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

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

СКОПЈЕ 
Вторник, 30 јуни 1953 

Број 19 Година IX 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

73 
На основа овластеното од примедбата по та-

рифниот број 40 од делот „А" на Тарифата за да-
нокот на промет („Службен лист на ФНРЈ" бр. 1 
1953), донесувам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НА-
РЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПИ ЗА НА-
ПЛАТУВАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПОЕДИ-
НИ ВРСТИ И КВАЛИТЕТИ ДРВА НА ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИИ 

ОДНОСНО ГРАДОВИ 

Наредбата за определување стопи за наплату-
вање данок на промет на поедини врсти и квали-
тети дрва на подрачјето на народните одбори на 
околии односно градови („Службен весник на 
НРМ" број 7/53) се менува и дополнува, така што 
пречистениот текст на оваа наредба гласи: 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПИ ЗА НАПЛАТУВА-
,ЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ ЦА ПОЕДИНИ ВРСТИ 

И КВАЛИТЕТИ ДРВА 

Данокот на промет за огревно дрво, резана и 
коларска граѓа и за дужици на подрачјего на На-
родна Република Македонија се пресметува и пла-
ќа по следните стопи: 

Динари 
1) За огревно дрво 300 на 1 пр. мет, 
2) За тесана граѓа: 

а) чамова 500 на 1 куб. мет. 
б) букова 400 на 1 куб. мет. 

3) За резана граѓа (чамова-бор) 500 на 1 куб. мет. 
4) За коларска граѓа 400 на 1 куб. мет. 
5) За дужици 400 на 1 куб. мет. 

II 
Народниот одбор на околија, односно град ќе 

определи за своето подрачје^ по претходна соглас-
ност на Државниот секретар за работи на стопан-
ството, стопи за данок на промет, доколку стопи-
те од точка I од оваа наредба не одговараат на 
нивните месни прилики. 

III 
Ова наредба влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија" а ќе се применува од 1 јули 
1953 година. 

Број 5867 
11 јуни 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
В. Горгов, с. р. 

7 4 ^ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи-
Скопје согласно чл. 13 буква г) од Законот за удру-
женијата, соборите и другите јавни скупови? ре-
шавајќи по пријавата за одобрување оснивањето и 
работата на Феријалниот сојуз на Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ФЕРИЈАЛНИОТ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на Фери-
ја лниот сојуз на Македонија со седиште во гр. 
Скопје, а со право на дејност на подрачјето на На-
родна Република Македонија. 

Бр. 5339 
9 април 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 
за внатрешни работи, 

3. Биљановска с. р. 

75 / 
Државниот секретаријат за внатрешни работи-

Скопје согласно чл. 13 буква г) од Законот за удру-
женијата, соборите и другите јавни скупови, реша-
вајќи по пријавата за одобрување оснивањето и 
работата на Здружението на музичарите и музи-
кантите при угостителството на НРМ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА МУЗИЧАРИТЕ И МУ-

ЗИКАНТИТЕ ПРИ УГОСТИТЕЛСТВОТО НА 
НР МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на Здру-
жението на музичарите и музикантите при угости-
телството на .НР Македонија, со сдиште во град 
Скопје, а со право на дејност на подрачјето на 
НРМ. 

Бр. 5873 
23.1У.1953 1 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
3. Бивановски с. р. 

76 -
Државниот секретаријат за внатрешни работи-

Скопје согласно чл. 13 буква г) од Законот за удру-
женијата, соборите и другите јавни скупови, ре-
шавајќи по пријавата за одобрување оснивањето и 
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работата на Здружението на тутунопроизводите-
лите на НРМ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ТУТУНОПРОИЗВОДИ-

ТЕЛИТЕ НА НР МАКЕДОНИЈА 

Се оддобрува оснивањето и работата на Здруже1" 
нието на тутунопроизводителите на НР Македонија, 
со седиште во град Скопје, а со право на дејност 
на подрачјето на Народна Република Македонија. 

Бр. 7156 
7-У-1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
3. Биљановска с. р. 

77 
Секретаријатот за внатрешни работи на ГНО— 

Скопје, како надлежен за решавање по пријавата 
на Младинското културно уметничко друштво 
,,Раде Јовчевски-Корчагин", на основание чл. 1 
точка б од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за удруженијата, соборите и другите 
јавни скуПОБИ, к о н с т а т и р а ј ќ и дека се условите 
предвидени во чл. 14, 15, 16 од Законот за удруже-
нијата, соборите и другите јавни скупови испол-
нети донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА МЛАДИНСКОТО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО 

ДРУШТВО „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ-КОРЧАГИН" 
СКОПЈЕ 

Се одобрува оснивањето и работата на Младин-
ското културно-уметничко друштво „Раде Јовчев-
ски-Корчагин", со седиште во град Скопје, а со 
право на дејност на подрачјето на град Скопје. 

Бр. 6373 
14.УЛ953 година 

Скопје 
Началник 

на Секретаријатот за 
внатрешни работи 
Т. Јаковлевски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Алексовски Јорданов Ристо, земјоделец од с. 

Раштани, околија Титов велешка, подаде тужба за 
развод на бракот против Алексова Милослава, по 
татко Готева Перковиќ , домаќинка од с. Раштани 
околија Титовве'лешка, сега со непознато место-
жителство. Бидејќи местожителството и адресата 
на тужената Милослава се непознати се повикува 
во срок од еден месец по објавувањето на овој ог-
лас но „Службен весник на НРМ" да се јави или 
одреди свој застапник. Во противен случај судот 
и го одредува за застапник Борис Пеев, адвокат од 
Скопје, кој ќе ја застапува на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 947/52 
(63) 

Стојан Николов Гацев, од Скопје, подаде туж-
ба за развод на бракот против Лена Стојанова Га-
цева? од с. Станица, околија Костурска, сега со 
непознато местожителство. Бидејќи местожител-
ството и адресата на тужената Лена се непознати 
се повикува во срок од еден месец по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на НРМ" да се 
јави или одреди свој застапник. Во противен слу-
чај судот и' го одредува за застапник Киро Црно-
горски, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува на 
нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 267/53 (64) 

Димитар Лазов Андреев, од Скопје, подаде туж 
ба за развод на бракот против Христина Д. Андре-
ева, со непознато местожителство во Егејска Ма-
кедонија—Грција. Бидејќи местожит^лството и ад-
ресата на тужената Христина се непознати се по-
викува во срок од еден месец од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на НРМ" да се ја -
ви или одреди свој застапник. Во противен случај 
судот и' го одредува за застапник Горѓи Хаџи Ма-
нев, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува на неј-
зини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 438/53 (66) 

Митра Христова Гоговчева, родена Миј а ј лова, 
од Скопје подаде тужба за развод на бракот про-
тив Христо Стојанов Гоговчев, од с. Крошоради, 
околија Леринска, а сега со непознато местожи-
телство. Бидејќи местожителство^ и адресата на 
тужениот Христо се непознати се повикува во срок 
од еден месец од објавувањето на огласот во „Слу-
жбен весник на НРМ" да се јави или одреди свој 
застапник. Во противен случај судот ќе му го 
одреди за застапник Борис Пеев, адвокат од Скоп-
је, кој ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г бр. 436/53 (67) 

Костантин Левицки, од Скопје, подаде тужба 
за развод на бракот против Евгенија Левицка, по 
татко Павлова, со непознато местожителство во 
СССР. Бидејќи местожителството и адресата на 
тужената Евгениј а се непознати се повикува во 
срок од еден месец по објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на НРМ" да се јави или од-
реди свој застапник. Во противен случај судот и' го 
одредува за застапник Есад Доко, адвокат од Скоп-
је кој ќе ја застапува на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 500/53 (68) 

Богоева С. Марија, од Скопје, подаде тужба за 
развод на бракот против Богоев Симеон, од с. Зр-
ново, Драмска околија, сега во неизвесност. Бидеј-
ќ и местожителството и адресата на тужениот Си-
меон се1 непознати се повикува во срок од два ме-
сеци по објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ" да се јави или одреди свој за-
стапник. Во противен случај судот ќе му го одреди 
за застапник Стрезовски Стрезо, адвокат приправ-
ник од Скопје, кој ќе го застапува на негови раз-
носки. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 1011/52 (69) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Фарие Акифова, Абединовска, од Прилеп, под-

несе тужба за развод на бракот против Мустафа 
Бафтиров Шерифоски, од с. Дебриште-Прилепско. 
Бидејќи тужениот Мустафа е со непознато место-
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,жителство и неизвестен адрес се повикува во срок 
од 30 дећа од денот на објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на НРМ" да се јави на судов 
или одреди свој застапник. Во противен случај ќе 
го застапува определениот застапник од страна на 

% судот Христовски Филота, адвокат од Битола. 
Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 206/53 (61) 

Перо Шулевски, егеец, сега живее во Прилеп 
поднесе тужба за развод на бракот против Ристана 
Шулевска, од село Нерет—Грчка, сега во Полска 
со непозната адреса. Бидејќи тужената Ристана е 
со непознато местожителство и неизвестен адрес 
се повикува во срок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник НРМ" да се јави 
или одреди свој застапник. Во противен случај 
ќе ја застапува определениот застапник од страна 
на судот Михаил Георгиев, адвокат од Битола. 

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 172/53 (62) 

околиски СУД ВО БИТОЛА 
При овој суд е покрената постапка за прогла-

сување за поништена изгубената полиса бр. 131895 
на ознака 2—10—1 за осигурување на животот на 
Каровски Мите, бивш од с. Слепче. 

Се повикува секој што ја има најдено поли-
сата или ја притежава по ма кој било основ да ја-
ви на овој суд или стави приговор за нејзиното по-
ништување во срок од 20 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на НРМ". 
Во противно полисата ќе се прогласи за поништена. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Битола, Р. бр. 221/53 
(60) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КР. ПАЛАНКА 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на пок. Стоје Ивановски^ бивш од с. 
Осиче, кој е умрен на 22-ХП-1950 година и после 
својата смрт покрај другите наследници оставил и 
син Станое Стоев, кој негде живее на непозната 
адреса. 

Се поканува наследникот Станое да се јави на 
овој суд лично или преку свој полномошник во 
срок од 60 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на НРМ"'. Во противен 
случај оставината ќе се расправи во негово отсу-
ство со определен старател. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кр. Паланка, О. бр. 448 
1950. год (69) 

„ РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина—При-
леп бр. 7771 од 4-1У-1953 година е запишано во ре-
гистарот на државните стопански претпријатија на 
страна 34, рег. бр. 34, претпријатието под фирма: 
Градско народно претпријатие за производство и 
преработка на тутун „Херој Борка Левата", со се-
диште во Прилеп. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина—Прилеп бр. 
39 од 31-Ш-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство и преработка на тутун. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Николовски Димче, а во негово отсуство Илија То-

доровски и Мице Гагалески? во границите на овла-
стувањето. 

Бр. 7771/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина Прилеп. (134) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина—При-
леп бр. 20916 од 5-1-1953 година е запишано во ре-
гистарот на државните стопански претпријатија на 
страна 29; рег. бр. 29Ј претпријатието под фвдма: 
Претпријатие за производство на термоизолациони 
производи во изградба „Партизан", со седиште во. 
Прилеп. 

Претпријатието е. основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 1326 од 10-ХП-1953 година, а со 
посебно решение е пренесено под управа на Народ-
ниот одбор на Градската општина—Прилеп. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на термоизолациони производи. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Васка Дуганова и Симјан Василевски, во граници-
те на овластувањето. 

Бр. 20916/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина Прилеп. (156) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 5833 
од 24-1У-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 27, 
претпријатието под фирма: Шумско стопанство, со 
седиште во Кичево. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Кичевска околија бр. 7281 од 
8-1Х-1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: уре-
дување и подигнување, узгој, нега и заштита на 
шумите, со пошумување и мелиорации; продажба 
на шумски производи; узгој? нега и чување на ди-
вечот и рибите; изградување на сообраќајни сред-
ства и шумско стопански граѓевински објекти. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
инж. Момчило ѓорѓевиќ. 

Бр. 5833/53 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околија. 4 (159) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Струмичка околија бр. 5035 
од 4-1У-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 25, 
рег. бр. 21, претпријатието под фирма: Околиско 
претпријатие за обработка на алкохолни пијалоци 
„Грозд", со седиште во Струмица. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Струмичка околија бр. 4361 од 
18-Ш-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: об-
работка и трговија со алкохолни пијалоци. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Андрико Смил јанов, во границите на овластува-
њето. 

Бр. 5035/53 од Советот за стопанство на НО на 
Струмичка околија. (60) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина—Битола 
бр. 10720 од 30-Ш-1953 година е запишано во ре-
гистарот на државните стопански претпријатија на 
страна 84, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: 
Градско народно претпријатие за растурање на пе-

чат и книги, со седиште во Битола. 
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Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина—Битола бр. 
25760 од 10-Х1-1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: да ги 
растура во градот сите видови листови, часописи и 
друга лектира^ како и продажба на разни научни 
и школски книги и материјали, 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Гоце Веселиновска во границите на овластувањето. 

Бр. 10720/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина Битола. (166) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

На основа решението на Државниот секрета-
ријат за работи на буџетот и државната админи-
страција бр. 256 од 26-П-1953 година Фабриката за 
волнени тканини „Тодор Ципоски-Мерџан", со се-
диште во Тетово, се брише од регистарот на држав-
ните стопански претпријатија од републиканско 
значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 
од 12-УП-1952 година е пренесено под управа на 
Народниот одбор на Тетовска околија. 

Бр. 256/53 од Државниот секретаријат за рабо-
ти на буџетот и државната администрација. (101) 

Со решение бр. 480 од 7-11-1953 година на На-
родниот одбор на Градската општина Неготино Гор-
ѓи Димитров е назначен за директор на Градското 
хотелско угостителско претпријатие „Хунап", со 
седиште во Неготино, и од 8-П-1953 година има 
право да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност до-
сегашниот директор Борис Лазов Апостолов и од 
8-П-1953 година му престанува правото да ја пот-
пишува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 4632 од 19-Ш-1953 година. (121) 

Со решение на Народниот одбор на Градската 
општина - Струга бр. 4278-1 од 23-1У-1953 година 
е сменета фирмата на претпријатието Околиско 
земјоделско стопанство „Црни Дрим", со седиште 
,во Струга^ и во иднина ќе се води под фирма: Град-
ско земјоделско стопанство „Борис Кидрич". 

Бр. 2478-1/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина—Струга. (162) 

Со решение бр. 398 од 7-1У-1953 година на На-
родниот одбор на Градската општина—Титов Ве-
лес Орце Гаков е назначен за директор на Фабри-
ката за земјани цеви ; со седиште во Титов Велес? 
и од 1-1У-1953 година има право да ја потпишува 
фирмата на претпријатието. 

Со истото решение1 е разрешен од должност до-
сегашниот директор Лазо Макров и од 7-У-1953' го-
дина му престанува правото да ја потпишува фир-
мата. 

Бр. 5142/53 од Советот за стопанство на НО на 
Титоввелешка околија. (169) 

Со решение бр. 7365 од 5-У-1953 година на На-
родниот одбор на Битолска околија Јован Кркачев-
ски е назначен за потписник на Земјоделското сто-
панство „Радобор", со седиште1 во с. Радобор, и од 
5-У-1953 год. има право да ја потпишува фирмата 
на стопанството. 

Со истото решение е разрешен од должност до-
сегашниот потписник Томе Стојчевски и од 5-У-

/ 

1953 година му престанува правото да ја потпишува 
фирмата. 

Бр. 7365/53 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (170) 

Со решение на Народниот одбор на Битолска 
околија бр. 6841 од 27-1У-1953 година е сменета 
фирмата^ на Општинското стопанско откупно про-
изводите л но претпријатие „Илинска Планина"9 со 
седиште во село Доленци, и во иднина истото ќе 
се води под фирма: Општинско дрвно индустриско 
производители претпријатие „Илинска Планина". 

Бр. 6841/53 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (171) 

Со решение на Народниот одбор на Битолска 
околија бр. 8840 од 21-У-1953 година е сменета 
фирмата на Фабриката за кожи, со седиште во 
Битола, и во иднина истата ќе се води под фирма: 
Индустрија на кожи „Борис Кидрич". 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 9210 од 1-У1-1953 година. (168) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО САМОСТОЈ-
НО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 
5635 од 31-ХП-1952 год. е запишана во регистарот 
на установите со самостојно финансирање на стра-
на 23, установата под фирма: 3древна устаноза, 
со седиште во Делчево. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Малешевска околија бр. 5403 од 
26-ХП-1952 година. 

Предмет на работата на установата е: вршење 
здравни услуги. 

Установата ќе ја потпишува раководителот д-р 
Стојан Арсов, во границите на овластувањето. 

Бр. 5635/53 од Советот за стопанство на НО на 
Малешевска околија. х93) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Струмичка околија бр. 2923 
од 18-Ш-1953 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. бр. 
1, установата под фирма: Лозаро овоштен расадник, 
со седиште во Струмица. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Струмичка околија бр. 6 од 8-ТХ-
1952 година. 

Установата ќе ја потпишува управникот Миле 
Колев? а во негово отсуство ѓорѓи Морарцалиев, 
во границите на овластувањето. 

Бр. 2923/53 од Советот за стопанство на НО на 
Струмичка околија. (161) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
135, рег. бр. 135 е запишана Селанеката работна за-
друга „Борис и Коста", со седиште во с. Бараково. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 1-Ш-1949 год. Предмет на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 
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Задругата ќе ја претставуваа^ застапуваат и 
потпишуваат претседателот Велко Неновски и чле-
новите Санде Талевски и Цене Велевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија бр. 7128 од 5-У-1953 година. (117) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
7, рег. бр. 7 е запишана Општата земјоделска за-
друга „Пролетер" со седиште во село Острец. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 2-У1-1952 год. Предмет на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Аџи Дардовски и чле-
нот Нијази Дардовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија бр. 7339 од 5-У-1953 година. (118) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
45, рег. бр. 45 е запишана Општата земјоделска за-
друга „темница", со седиште во село Кажани. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 2-УП-1952 год. Предмет на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Митре Наневски и чле-
нот Васил Гаговски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 6095 од 6-У-1953 година. (122) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
136, рег. бр. 136 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Алексо Нанев", со седиште во с. Доленци. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 13-1У-1945 год. Предметот на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Ќенан Исеинов и чле-
нот Раиф Фејзулов. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 6141 од 6-У-1953 година. (123) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
130, рег. бр. 130, е запишана Набавно продајната 
задруга „Петре Пајтенов", со седиште во село Г. 
Оризари. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од ЗО-УН-1945 г. Предметот на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Петре АШИНКОВСКИ и 
членот Богоја Аневски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 6272 од 6-У-1953 година. (124) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
205, рег. бр. 205 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Златен Срп", со седиште во село Кара-
мани. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 10-111-1946 г. Предметот на работата на задругата 

и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Цветан Здравковски и 
членот Тоде Јовановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 6088 од 6-У-1953 година. (125) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
115, рег. бр. 115 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Јанко Колевски", со седиште во село 
Ив^ни. 1 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 15-1Х-1952 г. Предметот на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Павле Петковски и чле-
нот Крсте Георгиевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 6470 од 6-У-1953 година. (126) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
125, рег. бр. 125, е запишана Општата земјоделска 
задруга „Илиница", со седиште во село Лесково. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 12-У1-1952 г. Предметот на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Наче Костадиновски и 
членот Јосиф Стојановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 6541 од 6-У-1953 година. (127) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Охридска околија на страна 
43 е запишана Општата земјоделска задруга^ со 
седиште во село Елшани. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 31-1-1953 год. Предметот на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Димко Шоповски и 
членовите Митре Јузмески и Ефтим Сотировски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 7484 од 30-111-1953 година. (45) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга „Нов живот" во село Буково, 
назначен е за потписник на задругата членот Ван-
гел Поповски и од 24-1У-1953 година истиот има 
право да ја потпишува задругата. 

Со истото решение е разреден од должност до-
сегашниот потписник Јован Кркачевски и од 24-1У 
1953 година му престанува правото да ја потпишува 
задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 6752 од 5.У.1953 г. (119) 

Со решение на Управниот одбор на Набавно-
продајната задруга „Кајмакчалан", во село Скочи-
вир, назначени се за потписници на задругата прет-
седателот Коста Ниневски и членот Илија Цветков-
ски и од 29.1У.1953 година имаат право да ја пот-
пишуваат задругата. 
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Со истото решение разрешени се од должност ДО- Ј 
сегашните потписници Георги Георгиевски и Коста 
Ристевски и од 29.1 V. 1953 година им престанува 
правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 6996 од 5.У.1953 год. (120) 

Со решение на Управниот одбор на Селанската 
работна задруга „Црна Река", во село Долно Егри, 
назначени се за потписници на задругата претседа-
телот Васил Андоновски и членот Васил Јотевски 
и од 1.У.1953 година имаат право да ја потпишу-
ваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност до-
сегашните потписници Тоде Пановски и Петар Пе-
тровски и од 1.У.1953 година им престанува правото 
да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 7157 од 5.У.1953 г. (121) 

Со решение на Управниот одбор на Селанската 
работна задруга „Црна Река", во село Новаци, е на-
значен е за потписник на задругата Данаило Траја-
новски и од 20.1У-1953 година има право да ја пот-
пишува задругата. 

Со истото решение е разрешен од должност до-
сегашниот потписник Мишко Јовановски и од 20. 
IV. 1953 година му престанува правото да ја потпи-
шува задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 6544 од 6.У.1953 година. (128) 

Со решение на Управниот одбор на Селанската 
работна задруга „Стив Наумов" во село Логоварди, 
назначени се за потписници на задругата претсе-
дателот Тале Марковски и членот Ристе Палами-
довскИ и од 14.111.1953 година имаат право да ја 
потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност до-
сегашните потписници Кире Петровски и Миле По-
повски и од 14.111.1953 година им престанува пра-
вото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4909 од 6.У.1953 г. (129) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр, 2398/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 122, рег. бр. 122, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Коста Николов Бра јанов-
ски, со седиште во с. Буково. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишуваат сопственикот Ко-
ста Николов Бра јановски. (204) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 5265/52 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 162, рег. бр. 162, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Борис Георгиев Чу-
рановскиЈ со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Георгиев Чурановски. (205) 

е На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 3732/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 161, рег. бр. 161, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Веле Андреев Кон-
диновски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веле 
Андреев Кондиновски. „ (206; 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 3732/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 3, рег. бр. 3, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Ситар Рустем Шакир Весел, 
со стален боравак во Вито л а̂  а без постојано до-
словно место. 

Предмет на работата на дуќанот е: ситарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рустем 
Шакир Весел. (207) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 5135/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 160, рег. бр. 160, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Казан за печење ракија 
на Набавно-продајната задруга „Сотир Брбевски" 
и „Панде Кајзеро"? со седиште во с. Лавци. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишуваат претседателот 
Димко Илиевски и членот Ставре Костадиновски. 

(208) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 5033/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 159, рег. бр. 159, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Цветан Кочов Дој-
чиновски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан 
Кочов Дојчиновски. (209) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на, НО на Битолска околија бр. 5017/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 158, рег. бр. 158, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Павле Василев 
Жежовски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле 
% Василев Жежовски. (210) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 6096, издадена од ПВР на 

ОНО—Прилеп на Марија Виданова Ангелеска, ул. 
„Милован Ѓилас" бр. 92-Прилеп. (1202) 

Лична карта рег. бр. 3288, серија бр. 0082671? 
издадена од ПВР во Бор на Вера Ристета (Трајко-
ска) Ранчиќ, ул. „135" бр, 20 Прилеп (1203) 
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Лична карта рег. бр. 355, издадена од ПВР во 
Скопје на Лена Котеска, ул. „М. Тито" бр. 2 6 7 -
Прилеп. (1204) 

Лична карта рег. бр. 12558, серија бр. 0193068, 
издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Зора Јована 
(Деретиќ) Илиеска, с. Сенокос-Прилепско (1205) 

Лична карта рег. бр. 12685, издадена од ПВР на 
ОНО—Прилеп на Божин Апостолов Илиески, с. 
Сенокос—Прилепско. (1206) 

Лична карта рег. бр. 8595, серија бр. 0189105, 
издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Илија Јова-
нов Илиевски, Тополчани—Прилепско. (1207) 

Лична карта рег. бр. 6133, серија бр. 0186643, 
издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Петре Ми-
трев Јанески, с. Крушевица-Прилепско. (1208) 

Лична карта рег. бр. 9101, серија бр. 0041812, 
издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Профит Три-
фун Наумовски, ул. „Тодор Чучков" бр. 47—Штип. 

(1209) 
Лична карта рег. бр. 512, серија бр. 0781570, из-

дадена од ПВР на ГНО—Тетово на Илвана Сергие 
Јаковлевска, ул. „Гоце Делчев" бр. 158—Тетово 

(1210). 

Лична карта рег. бр. 1735, издадена од ПВР на 
ОНО—Охрид на Верка Кадрева (Аврамова) Нау-
мовска, с. Белчиште—Тетовско. (1211) 

Лична карта рег. бр. 13755, серија бр. 0554140. 
издадена од ПВР на ОНО—Куманово на Стојан 
Божинов Арсовски, с. Војник—Кумановско. (1212) 

Лична карта рег. бр. 4509, серија бр. 0309601, 
издадена од ПВР на ОНО—Штип на Ибраима Алил 
Мамудов, с. Пенуш—Овчеполско. (1214) 

Лична карта рег. бр. 1989, серија бр. 0307716, 
издадена од ПВР на ОНО—Штип на Делчо Трај-
чев Постолов, с. Г. Балван—Овчеполско. (1215) 

Лична карта рег. бр. 6610, серија бр. 0229894, 
издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Иван Тодо-
ров Наумовски, с. Завој-Охридско. (1216) 

Лична карта рег. бр. 39679, серија бр. 0049978, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Хајрие Сел-
ман Мустафа Селман, ул. „54" бр. 23—Скопје. 

(1217) 
Лична карта рег. бр. 19634, серија бр. 0064066, 

издадена од УВР на ГНО—Скопје на Видосава Сто-
јан (Атанасковиќ) Моцановиќ, ул. „Ленински ком-
сомол" бр. 59-Скопје. (1218) 

Лична карта рег. бр. 9372, серија бр. 0584882, 
издадена' од ПВР на ОНО—Скопје на Славе Трај-
ков Божинов, с. Црешево—Скопско. (1221) 

Лична карта рег. бр. 12689, серија бр. 0588699, 
издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Менду Ка-
милов Алимовски, с. Црни Врв — Скопско. (1297) 

Лична карта рег. бр. 15924, серија бр. 0556742, 
издадена од ПВР во Куманово на Георги Илија 
Балканов, Скопје. (1310) 

Лична карта рег. бр. 245659, издадена од ПВР— 
Белград на Биљал Амруш Марина, Нова кланица 
Скопје. (1311) 

Лична карта рег. бр. 11186, серија бр. 0587196, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Сали Бав-
ѓаров Демировски, с. Р. Габер—Скопско. (1315) 

Лична карта рег. бр. 19248, серија бр. 0065038, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Страхил Трпе 
Крстев, ул. „27 март" бр. 14—Скопје. (1317) 

Лична карта рег. бр. 248319, издадена од УВР 
на ГНО—Белград на Драгиња Радивој Живановиќ, 
ул. „Битолска" бр. 7-Скопје . (1318) 

Лична карта рег. бр. 12978, серија бр. 0016299, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Милан Анѓел 
Попангеловски, ул. „308" бр. 4-Скопје . (1319) 

Лична карта рег. бр. 14800, серија бр. 0056693, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Ружа Јанко 
Ра ј кова Танковска, ул. „282" бр. 38—-Скопје. (1320) 

Лична карта рег. бр. 22406, серија бр. 0066392, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Радован Ни-
колов Шешлија, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 71—Скопје. 

(1321) 
Лична карта рег. бр. 15514, серија бр. 0013964, 

издадена од УВР на ГНО—Скопје на Томе Ѓошев 
Ангеловски, ул. „Скопска" бр. 34—Скопје. (1322) 

Лична карта рег. бр. 30316,. серија бр. 0025405, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Анастасија 
Анастас Николова, ул. „481" бр. 24—Скопје. (1323) 

Лична карта рег. бр. 12893 серија бр. 0001374, 
издадела од УВР на ГНО—Скопје на Марија Гор-
ѓи Даскалова Павлова, ул. „37" бр. 20—Скопје. 

(1324) 
Лична карта рег. бр. 14656, серија 0012036, из-

дадена од УВР на ГНО—Скопје на Љубка Наум 
Давидова, ул. „4" бр. 54—Скопје. (1325) 

Лична карта рег. бр. 64680, серија бр. 0071278, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Рамадан Азем 
Мамутов, ул. „160" бр. 95-Скопје. (1326) 

Лична карта рег. бр. 51053, серија бр. 0035986, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Благоја Геор-
ги Здравковски, ул. „190" бр. 16—Скопје. (1327) 

Лична карта ре!\ бр. 81403, серија бр. 0059795, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Невена Доне 
Кузманова Здравкова, ул. „142" бр. 7-а—Скопје. 

(1328) 
Лична карта рег. бр. 80617, серија бр. 001129, 

издадена од УВР на ГНО—Скопје на Сафие Ше-
риф Ибраим Бајрамовска, ул. „160" бр. 67—Скопје. 

(1330) 
Лична карта рег. бр. 76327, серија бр. 0051048, 

издадена од УВР на ГНО—Скопје на Али Ибраим 
Усеин, ул. „177" бр. 19—Скопје. (1313) 

Лична карта рег. бр. 83624, серија бр. 0059605, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Михаило Сто-
јанов Трпковски, „Авто-команда" 36/1—Скопје. 

(1332) 
Лична карта рег. бр. 86762, серија бр. 0062704, 

издадена од УВР на ГНО—Скопје на Баки Џеладин 
Шаим, ул. „188" бр. 9 -Скопје . (1333) 

Лична карта рег. бр. 16681, серија бр. 0593201, 
издадена од УВР на ОНО—Скопје на Јана Трпко 
Мушева Костова, с. Драчево—Скопско. (1335) 

Лична карта рег. бр. 5199, серија бр. 0069909, 
издадена од ПВР на Гевгелија на Герасим Дими-
тров Делев, железничка колонија бр. 24—Ѓорче Пе-
тров. (1267) 

Лична карта рег. бр. 644, серија бр. 429363, из-
дадена од ПВР во Гевгелија на Милка Костова Ма-
лева, с. Богословец—Овчеполско. (1268) 

Лична карта рег. бр. 3654, серија 0456164, изда-
дена од ПВР во Струмица на Македонка Мито Ур-
динова, ул. „5 ноември" бр. 20—Струмица. (1274) 

Лична карта рег. бр. 4526, серија бр. 0185036, 
издадена од ПВР во Прилеп на Драгица Илија Ко-
стеска Андоноска, с. Белеполе—Прилепско. (1275) 

Лична карта рег. бр. 2716, серија бр. 0490126, 
издадена од ПВР на ОНО—Кавадарци на Љубица 
Каламчева, ул. „Браќа Хаџи Тегрови" бр. 40— 
Кавадарци. (1276) 
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Лична карта рег. бр. 7779, серија бр. 0548739, 
издадена од ПВР во Куманово на Сакип Сали Му-
стафи, с. Новоселане—Кумановско. (1277) 

Лична карта рег. бр. 10427, серија бр. 0528143, 
издадена од ПВР на ГНО—Куманово на Рамка Са-
ли Раима Шабанова, ул. „Иван Гошњак" бр. 5— 
Куманово. (1278) 

Лична карта рег. бр. 8027, серија бр. 0112737, из-
дадена од ПВР на ОНО—Дебар на Абди Селман 
Алили, с. Врб јани Дебарско. (1279) 

Лична карта рег. бр. 1, серија бр. 074201, изда-
дена од ПВР во Охрид на Риза Муртеза Маџари, с. 
Белчишта—Охридско. (1280) 

Лична карта рег. бр. 1246, серија „Р" 0453756, 
издадена од ПВР во Струмица на Костадин Гоцев 
Караѓорѓиев, ул. „М. Тито" бр. 52-Струмица. 1281) 

Лична карта рег. бр. 2743, издадена од ПВР во 
Струмица на Никола Миланов Партенов, с. Суши-
ца—Струмичко. (1282) 

Лична карта рег. бр. 5055, серија бр. 0458463, 
издадена од ПВР во Струмица на Акиф Шаќиров 
Бекиров, ул. „Широк Дол"-Струмица. (1283) 

Лична карта рег. бр. 84, серија бр. 0473216, из-
дадела од ПВР во Струмица на Казим Османов 
Алиманов, с. Висока Маала". - Струмичко. (1284) 

Лична карта рег. бр. 8530, себија бр. 0216162, 
издадена од ПВР—Охрид на Љубе Ристов Савевски, 
с. Средорече—Охридско. (1286) 

Лична карта рег. бр. 9586, серија бр. 0214282, 
издадена од ПВР—Охрид на Месуд Хами Адем, ул. 
„Д. Груев" бр. 120—Охрид. 1287) 

Лична карта рег. бр. 1911, серија бр. 0398421, 
издадена од ПВР во Св. Николе на Јован Коле^ 
Давитков, с. Кокошиње—Кумановско. (1288) 

Лична карта рег. бр. 5653, серија бр. 0666497, 
издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Назми Неим 
Лимани, с. Пршовце—Тетовско. (1289) 

Лична карта рег. бр. 2980, серија „Г" 0747497, 
издадена од ПВР во Кичево на Славко Микев Мир-
чевски, с. Татеец—Кичевско. (1290) 

Лична карта рег. бр. 8359, серија бр. 0753380, 
издадена од ПВР во Кичево на Ајдар Кадриов 
Амитовски, с. Колибари—Кичевско. (1291) 

Лична карта рег. бр. 8203, серија бр. 0079661, 
издадена од ПВР во Битола на Мустафа Мустафов-
ски, ул. „М. Ѓилас" бр. 38—Битола. (1292) 

Лична карта рег. бр. 9914, серија бр. 0083795, из-
дена од ПВР во Битола на Совка Петровска, ул. 
„Смилевска" бр. 47—Битола. (1293) 

Лична карта рег, бр. 8973, серија бр. 0117278, 
издадена од ПВР во Битола на Гоце Цветко Груев-
ски, с. Г. Оризари—Битолско. (1294) 

Лична карта рег. бр. 4614, серија бр. 0029938, 
издадена од ПВР—Ресен на Пере Ефтимов Нико-
ловски, с. Шурленци—Преспанско. (1295) 

Лична карта рег. бр. 10625, серија бр. 0075378, 
издадена од ПВР во Гевгелија на Тодорка Лазаро-
ва Колозова, с. Богданци, — Гевгелиско. (1296) 

Лична карта ре^. бр. 17286, серија бр. 0198091, 
издадена од ПВР во Прилеп на Владимир Митрев 
Шлакески, с. П. Рувци—Прилепско. (1298) 

Лична карта рег. бр. 10267, серија бр. 019777, 
издадена од ПВР во Прилеп на Јордана Павлева 
(Аџиоска) Томеска с. Десово—Прилепско. (1299) 

Лична карта рег. бр. 14999, серија бр. 0195665, 
издадена од ПВР во Прилеп на Цветко Васила Три-
фуновски, с. Дупј анани—Прилепско. (1300) 

Лична карта рег. бр. 71, серија бр. 0088964, из-
дадена од ПВР—Кавадарци на Јован Рушитов Ра-
маданов, с. Мрежичко—Тиквешко. (1300) 

Лична карта рег. бр. 2116, серија „Р" 0454626, 
издадена од ПВР во Струмица на Борис Колев Пе-
цев, ул. „Бел Камен" бр. 4—Струмица. (1302) 

Лична карта рег. бр. 1615, серија бр. 0543232, 
издадена од ПВР во Куманово на Блажо Аврамов 
Стефановски, с. Табановце—Кумановско. (1303) 

Лична карта рег. бр. 2344, серија бр. 0646848, 
издадена од ПВР во Кратово на Стојко Петрушов 
Апостолов, с. Одрено — Кривопаланечко. (1304) 

Лична карта рег. бр. 70, серија бр. 079970, из-
дадена од ПВР во Битола на Благоја Атанас ѓеор-
ѓиевски, ул. „79" бр. 13-а-Скопје. (1305) 

Лична карта рег. бр. 2691, серија бр. 0227301 
издадена од ПВР во Охрид на Ламбе Иљов Ми-
тревски, с. Д. Лакочерај—Охридско. (1306) 

Лична карта рег. бр. 13071, серија бр. 2466281, 
издадена од ПВР на ОНО—Метковиќ на Ивка Ива-
нова Жидиќ, од Кичево. (1307) 

Лична карта рег. бр. 38297, серија бр. 0034400, 
издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Доста Џикова 
Блажевска, с. Иванчишта—Кичевско. (1308) 

Лична карта рег. бр. 4621, серија „Р" 0433121, 
издадена од ПВР во Гевгелија на Љубо Лазаров 
Ташев, с. Градец—Гевгелиско. (1309) 

Лична карта рег. бр. 2595, серија бр. 0529959, 
издадела од ПВР во Куманово на Мара Поповиќ 
Томовиќ, ул. „Пеко Дапчевиќ" бр. 13—Куманово. 

(1312) 
Лична карта рег. бр. 10410, серија бр. 0527612, 

издадена од ПВР во Куманово на Нихад Мехмеда 
Весели, ул. „Градина" бр. 15—Куманово. (1313) 

Лична карта рег. бр. 8533, издадена од ПВР во 
Дебар на Цвета Ристова Софрониевска, ул. „Л. Ко-
лишевски" бр. 20—Тетово. (1314) 

Лична карта рег. бр. 11250, серија бр. 0557191, 
издадена од УВР на ОНО—Куманово на Рифа Ју-
суф Исмет Мамутова, с. Табановце—Кумановско. 

(1316) 
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