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64 
На основа член 12 од Законот за одредување ими-

ња на населените места, улиците и плоштадите и̂ за 
нумерирање на куќите („Службен весник на Народна 
Република) Македонија" бр. 2/48 и бр. 22/49) пропи-
шувам 

НАПАТСТВИЕ 
ЗА НАЧИНОТ НА ИМЕНУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА, УЛИЦИТЕ И ПЛОШТАДИТЕ И ЗА НУМЕ-

РИРАЊЕ НА КУЌИТЕ 

I. ИМИЊА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
1. Секое населено место на територијата на На-

родна Република Македонија има свое одредено име. 
Самостојни населени места се град, градче и село. 

И колонија може да биде самостојно населено место 
доколку преставува посебна друштвено-економска за-
едница. 

Заселците не се самостојни населени места и до 
колку на теренот се појави таков и има свој атар ќе 
се смета за село. 

2. На патиштата: при влегувањето во населените 
места народниот одбор на општината односно градот 
е должен да постави табла од долготраен материјал, 
во големина 65:40 см., со натпис кој ќе го содржи 
името неа) населеното место а по потреба и називот на 
општината или градот во чиј состав е населеното 
место. 

Таблите со натписите за имињата на населените 
места ги набавува и поставува народниот одбор на 
општината односно градот на свој трошок. 

3. Евиденција за имињата на населените места 
води Заводот за статистика и евиденција на Народна 
Република Македонија:. 

II. ИМИЊА НА УЛИЦИТЕ И ПЛОШТАДИТЕ 
4. Во населените места што имат улици и пло-

штади мора секоја' улица и плоштад да има свое утвр-
дено име. 

5. Имиња на улиците и плоштадите ги одредува и 
менува народниот одбор на општината односно гра-
дот со одлука. 

За имиња на улиците и плоштадите се земаат 
имињата на знаменити личности од историјата на се-
гашнината на нашиот народ, имињата на народните 
герои и героите на трудот, како и поважните настани, 
географските називи и слично. 

6. Натписите со имињата на улиците и плошта-
дите се означуват на табли од траен материјал во 
големина 50:30 см. Таблите со имињата на улиците и 
плоштадите се поставуваат: 

а) во секоја ул ица најмалку на двата краја од де-
сната* страта сметано од влегувањето во улицата. Во 

градовите што имаат повеќе од 10.000 жители та-
бли со натписи за имињата на улиците ќе се стават 
и на секоја раскрсница со друга улица или плоштад; 

б) на секој плоштад од десната страва сметано од 
влегувањето доаѓајќи од главната улица. 

Таблите со натписи за име на улица или плоштад 
се поставуваат на видно место на фаоадите од куќите, 
а, по потреба! и на огради или столбови односно на ме-
ста на кои најлесно и најбрзо може натписот да се 
прочита. 

Таблите со натписи за имињата на улиците и пло-
штадите ги набавува и поставува народниот одбор на 
општината односно градот на свој трошок 

Приватното обележување на имињата на улиците 
и плоштадите не е допуштено. 

Секој општински односно градски народен одбор 
води} евиденција за имињата на улиците и плоштадите 
во населеното место. Исто така секој од тие одбори 
е должен да изработи скици (план) на улиците и пло-
штадите во населените места на неговото подрачје. 
Во овие скици народниот одбор е должен да ги внесе 
и сите промени што настанат во имињата на улиците 
и плоштадите како и да ги уцрта сите нови улици или 
плоштади. 

7. Доколку некои улици или плоштади немаат име 
или место име носат броеви народниот одбор на; оп-
штината односно градот е должен на тие улици и пло-
штади да им одреди име согласно со придобивките од 
Народноослободителната борба и општественото 
устројство. 

III. НУМЕРИРАЊЕ НА КУЈНИТЕ И ГРАДИЛИШТАТА 
8. Во населените места; од збиен тип секоја куќа, 

градилиште и работна зграда мора да биде нумери-
рана! со 'арапски број. Исто* така со арапски број мора 
да бидат нумерирани и сите куќи во другите населе* 
ни места. 

Под „куќа" се подразбира секоја зграда што слу-
жи за! постојано или привремено живеење. 

Под „градилиште" се подразбира секое место на 
кое се изградува зградата или кое е на мене но за из-
градување на зграда (празен плац и ел.). 

Под „работни згради" се подразбираат зградите 
наменет за' било каква работа или за културни, соци-
јални, просветни, здравствени, административно-суд-
ски, војни и други слични потреби. 

Во натамошниот текст на ова Напатствие под 
„куќа" се подразбираат куќите за живеење, градили-
штата и работните згради. 

9. Обележувале на куќите со броеви ќе се из-
врши посебно во секое самостојно населено место 
така дај посебна нумерација! ќе добие — секој град, 
градче, село и друга населба. Ако самостојното насе-
лено мјесто е образувано од два или повеќе заселци, 
мазали и слично, обележувањето на! куќите со броеви 
ќе се изврши прво во едниот дел и ќе се настави на 
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вториот дел се додека да се обележат со броеви и ку-
ќите од последниот дел на населеното место. 

До колку некој дел од населеното место пока-
жува тенденција да се развие во посебна населба мо-
же народниот одбор на општината односно градот да 
одреди во тоа место да се изврши посебна нумерација 
на куќите. 
А. Обележување № куќите во населените места што 

имаат уличен распоред 
10., Во границите на изградениот дел на населе-

ното место што има уличен распоред, обележувањето 
на куќите со броеви се врши одделно за секоја ули-
ца. При ова куќите од левата страна на улицата гле-
дано од место од кое почнува обележувањето доби-
ваат непарни броеви почнувајќи од бројот 1, а куќите 
од десната страна добиваат парни броеви почнувајќи 
со бројот 2. Обележувањето со броеви на куќите по-
чнува од оној крај на: улицата што е поблизок до 
главниот дел на населеното место и се ^ продолжува 
кон периферијата на населеното место. 

И. Обележувањето со броеви на куќите што се 
наоѓаат на плоштади почнува од агалот што е нај-
близок до главниот дел на населеното место од кој по-
четок се утврдува и левата и десната страна до точката 
што е спрема почетокот. Куќите на левата страна на 
плоштадот добиваат непарни, а куќите на десната стра-
на добиваат парни броеви. При обележување на ку-
ќите што се наоѓаат на плоштади треба да се насто-
јува куќите што се во средината на плоштадот да го 
добијат оној број што доаѓа по последниот парен 
број од нумерацијата на куќите на плоштадот. Према 
бројот што1 ќе го добијат поедините куќи ќе биде па-
ре« или непарен според тоа« до кој крај е куќата по-
блиску. 

Народниот одбор нај град односно градска општи-
на може да одреди куќите што се наоѓаат околу глав-
ниот плоштад на местото посебно да се обележат со 
броеви. Во овој случај обележувањето почнува со 
оние куќи што се наоѓат на излегот од стопански нај-
главната улица гледано кон плоштадот и се врши 
така што куќите што се лево од излегот добиваат не-
парни броеви, а куќите што се десно од него добиваат 
парни броеви. 

12. Обележувањето со броеви на куќите што се 
наоѓаат на кејови почнува од оној дел на кејот што е 
поблиску до главниот дел на населеното место и се 
врши така што првата куќа го добива бројот 1, куќата 
што е до неа! го добива бројот 2, третата куќа го до-
бива бројот 3 и така редум се до последната куќа што 
е на ќејот која ќе го добије последниот број. 

13. Во населените места што имаат само една 
улица обележувањето на куќите почнува од едниот 
крај на улицата; и завршува на другиот крај. 

Сите куќи на левата страна на улицата добиваат 
непарен број почнувајќи со бројот 1, а сите куќи од 
десната страна добиваат парен број почнувајќи со 
бројот 2. При ова се води сметка обележувањето да 
почне од оној крај на улицата што е поблизок до 
главниот пат, а доколку населеното место се наоѓа на 
самиот тој пат ќе се води сметка обележувањето да 
оди во оној правец во кој оди и обележувањето на 
патот по километражата. 

Во населените места што имаат само една улица, 
но кај кои има можност за понатамошно ширење во 
обата1 краја, нумерирањето ќ# почи* од средината на 

улицата и оди кон обата краја така што улицата се 
делт на) два дела кои добиваат свои посебни имиња. 

14. Обележувањето на куќите со броеви го врши 
народниот одбор на општината односно градот. 

15. Броевите со обележување на куќите се испи-
шуваат на табли од долготраен материјал во големина 
од 20:15 см. 

Во градовите и туристичките места таблите за 
броевите ќе се изработат од најдобар материјал. До-
колку во овие места таблите за нумерирање на ку-
ќите се изработени од добар материјал и до колку во 
овие места има нумерирани куќи таблите, за нумери-
рање ќе се изработат во оној број што недостануват 
за, нумерирање на ненумерираните куќи и од истиот 
материјал. 

Во помалите места како и во местата што не е« 
туристички, таблите за броеви можат да бидат изра-
ботени од послаб материјал. 

16. Таблите со броевите ги набавува народниот 
ол бор на општината односно градот и ги отстапува на 
сопствениците на куќите по цената на чинењето. 

Таблите со броевите се поставуват на видно место 
на куќите изнад главниот влез во куќата. 

Сопствениците на куќите должни се да, се грижат 
таблиците со броевите да бидат чисти, а во случај да 
бидат оштетени или уништени тие се должни тоа да 
му го пријават нагтародниот одбор. 

17. По исклучете од претходната точка народ-
ниот одбор на општината односно градот може да од-
лучи во селата броевите место со таблици да1 се обе-
лежат на самиот зад на) куќата со мрсна боја и тоа та-
ка што обележувањето со број да биде трајно. 

18. Ако во еден исти двор има повеќе згради за 
живеење секоја од тие згради добива ознака во бу-
ква која се обележува покрај бројот на куќата. На 
пр. ако куќата носи број 16 и има три згради првата 
ќе се обележи со 16/а, а втората со 16/6 а третата со 
16/в и ти. 

19. Куќите во кои се живее само привремено а се 
од траен карактер како на пример куќите во лозја и 
летниковци, планинарски колиби на чуварите на стока 
во летно време, бараките, куќите што се ползуваат 
само за време на одредени сезони од годината ќе се 
нумерират со куќен број. 

Исто така ќе се нумерират со куќен број и ра-
ботните згради' како и зградите наменети за културна, 
социјална, просветна!, здравствена, административна, 
судска, воена и други стручни потреби и ако во нив 
никој не живее. 

20. Земјоделските згради што служат за оставање 
на храна, машини и алати, амбарите, силосите, пуш-
ниците, шталите и ти. не добиват куќен број ако во 
нив нема стан за сопственикот, за чуварот, за ко-
њушарот и тн. 

Доколку ваква зграда се наоѓа на некое гради-
лиште таа ќе го добие куќниот број на градилиштето. 

21. Градилиштата со лица спрема две или повеќе 
улици имаат само еден куќен број. Куќниот број се 
става само над главниот улаз нај градилиштето. 

Ако градилиштето е под зграда која имај два! или 
повеќе засебни влеза непосредно сврзани за улица, 
секој од влезовите добива свој посебен куќен број. 

22. Ако градилиштето кое има куќен број се пар-
целира, во два или повеќе дела, дотогашниот куќен 
број на градилиштето ќе го) задржи делот од градили-
штето што • непосредно до соседната куќа со помал 
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куќен број, а другите делови го добиваат истиот ку-
ќен број со давање на ознака „а", „б", „в" и тн. 

23. Доколку населеното место е збиено (ушоре-
но) но има куќи и надвор од ушорениот дел овие 
куќи се обележуваат со броеви посебно за секој неу-
шорен дел што има свое име. Овоа обележување се 
врши сообразно со прописите што важат за обележу-
вање на населени места што немаат уличен распоред. 

Б. Обележување на куќите во населените места што 
немаат уличен распоред 

24. Во населените места што немаат уличен рас-
поред нумерирањето на куќите ќе се изврши по оној 
ред што е нај згоден за најбрз и најприроден премин 
од број до број. 

Ако при нумерирањето на куќите се цајде куќа 
која уште се изградува и која по завршувањето ќе 
служи за живеење со куќен број ќе се обележи и таа. 

25. Куќите што по завршеното обележување со 
броеви бидат накнадно изградени помеѓу постоевте 
куќи што се веќе обележени со броеви, го добиват 
бројот од првата соседна лесно приступачна куќа со 
помал број кон кој се додава ознаката „а", „б", „в" 
и тн. 

IV. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
26. Евиденција за! имињата на улиците и плошта-

дите и евиденција за броевите на куќите води секој 
народен одбор на општината односно град за своето 
подрачје. 

Во евиденцијата од претходниот став народните 
одбори ги внесуват промените што ќе настанат во ими-
њата на улиците и плоштадите и во куќните броеви. 

27. Надзор над извршувањето на овие напатства 
врши народниот одбор на околната доколку работите 
спарат во надлежност на народните одбори на општи-
ните односно републиканскиот управен орган надле-
жен за комуналните работи, доколку работите спарат 
во надлежност на народните одбори на околиите одно-
сно градовите. 

28. Имиња на населените места, улиците и пло-
штадите мора да бидат обележени најдоцна до 1 ав-
густ 1952 година, а сите куќи мораат по прописите на 
ова Напатствие да бидат нумерирани најдоцна до 
15 август 1952 година. 

29. Оние народни одбори на општини односно 
градови што сметаат дека порано извршеното нумери-
рање на; куќите е извршено на начинот што е за тоа 
пропишан со ова Напатствие ќе поднесат за тоа из-
вештај во срок од 15 дена непосредно до народниот 
одбор на околината односно до републикакскиот упра-
вен орган надлежен за комуналните работи кои ќе од-
редат дали ќе се врши повторно нумерирање на ку-
ќите со броеви и за донесената одлука ќе го обаве-
стат Заводот за статистика и евиденција на Народна 
Република Македонија. 

30. Ова Напатствие влегува во сила) со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија". 

Број 583 од 8-УН-1952 година, Скопје. 

Претседател 
на Советот за законодавство и 
изградба на народната власт 

. Никола Минчев, е. р. 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРрТ 

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 
Министерството за финансии на НРМ во смисла 

на чл. 17 од Основниот закон за државните стопан-
ски претпријатија и чл. 18 од Правилникот за реги-
страција на државните стопански претпријатија об-
јавува: 

Со решение на Главната дирекција за државни 
стопанства на НРМ бр. 83 од 1-Х-1У51 год. Стојан 
Урумовски назначен е за директор на Главната ма-
шинска работилница "Узем" со седиште во Скопје и 
на должност -стапил на 1-Х-1951 год. од кој датум 
има право да ја потпишува фирмата во границите на 
овластув;ањето. 

Со решение на Главната дирекција за државни 
стопанства на НРМ бр. 83 од 1-Х-1951 год. разрешен 
е од должност досегашниот директор Ванко Герасовг 
ски и од 1-Х-1951 год. му престанува правото да ја 
потпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 2445/52 од Министерството за финансии на 
НРМ 11-6-106 

Со решение на Главната дирекција! за државна зе-
мјоделски стопанства бр. 22 од 1-IV,-1952 год.,, Васил 
Георгиев Стојанов назначен е за директор на претпри-
јатието за одгледување на стока и производство на 
сточарски производи "Црвени Брегови" со седиште 
во )Рело Кукуречани — Неготино и на должност ста-
пил на 1 -IV-1952 год. од кој деи има право да ја пот-
пишува фирмата во границите на овластувањето. 

Со решеше на Главната дирекција за државни 
земјоделски стопанства бр. 16 од 22-1\М952 год. раз-
решен е од должност досегашниот директор Душан 
Георгиев и од 7-111-1952 год. му престанува правото 
да ја потпишува фирмата на претпријатието^ 

Бр. 3032 од Министерството за финансии на НРМ 
Н-9-153 

Со решение на Главната дирекција за хемиска ин-
дустрија т НРМ бр. 13 од 25-111-1952 год. Илија Пе-
тров Велковски назначен е за директор на Прет-
пријатиево за откуп на лековити билки и афион "Бил-
ка" со седиште во Скопје и на должност стапил на 
1-^,-1952 год. од кој ден има право да ја потпишу-
ва фирмата во границите на овластувањето. 

Со решение на Главната дирекција за хемиска 
индустрија на НРМ бр. 14 од 25-Ш-1952 год. разре-
шен е од должност досегашниот директор Горѓи До-
новски и од 1-1Л/",-1952̂  год. му престанува правото да 
ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 3316/52 год. од Министерството за финансии 
на НРМ 11-9-167 

Со решение на Главната дирекција за државните 
земјоделски стопанства бр. 14 од 19-111-1952 год., 
Милан Белковски назначен е за директор на Државно-
то земјоделско сточарско стопанство "К. Ј. Питу" со 
седиште во село Славеј — Прилепско и на должност 
стапил на 1-IV-1952 год. од кој ден има право да ја 
повишува фирмата во границите на овластувањето. 

Со решение на Главната дирекција за државните 
земјоделски стопанства бр- 14 од 1-Ш-1952 год. раз-
решен е од должност досегашниот директор Алексо 
Лукаревски и од 1-1У-1952 год. му престанува право-
то да ја потпишува фирмата на претпријатието. 
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Бр. 3482/52 год. од Министерството за финансии 
на НРМ Н-9-168 

Со решение на Главната дирекција за текстилна 
и кожарска индустрија на НРМ бр. 2 од 22-Ш-1952 
Илиевски Благој назначен е за директор на претпри-
јатието Фабрика за кожи со седиште во Битола и на 
должност (Огапил на 1-IV-1952 год., од кој ден има 
право да ја потпишува фирмата во границите на овлас-
тувањето. 

Со решение на Главната дирекција за текстилна 
и кожарска индустрија на НРМ бр. 3, од 22-1У-1952 
год. разрешен е од должност досегашниот директор 
Благоја Црномаровсжи и од 1-1У-1952 год. му пре-
станува правото да ја̂  потпишува фирмата на претпри-
јатието. 

Бр. 2789/52 год. од Министерството за финансии 
на НРМ (И-9-169 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Со решение на Извршниот одбор на Народниот од-

бор на град Куманово бр. 87 од 28-111-1962 год. Мур-
тез Лимани назначен е за директор на Градежното 
претпријатие "Пелинце" — Куманово и дека истиот 
има право да го претпријатието потпишува, задолжува 
и раздолжува* 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Прокор Иванов, од кој ден му пре-
станува правото да го потпишува претпријатието. 

Бр. 18*22/52 од Поверен, за финансии на ГНО — 
Куманово Н-8-148 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на град Куманово бр. 117 од 31-111-1952,- Дра-
ган Лазаровски назначен е за директор на Градското 
претпријатие: — "Исхрана" — Куманово и на дол,-
жнс№ стапил на 1-IV-1952 год. од кој ден има право 
фирмата да ја потпишува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Методие Тасевски и од 1-IV-1952 
год. му престанува правото да го потпишува претпри-
јатието. 

Бр. 1879/52 од Повереа за финансии на ГНО — 
Куманово (11-8-149 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на град Куманово бр. 113 од 31-1Ц-1952 год. 
Киро Божинов назначен е за директор, на Градското 
стопанство "Дренак" — Куманово и дека истиот има 
право претпријатието да го потпишува, задолжува и 
раздолжува. 

Со истото решение разрешен е од должност до--
сегашниот директор Бошко Зисовски, од кој ден му 
престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 1804/52 од Поверен, за финансии на ГНО — 
Куманово II-8-150 

Со решение на Народниот одбор на Крушевска 
околија бр. 1933 од 24-111-1952 год. Околискотр тр-
говско претпријатие "Отрап" ао седиште во град Кру-
шево се пренесува од стопанска управа на Народниот 
одбор на Крушевска околија, под стопанска управа на 
Градскиот народен одбор — Крушево. 

Фирмата ќе ја носи "Снабдител". 
Бр. 20*84/52 год. од Поверен, за финансии на 

О н а — Крушево Н-9-160 

Со решение на Околискиот народен одбор — 
Скопје бр 4789 од 17-1У-1952 год-, Каревски: Ѓорѓи 
назначен е за директор на Околиското градежно про-

изводиггелно претпријатие "Китка" — Скопје и на дол-
жност стапил на 1-У-52 год. од кој ден има право да 
ја потпишува фирмата на претпријатието во) граници-
те на овластувањето. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Стевевски Андреја ш од 1-У-1952 
год. му престанува правото да ја потпишува фирмата 
на, претпри ј атието.( 

Бр. 5218/52 од Поверен, за финансии на ОНО' — 
Скопје Н-9-166 

Со решение на управниот одбор на Градското тр-
говско претпријатие "Корија" — Крушево бр. 234 од 
29-1У-1952 год. овластени се Ставре И. Андрески и 
Благој Ц. Лазарови да во случај на спреченост и) от-
сутноста на директорот на претпријатието Вангел В. 
Стојановски, ја потпишуваат фирмата на претприја-
тието во границите на овластувањето. 

Именованите другари имаат право да ја потпишу-
ваат фирмата! и поединечно-

Бр. 2793/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Крушево Ц-9-170 

Со решение на Околискиот народен одбор — 
Крушево бр. 2829 од 24-1У-1952 год., Вангел В. Сто-
јаноски назначен е за директор на Градското трговско 
претпријатие "Корија" со седиште во Крушево и на 
должност стапил на 24-ГУ-1952 год., од кој ден има 
право да ја потпишува фирмата! во границите на овла-
стувањето. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Трифун Кардула и од 24-1У-1952 
год- му престанува правото да ј а потпишува фирмата 
на претпријатието. 

Бр. 2793/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Крушево ; И-9-171 

Со решение на Народниот одбор на Кочанска око-
лија бр. 3789 од 16-У-1952 год., Иван Величев назна-
чен е за директор на Градското трговско претпријатие 
"Искра" — Кочани и на должност стапил на 16-У-1952 
год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата 
на претпријатието. 

Со истото решение разрешен е одј должност досе-
гашниот директор Борис Трендов! Христов, од кој ден 
му престанува правото да го потпишува претприја-
тието. , 

Бр 3826/од Народниот одбор на Кочанска око-
лија Ц-10-181 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот од-
бор на Гевгелиска околија бр 205 од 19-1У-1952 
год., Љупчо Ашиков назначен е за директор на Прет-
пријатието за угостителство "Кожуф" со седиште во 
Гевгелија и на должност стапил на 1-У-1952 год., од 
кој ден има право фирмата да ја потпишува. 

Со решение бр. 204 од 194У-1952 год. разрешен 
е од должност досегашниот директор Андон Тасев и 
од 1 — мај 1Ѕ52 год. му престанува правото фирмата 
да ја потпишува. I 

Бр. 4207/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Гевгелија И-10-183 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
Врз основа дозволата од Поверен, за' локална ин-

дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр- 6975/ 
50 год-, записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 69, рег. бр 69, зана-
етчискиот дуќан под фирма.: Сандалџија, Славе Нет-
ков Стефанов со седиште во Скопје ул. "288" бр. 53. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
сандали. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот' Славе 
Нетков Стефанов-

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
први реон — Скопје, бр. 6261 од 17-1У-1952 год. 

Н-41-839 

Врз основа дозволата од; Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. II-
1222/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна ПО, рег- бр. 110, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фото-керамика, Ко-
ста Киров Љаков1ски со седиште во Скопје, ул. 
"224а"4. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски 
услуги. 

Фирмата ќе ја Потпишува сопственикот К о с т Ки-
ров /Баковски. 

Од Поверен за финансии на Народниот одбор на 
први реон — Скопје, бр. 11194 од 27-1У-1952 год. 
• и ' ! ' Н-41-840 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 797/ 
51 год., записан е. во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 120, рег. бр. 120, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Работилница за затва-
рање на конзерви, Теодосија Зефиров Вучидолсв со 
седиште во Скопје, ул- "Илинденска" бр. 68-

Предмет на работата на дуќанот е: затварању на 
конзерви за зимница, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Теодори ја 
Зафиров Вучидолов-

Од Поверен- за финансии на Народниот одбор на 
први реон — Скопје, бр. 5343 од 26-1У-1952 год. 

. И-42-841 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр- 3612/ 
51 год-, записан е во регистерот на занаетчиските! ду-
ќани и работилници на страна 97, рег. бр- 97, занает-
чискиот дуќан под фирма: Конду раци ја, Никола Сте-
фанов Божиновски /сјо седиште во Скопје, ул, "Орце 
Николов" бр. 132. 

Предмет на работата на дуќанот е-: кондураџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Стефанов Божиновски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
први реон — Скопје, бр. 7199 од 8-V-1952 

Н-42-842 

Врз основа дозволата од Поверен- за локална ин-
дукција и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1526/ 
51 год-, записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 1281, рег. бр. 128, за-

наетчискиот дуќан под фирма: Конду рација, Борис 
Димков Бошковски со седиште во Скопје. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Димков Бошковски. 

Од Поверен, зај финансии на Народниот одбор на 
први реон — Скопје, бр. 22074 од 21-XI-1951 год. 

Врз основа дозволата од Поверен, за! локална ин-
дустрија и занаетчиство на; ГНО — Скопје бр. 3633/ 
51 год., записан^ во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна- 210', занаетчискиот ду-
,ќан под фирма: Бравар, Глигор Паскалов со седиште 
во Скопје, ул. "105" бр. 33-

Предмет на работата на̂  дуќанот -е: браварски из-
работки и услуги- , 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор 
Паскалов. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
трети реон — Скопје), бр. 3633 од 17-1У-1952 год. 

^ Н-41-832 

Врз основа; дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство! на ГНО — Скопје бр. 2474 
запиши е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 625, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Опинчар, Фејми Ј. Усеин со седиште во Ско-
пје, ул. "Дебарска" бр. 22. 

Предмет на работата на' дуќанот е: изработка на 
ол инци-

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фејми Ј. 
Усеин. 

Од Повереа за финансии на Народниот одбор на 
трети реон — Скопје, бр. 3850 од 27-1У-1952 год. 

И-41-833 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална« ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 615/ 
51 год., записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 111, рег. бр. 111, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Киро Давчев 
Костовски со седиште во Скопје, ул. "Иван Рибар" 
бр. 45. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Дав-
чев Костовски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
први реон — Скопје, бр. 11193 од 10-УН-1951 год. 

Н-41-838 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 797/ 
51 год., записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 118, рег. бр. 118, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Натал Авгу-
стин Куљиеван со седиште во Скопје, ул. "9" бр. 26. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски 
изработки и* услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Натал Ав-
густин Куљиеван. 

Од Поверен, за финансии на Народнион одбор на 
први реон — Скопје, бр. 5540 од 26-1У-1952 год. 

Врз основа дозволата од Поверен- за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 488/ 
51 год., записан е во регистерот на занаетчиските ду-
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ќани и работилници на страна 119, рег. бр. 119, за* 
наетчнокиот дуќан под фирма: Велосипедска работил-
ница, Борче Миланов Голубов со седиште во Скопје, 
ул. "Максим Горки" бр. 73. 

Предмет на работата н а дуќанот е: велосипедски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борче 
Миланов Голуб ов-

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
први реон — Скопје, бр. 5384 од 27-1У-1952 год. 

И-42-844 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 5258, 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 121, рег. бр. 121, знаетчиски-
от дуќан под фирма: Кројач, Трајко Апостолов Си-
моновски ао седиште во град Скопје, ул. "Гоце Дел-
чев" бр. 23. : 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Апостолов Симоновски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
први реон — Скопје, бр. 5391 од 27-1У-1952 год. 

11-42-845 

Врз обнова дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 3855/ 
51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 279, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бербер, Хазир Исмет Груби со се-
диште во Скопје, ул. "87" бр. 22. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. ; ; I I ' 1 

Фирмава ќе ја потпишува сопственикот Хазир Ис-
мет Груби. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
трети реон — Скопје, бр. 3855 од 17-1У-1952 год. 

И-37-754 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2402/ 
51 год., записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 618, рег. бр. 618, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Велосипедска .рабо-
тилница, Трипун П. Бојевски со седиште во Скопје 
ул. "130" бр. 2. 

Предмет на работата на дуќанот е: велосипедски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трипун. 
П. Бојевски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
трети реон — Скопје, бр. 2778 од 19-111-1952 год. 

1Г-44:897 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО — Скопје бр., 3762/52 год., запиши е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци иа страна 32, рег. бр. 32, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач, Крсто Трпев Белковски со седи-
ште во село Белимбегово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто Тр-
пев Велковски. 1 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Скопје, бр. 
3763 од 8"IV-1952 год. 11*84-701 

Врз основа дозволата од Советот за локална при-
вреда и комунални работи на ОНО — Кавадарци бр. 
7774/51 год., записан е вз рлистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 45-46, рег. бр. 23, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач Тодор 
Недев Бошев со седиште во Него гино. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларо-ксва-
чки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Не-
дев Бошев. 

ОЈ Поверен, за финансии на, ОНО — Кавадарци, 
бр. 7774/51 И-38-779 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО — Рес1ен бр. 1057/52 год, записан е ^ 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 154, рег. бр. 307, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар, Кирил Анастасов Татаровски со седи-
ште во Ресен. 

Предмет н а работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува српственикот Кирил 
Анастасов Татаровски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен, бр. 
1250 од 10-11-52 И-35-722 

Врз основа дозволата, од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1161/ 
45 год«, записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 211, рег, бр|> 211, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Работилница за амбалаж 
од даски на Димитар Лазов Стојанов с(о седиште во 
Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење ам-
балаж од даски. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Лазов Стојанов. 

Од Поверен, за финансии! на Народниот одбор на 
втори реон — Скопје, бр. 3136 од 19-111-1952 год. 

И-43-868 

Врз обнова дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2226/ 
51 год., записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 193, рег. бр. 193, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Л е б л е б и ј а , Несим Ејуп 
Несимов со седиште во Скопје, ул. "19" бр. 119. 

Предмет 'на работава на дуќанот е: печење и 
продавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Несим 
Ејуп Несимов. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
втори реон — Скопје, бр. 19927 од 29-ХИ-1951 год. 

И-43-869 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО —1 Скопје бр. 2169/ 
51 год., записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 191, рег. бр. 191, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Јажар, Васил Штипков со 
седиште во Скопје, ул. "11 октомври" бр. ,112. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Штипков. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
втори реон — Скопје, бр. 19538 од 14-ХИ-1952 год. 

11*43-870 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огрејуваат за (неважни следните изгубени до-

кументи: 
ЛИЧНИ КАРТИ 

Ли1чн)а мазута рег. бр. 10515, серија „Р" 006387, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Рахилка Тодева 
Тасева, ул. „Сутјеска" бр. 4 — Скопје (1512) 

Лична карта рег. бр. 85625, серија ,(,Р" 0061790,, 
издадена! од ПВР на ГНО — СкопЈе на Ристо Петар 
Јовчески, од село Маџари — Скопско (1513) 

Лична карта рег. бр. 85738, серија бр. 61877, из-
дадена од ПВР на ГНО Скопје на Бајрам Шаин Ме-
медов, ул. „520" бр. 31 — Скопје (1514) 

Лична карта! рег; бр. 20253, серија бр. 36001, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Сабри Хасани 
Имеровски, ул1. „369", бр. 8 — Скопје (1515) 

Лична карта рег. бр. 34169, серија „Р" 0029892, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Јован Гуров 
Ѓуровски, ул. „Орце Николов" бр. 10 — Скопје 

(1516) 
Лична карта рег. бр. 54413, серија бр. 38655, „из-

дадена) од ПВР на ГНО — Скопје на Невзат Рамадан 
Алиев, ул. „151" бр. И — Скопје (1517) 

Лична карта рег. бр. 25658, серија бр. 0020593, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Јордан Трајко 
Ѓорѓиевски, ул. ,,13" бр. 147 — Скопје (1518) 

Лична карта рег. бр. 9666, серија „Р" 008140, 
издадена од ПВР на ГМО — Скопје на Цонка Димо 
(Илиева) Бојановска, ул. „Набоден фронт" бр. 62 — 
Скопје (1519) 

Лична карта рег. бр. 13331, серија „Р" 0015807, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Славка Ата-
нсова Шетлова, ул. „Мирче Ацев" бр. 107 — - Скопје 

(1520) 
Лична карта рег. бр. 76742, серија бр. 51175, из-

дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Рефик Гани Се-
лим, ул. „392" бр. 10 — Скопје (1521) 

Личн)а| карта рег. бр. 51964, серија бр. 36367, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Јакуп Р. Ил ја-
зовски, ул. „376" бр. 41 — Скопје (1522) 

Лична карта рег. бр. 84224, серија бр. 0057391, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Горица Бла|же 
(Стојчева) Настева, ул. „177" бр. 16 — Скопје 

(1523) 
Лична карта рег. бр. 26006, серија „Р" 0033229, 

издадена од ПВР ија ГНО — Скопје на! Ратка Пане На-
невска, „Пролеа" 16 зграда, 1-улаз, 11-спрат 8 стан 

(1524) 
Лична карта рег. бр. 83606, серија бр. 06018, из-

дадена од ПВР на) ГНО — Скопје на Ристо Ефтимов 
Јаневски), Метален завод „Тито" — Скопје (1525) 

Лична карта рег. бр. 37106, серија „Р" 0032319, 
издадена одПВР на ГМО — Скопје на Марија Бори-
сова! Крстевска, ул. „221" бр. 25 — Скопје (1526) 

Лична карта рег. бр. 34645, серија „Р" 0027566, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Живко Манев 
Петровски, ул. „343" бр. 11 — Скопје (1528) 

Лична карта рег. бр. 32400, серија „Р" 0023137, 
издадена од ПВР на) ГНО — Скопје на Вера Ефто 
Арсова, ул. „Ленинград" бр. 43 — Скопје (1529) 

Лична карта рег. бр. 34975, серија "Р" 0032213, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Наталија Алек-
садар (Протиќ) Укроти на, „Пролет" 16/Ц с т а н 24-— 
Скопје . * (1530) 

Личн)а карта рег. бр. 7422, серија „Р" 006509, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Кирил Алек-

сандров Христовски, ул. „321" бр. 86 — Скопје 
(1531) 

Лична карта рег. бр. 10566, серија „Ра 007313, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Горги Николов 
Чемерикић ул. „Партизанска" бр. 54 — Скопје 

(1532) 
Лична карта рег. бр. 82360, серија бр. 0060452, 

издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Љубица Ефтим 
(Јосифова!) Марјановиќ, од село Мдџари, Скопско 

(1536) 
Лична кЈарм рег. бр. 2055,, серија бр. 0589405, из-

дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Мемет Камберов 
Лазамовски, од село Држилово — Скопско (1537) 

Лична карта рег. бр. 77148,, серија ЈР" 00544882„ 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Киро Панов 
Баталовски, Метален завод „Тито", е. Мазари — 
Скопско (1542) 

Лична карта рег. бр. 13621, серија бр. 0590221, 
издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Јордан Иванов 
Насковски, од село Дељадровци — Скопско (1545) 

Лична карта рег. бр. 5018,, серија бр. 0282286, 
издадена 0 д ПВР на ОНО — Ресен на Дорче Киров 
Трифуновски, од село Сопоцко — Ресенско (1465) 

Лична! карта рег. бр. 4145, серија бр. 0227955, 
издадена од ПВР на ОНО Охрид на Сандре Трајчев 
Пејоски, од село Врбјани — Охридско (1466) 

Лична карта рег. бр. 3154, серија бр. 0228764, 
издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Крсте Петков 
Бој макоски, од село Мет еиц л та — Охридско (1467) 

Лична карта, рег. бр. 2209. серија „Р" 0781686, 
издадена од ПВР ф, ГНО — Тетово на Илија Славев 
Герасимовски, ул. „Тодор Ципоски" бр. 22 — Тетово 

(1468) 
Лична карта) рег. бр. 10775, серија бр. 0536002, 

издадена од ПВР на ГНО — Куманово на. Раде А. 
Милешевски, ул. „Фетко Насков" бр. 22 — Кума-
ново (1408) 

Лична! карта рег. бр. 5557, серија бр. 0038260, 
издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Милан Ми-
трев Спасевски, од е. Драслајца — Охридско (1409) 

Лична кѕ1рта рег. бр. 8156,, серија бр. 0233163, 
издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Ило Колев Ко-
тевски, од е. Куратица — Охридско (1411) 

Лична карта рег. бр. 4695,, серија) бр. 0230514, 
издадена од ПВР т ОНО — Охрид на Блаже Лазаров 
Ивановски, од е. Плаќе — Охридско (1412) 

Лична карта рег. бр. 5136, серија бр. 0231181, 
издадена од ПВР на ОНО Охрид на Стаме Лазаров 
Лаовски , од е. Велгошти — Охридско (1413) 

Лична карта рег. бр. 1063, серија бр. 0225473, 
издадена од ПВР на ОНО Охрид на Тала Николова 
Поповска, од е. Слатино — Охридско (1419) 

Лична карта рег. бр. 9383. серија бр. 0042091, 
издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Томе Кузма-
нов Ристовски,, од е. Враниште — Охридско (1420) 

Лична карта рег. бр. 8124, серија „Р" 0753145, 
издадена од Г1ВР да ОНО — Кичево на Зејно Ајда-
ров Лимановски,, од С. Папрадиште — Кичевско 

(1421) 
Лична карта рег. бр. 3903, серија бр. 0700413, 

издадена од ПВР на ОНО — Гостивар да Сабри Бе-
широв Та1ири,, од е. Речане — Гостиварско (1422) 

Лична карта рег. бр. 9332, серија бр. 0064342, 
издадена од ПВР да ОНО — Кр. Паланка на Фимка 
Станој кова Јакимов«,, од е. Голема Црцорија — Кри-
^паланачко (1423) 
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Лична карта рег. бр. 5306, серија бр. 0098016,, 
издадена од ПВР на ОНО — Кр. ГТад&шка на Санде 
Крстов Јакимовски, од село Голема Црцорија — 
Кривополаначко (1424) 

Лична карта рег. бр. 10323, серија бр. 0115033,, 
издадеш« од ПВР на ОНО — Дебар на Исак С. Исе-
и н о в а , од село Ростуше — Дебарско (1425) 

Лична карта рег. бр. 4784, серија бр. 0231047, 
издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Арсе Горшев 
Гаврилове^, од село Оздолени — Охридско (1426) 

Лична карта рег. бр. 14529, серија бр. 0088543, 
издадена од ПВР ва ГНО — Битола т Дилбера Ван-
гел ( Наумова) Дојчинова,, ул. „,Г Ѓаковиќ" бр 9 — 
Битола (1439) 

Лична карта рег. б р 1174, серија бр. 0633684, 
издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка) на Димко 
Крстев Станковски, од село Огут — Кривопаланачко 

(1440) 
Лична к)31рта рег. бр. 3724, серија бр. 0028190, 

издадена од ПВР на ОНО — Ресен на Бари Абдула 
Абдуловски. од е. Крани — Пречанско (1441) 

Лична карта Р'ег- бр. 13394, серија! бр. 0674091,, 
1.»дадена од ПВР ка ОНО — Тетово На Мемет Изет 
Јусуфи, од село Шипкојца — Тетовско (1444) 

Лична 'карте/ рег. бр. 767, серија бр. 0089322,, 
издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Фимо Дон-
чев Цветков, од село Чемерско — Тиквешко (1445) 

Лична карта рег. бр. 5148, серија бр. 0402158., 
издадена од ГТВР на ОНО — Св. Николе на Милан Ј. 
Ѓорѓиевски, од село Немањини — Светиниколско 

(1446) 
Милиционер^ легитимација под бр. 58123, из-

дадена од Министерството на внатрешни работи на Н. 
Р. М. — Скопје на Асан Реџепов Чаушевски, мили-
ционер од село Тројаци — Прилепско (1447) 

Лична/ карта рег. бр. 2310, серија бр. 0095020, 
издадена од ПВР да ОНО — Кр. Паланка на Станојко 
Јовчев Давитковски., од село Градец — Кјривочцз^а-
начко (1448) 

Лична карпа рег. бр. 8979, серија бр. 0064689, 
издадена од ПВР на ОНО — Кр. Шчанка на Стамен 
Керимов Арифовски — Кривопаланачко (1449) 

Лична Карта рег. бр. 3710, .серија „Р" 0474793, 
издадена од ПВР на ОНО Струмица да Алексо Ја-
гев Кобуров,, од село Костурно — - Струмичко (771) 

Лична карта рег. бр. 1044,, серија „Р" 475597,-
издадена од ПВР ш( ОНО --- Струмица на Панде Ри-
стов Стефановски,, од село Владевци — Струмичко 

(772) 
Личн|а карта рег. бр. 12640, серија бр. 0156650,, 

издадена од ПВР т \ ГНО — Прилеп На Трајан Стан-
ко Ацевски, ул. „186" бр. 85 — Прилеп (827) 

Лична карта рег. бр. 1852, серија бр. 0634335,, 
издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Стев-
ко Георгиев Ристов, од село Мождивјак — Кривопа-
ланачко , (878) 

Лична карта рег. бр. 3839, серија „Р" 0214736, 
издадена од ПВР т ОНО — Охрид На Богоја Нова-
ков Марковски, од село Злести — Охридско (887) 

Лична карта рег. бр. 714, серија бр. 0304880, 
издадена од ПВР на ОНО — Штип на Стојат Сера-
фимов Ангелов, од село Карамани — Овчеполско 

(1538) 

СООПШТЕНИЕ 

Се молат претплатити«^ на "Службен весник на 
НРМ" кои до денеска не ја подмириле претплатата за 
1952 година, веднаш да ја испратат по приложената 
чековна уплатница во "Службен весник на НРМ" бр. 
10/52 РОД. или со вирман на нашата текушта сметка 
801-901702 при Народната банка на ФНРЈ — Цен-
трала за НРМ — Скопје. 

Претплатата за 1952 година изнесува 560 динари. 
ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА 

Лична карта рег. бр. 4323, серија бр. 0264134, 
издадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Блаже 
Петков Нечовски, од село Журче — Битолско 

(1540) 
Лична карта рег. бр. 1784, серија бр. 0490352, 

издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Диме То-
доров Кичев, од село Бешиште — Тиквешко (1541) 

ЛичнУ карта рег. бр. 5, серија „Ф" 074005, изда-
дена) од ПВР на ОНО Берово на Васил Иванов Дими-
тров, од Берово — Малешевска околија (1543) 

Лична карта рег. бр. 4712, серија бр. 0728708, из-
дадена1 од ПВР на] ОНО — Кичево на/ Ало Мехмед Деа-
роски, од село Плашица — Кичевско (1544) 

Лична карта рег. бр. 6159, серија „Р" 0382869, 
издадена од ПВР на ОНО — Кочиш на Ѓорги Митев 
Гичев, од село Жиганци — Кочанско (1546) 

Лична) карта рег. бр. 4988, серија „Р" 0382598, 
издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Бранка Симеон 
Јорданова, ул. ,,Страшо Пинѓур" бр. 1 — Кочани 

(1547) 
Лична карта рег. бр. 17, серија „Г" 0050727, из-

дадена од ПВР на ОНО Кочани на Костадин Поп Ѓор-
ѓиев, од село Костиндол — Кочанско (1548) 

Личн)а карта рег. бр. 94749, серија „Р" 0135845, 
извадена од ПВР на ГНО — Белград на Азем Аеа*4 
Рамаданов, од Кочани — Игралиште (1549) 

Лична карта рег. бр. 8832, серија бр. 0332442, 
издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Петре 
Милан! Даскалов, од село Виница — Кочанско (1550) 

Лична карта рег. бр. 264986, серија бр. 0286650, 
издадена од ПВР на ГНО — Белград т Драгица Ра-
маданова, Кочани — Игралиште (1551) 

Лична карта рег. бр. 9715, серија „Р" 0386325, 
издадеш] од ПВР на ОНО — Кочани на Пано Ангел 
Митев, од село Видовиште — Кочанско (1552) 

Лична карта рег. бр. 6022, серија „Р" 0382732, 
издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Благој Весе-
лин! Дафчев,^ од (Зело Виница — Кочанско (1553) 

Лична карта рег. бр. 9728, серија „Р" 0386338, 
издадена од ПВР на ОНО Кочани на Милан Постол 
Стоилов, од село Видовиште — Кочанско (1554) 

Лична ма|рта рег. бр. 11425, серија „Р" 0388035, 
издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Милан Глигор 
Стојков од село Калиманци — Кочанско (1555) 

СОДРЖИНА 
Рег. бр. Страна 

64 Напатствие за начинот на именување на населе-
ниве места, улициве т плоштадите и за нумери-
рање на куќите ' 153 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Маке денија" — Скопје, ул. "29 Но-
ември*. Одговоран уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната БАНКА — СКОПЈЕ 

бр. 801-901702. Печатница "Гоце Делчев" — Скопје. 


