц-е — Куманово ' ' (501К 

Лична кајрта рег. бр. 5092 серија " Р 5012 издадена. 
Јод ПВР на ОНО - Куманово на Ибраим' ГДеми,ри Ибралмж 
с. Извор — Куманово (502) ^ 

Лична.карта, ^ бр- 14415 серија "П 13432' иѕдадеда 
Од ПВР на ОНО - Куманово на, Муртеза Рамија '/Салиии с. 
Виштица Куманово ^ (512) ^ 

Лична кар т а рег. бр. 4334 серија "А" 91398 иададем. 
од! ПВР,на,гаО — Куманово ца Вида Б—Пешевска уд. 
"Трспг бр. 11—КумаЈШжР (521) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ - ОГЛАСЕН ДЕЛ 



Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ - ОГЛАСЕН ДЕЛ Стр. 12 

Лична карта рег. бр. 6294 серија "А" 94998 издаден'; 
од ПВР наЈ ГНО - Куманово на Фетка М. Петрушевска - -
Кумаково 1 (^33) 

Лична карага рег. 'бр. 8038 серија "А" 96566 издадена 
од ЦЕР на ГНО - Куманово на Бранко К л Саздов 
Куманово 

Лична карта рег. бр. 905 серија Т " 905 и,здад,ена 0Д 
ГШР н-а ОТО - Куманово на Јадар Фер-ата Феј!зулР- с 
Роп а,љии — Куманово (553) 

Лична карта ре,г. бр. 7127 серија Т " 8277 издадена 
(Од п а р на о н е - Куманово тла А т л а с Никола Величков-
ски с. Мл. Нагоричане — Куманово (571) 

Лична к-а,рта рег. бр. 8437 серија "А" 96788 из-ждеги 
од ПВР на) ГНО - Куманово на Стефана Тодоровска! ул. 
"Перо Ничо" бр. 46 — Куманово (578) 

Лична карта Лет. бр. 2650 серија Т " 2436( издадена 
о д ПВР на О Н О — Куманово на Амид С. Исенов Ск,и1' 
Липково ,— Куманово (587) 

Лична карпа, ,рег! бр. 15140 серија Т " 14157 издадена 
од ГОР на ОНО - Куманово на Зафир Петков "Илиевски с. 
Облавце — Куманово (592,) 

Лична ка,рта рег., бр. 3496 сер,ија Т " 4120 издадела 
од ПВР не ОНОЈ - К,уманово на К'ами л Авди Мустаф^ с. 
Слупчане — Куманово (610) 

Личнај карта рег. бр. 112 издадена од ПВР на ОНО — 
Тетово еа Горѓи К. Делевски с. Сиричино — Тетово ''(114) 

Лич,на карта рег. бр. 11335 серија бр'. 21331 издадела 
од ПВР наЈ ОНО — Тетово на Изаири Белулов Џеладин с. 
Ншаке—Тетово (125) 

Лична карта рег. бр. 5954 сериј,а 15951 издадена од 
ПВРЈШ ОНО — Тетово на Исмаил Рамадан Абдула с. Ка-
мееање — Теново - (18Ѕ) 

Лична, карта рег. бр. 1624 серија, бр, 1654 изда,дена' 
од ОВР на! ГНО - Тетово на Сејди Мемишов ^ Шериф ул. 
"Мирче Ацев" бр. 3"1 - Тетово (196) 

Лична карта рег. бр. 6697 серија "Д" '7713 издадена 
од ОВР на ГНО - Тетово на Бејтула Љима-н Бејтула!, ул. 
"Јане 'Сандански" бр. 98 - Тетово ' (208) 

Лична карта рег. бр. 11820 се,рија 21816 издадена од 
ПВР на ОНО - Тетово на Реџеп Емин Ајдини с. Желино 
- Тетово (280) 

Лична карпа рег; бр. 13225серија бр. 23221 изд,ад,ена 
од . ОВР на ОТО Тетово ка Зубери Шерифд Ремзи' с. Бого-
виње — Тетово (300) 

Лична карта, рег. бр. 14852 серија 24848 издадена од 
ПВР на ОНО — Тетово /на Сеадин Шефкетов Сеадин^ о. 
Милетино — Тетово 4 ^ (304) 

Лична, карта рег. бр. 3036 серија бр. 13033 'издаде,на 
од ОВР н,а ОНО — Тетово н-а Гино ' Трпчев Костоски с. 
Блаце — Тетово (305) 

Лична кар^а рег. бр. 2988 серија "Д" 12985 издаде ега 
од ТШР на ОНО —'Тетово на Гафур Тефик Бибали с. Ре-
чица - Тетово (320) 

Лична нацрта, рег. бр. 15015 серија бр. 25011 из,дадена 
од ПВР на СШО - Тетово на Дају;т Јрнуз! Исени с. Каме-
њане — Тетово ' (323) 

Лична карта бр, 10358 издадена од, ПВр на ОНО -
Тетово на Лазим Меџит Фејзула с. Берово - Тетово (Зв5) 

' Лич-на карта рег. 'бр. 4585 серија "Д/' 14582 издаден х 
јод ОВР н!а ОНО — Телоно ' на Слободан Милутин Стано-
евски: с. Брвеница — Тетово (346) 

Лична карта рег. бр. 1993 издадена од ПВР на ОНО - -
Тетово на Шерифи Аљиман с. Урвич — Тетово (352) 

Личк^ вдрта рег. бр. 9686 серија бр. 11682 издадена 
од ПВР на ОТО — Тетово на Стеван Србинов Стојчевски 
с: Фали,ште — Тетово . (360) 

Лична карта; ре,г. бр. 4148 издадена од ОВР на ОНО 
— Телово на СТОЈАН С. - ; Крстевски с, Прељубиште -
Тетово - (428) 

Лична карта ре,г. бр. 2201 издадена Од, ПВР1 'на ОКО 
- ^ Тетово на, Ашим Меди Беџети с. Речица^ Тетово ' (439) 

Личн-а карта рег- бр. 15156 рег. бр. 28152 издадена 
од ПВР на Ш О — Тетово да Асани Рамадан Џеладин — 
Тетово (453) 

Лич,на карта рег. бр. 13307 издадена) о^ ПВР на 6НО 
- Тетово на Ејуп Абавов Нухж с. Шишшо—Тетово, (465) 

Лига% карта реа", бр, 12092 серија "Д" 22068 издадена 
сад ОВР на ОНО — Тетово на Цена Диѓмушеска с. Неатрои 
штело — Тетово (522) 

Лична карта рег. бр. 16159 серија бр. 28-155 издадена 
Од ОВР ,на ОНО — Тетово, на) Џемаил НЈевиф Рамадани с. 
Желино — Телово (538) 

Лична, карта рег. бр. 5103 сериј,а бр. 15100 издадена 
ПВР н-а ОНО — Тетово на Усеини Садик Алил с. Же-

лино — Тетово ' (540) 
Лична карта ,рег. бр. 7594 издадена од ПВР на, ОНО 

— Тетово, на Јаки Ајрун Рецепи с. Дебарца - Тетово (548; 
Лична карта, рег. бр. 16371 с,ерија бр. 29367 издадена 

Рд ПВР н,а ОНО — Тетово ,на Зерап Шемши Џавид с. Ме-
рово — Тетово (549) 

Личн,а карта рег. бр. 10671 издадена од ПВР на ОНО-
— Тетово на Славе Л. Војноски с. В,арвара— Тенково (566) 

Лична карта) рег. бр. 11463 издадена о(д ПВР на ОНО 
— Тетово н,а, Саити МеавА3 Мерџан с. Гајре — Тетово (577) 

Лична к,арта р-ег. бр. 674 серија бр. 10671 издадена 
од ЏВР на ОНО — Тетово -на, Тодосие Косто-в Тодорова^ 
с. Челопек — Тетово ' % (629)-

ЛичЅта к,арта рег. бр. 7200 серија 17147 изда,ден.,, од 
ПВР ,на 0)Н0 — Тетово на, Мепјра Т. Тодоровска с. Че-
лопек — Тетово . ' (630) 

Лична к,арта рег. бр. 8488 серија бр. 18484 издадеш 
од ПВР на, ОНО — Тетово на, Коста Гогиевски с. Нриљу-
биште — Те,тово (643) 

Личн,а карта, рег. бр. 12842 сер,ија бр, 22838 издадела 
од ПВР на ОНО —4 Тетово на Изаир Незир Али с. Голема 
Речица, — Теново (696) 

Лична карта, регг. бр. 7923 издадена од ПВР на О Н р 
— Теново на Божида,р, 3. Трошевски с. Блаце-Тето,во (717) 

Лична карта ,рег. бр. 9-297 издадена од ПВР па ОТО 
— Тетово на Реџеп Неснмов Рецепи ,о. Голе-ма Речна — 
Тетово ' (732) 

Лична карта рег. бр. 2037 издаден,а, од П В Р на ОНО 
— Тетово н,а Пано А, Зафи,ровски^с. Челопек—Тетово' (759) 

Лична карта р,ег 6р. 3304 серија "А" 78904 издадена 
(од ПВР ,на ОНО - Р . Петровка Нухи Исен Зекир с. Дол-' 
Свиларе - Горче Пе,тров (9) 
, Личн-а карта ре,г. бр. 2574 серија "А" 77574 издадена 

Т Ш 0 " Г ' 0 Р ѓ е Петров на, Мира Јовановиќ ул. 
12 бр, 12 — Г орче Па про в (12) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

располага со следните изданија: 
"Народна власт" — списание по прашања 

^доизградбата на народната власт број 
. - . - . - . . . цена 20 дин. 1/50 год, 

Рачунски план . . . . -
Закон за избор на одборници 

цена 30 дин. 
на народ-

ните одбори . . . . . . . цена 17 дин. 

КОМПЛЕТИ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 
Комплет од 1945 год. од број 7—26 . ц е н а 165 дин. 
Комплетен 1946 год. од број 1—36 . - цена 250 дин. 
Комплет од 1947 год- од броЈ 3—37 . . цена 240 дин. 
Комплет од 1948 год. од број 1—40 . . цена 250 дин. 
Комплет од 1949 год. од број 9—28 . . цена 210 дин. 
Комплет од 1950 год од број 1—35 . . цена 250 дин. 

П О Р А Ч К И се п,римаат пр-еку администрацијата НА, 
весникот, а уплатата се врши на чековЅвја -сметка број 
801-901812, 

СОДРЖИНА 

Судски огла,си —'— — -
Регистрации на ч државни стопанска претпри-

јатија — — - — —, — 
Про,мен,и во регистерот — — — — — 
Задружен регистер '— -
Регистрации на прив,атни занаетчиски ду-

ќану — -^ — 
Мали огл,аси —. ^ — 

Страна 
- 1 

1 
1 
2 
2 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" - Скопје 
ул, 29 ноември . Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фа^51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната 

банка - Скопје 801-^01812 Печатница "Гоце Делчев" - Скопје 


