
Смрт на фашизмот — Слобода ца народот! 

С Л У Ж Б Е Н 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, и не се враќаат. 

СКОПЈЕ 
Четврток, 2 ноември 1950 год. 
Бр. 30 Год. VI 

Овој број чини 6 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 дин-

195 
Врз основа на тсч. 3 ст. 1 од Општото напатствие 

за средните стручни школи („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 78/49 год.) Министерот на народното здра-
вје на Народна Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИ-
ЛИШТЕ ЗА ЗАБОТЕХНИЧАРИ И ЗАВАРИ СО СЕ-

ДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

1. Се оснива Средно медицинско училиште за за-
ботехничари и забари со седиште во Скопје. 

2; Училиштето е установа на Министерството за 
народно здравје и стои под надзор и раководство 
на Министерството за народно здравје. 

Училиштето се навода под општ надзорен општо-
то раководство на Министерството за просвета. 

3. Училиштето има два отсека: заботехничарски 
и забарски, а има за задача да изготвува стручни ка-
дрови за вршење работи од звањата „заботехничар" 
и „забар" од здравствената струка. 

4. Учењето во з^илиштето трае четири години. 
5. Во училиштето можат да се запишат лица што 

завршиле нижа гимназија со мала матура, или нејзе 
рамна школа со завршен испит, а што не се постари 
од 18 години. 

По исклучеше во училиштето можат да се за-
силат и лица постари од 18 години но по одобрение 
од Министерот за народно здравје. 

6. Училиштето има посебна претсметка на при-
ходи и расходи која што влегува во состав на прет-
сметката на приходи и расходи на Министерството 
за народно здравје. 

Наредбодател за извршување претсметката е ди" 
ректорот на училиштето. 

7. Наставниот план и програм на училиштето го 
пропишува Министерот за народно здравје во согла-
сност со Министерот за просвета што се однесува на 
ошџтото образование. 

8. Поблиски прописи за организацијата и работе-
њето како и за спроведувањето на овоа решение ке 
донесе Министерот за народно здравје. 

9. Овоа решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 4442; Скопје, 15-УШ-1950 год. 

196 
Врз основа на чл. 2 и 4 ст. 2 од Уредбата за ли-

чните карти (легитимации^, \објавена во ^Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 49 од 12 јуни 1948 година, изда-
вам 

НАРЕДБА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНИ КАРТИ 

(ЛЕГИТИМАЦИИ) 

1) Во смисол на чл. 2 од Уредбава за личните^ 
карти (легитимации) во Народна Република Маке-
донија се должни да имаат личка карта сите држа-
вјани на Федеративна Народна Република Југосла-
вија од обата пола цреку 16 години старост, кои што 
имаат пребивалиште: 

а) на подрачјето на народните одбори на градови-
ве: Битола, {Кавадарци, Крупново, Куманово, Него*« 
тино, Охрид, Прилеп, Радовиш, Свети Николе, Ско-
пје, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип; 

б) на подрачјето на целата Битолска, Бродска*, 
Гевгелиска, Гостиварска, Горче Петровска, Кичевска, 
Кочанска, Кратовска, Криво Паланечка, Ресенска* 
Скопска, Струмичка и Тетовска околија; 

в) на подрачјето на Месниот * народен одбор на 
селото Слепче, Демир Хисарска околија; Месниот на-
роден одбор на селата Лојане и Стража, Кумановска 
околија; и Месниот народен одбор на селата Дилисин-
ци, Аџибегово и Богословец, Свети Николска околија-

Државјаните на ФНРЈ што имаат пребивалишта 
во пограничната зона должни се да се снабдат са 
лична карта за жителите на пограничната "зона со-
гласно одредеше га Правилникот за пограничната з о -
на („Службен лист на ФНРЈ" бр. 43 од 5 јули 195(Р 
година). 

Државјаните на ФНРЈ од обата пола преку 1Б 
години старост што имаат пребивалиште во други ме-
ста освен напред наведените должни се да имаат ли-
чна карта ако патуваат вон од местото на живеењето^ 

2) На државјаните на ФНРЈ од обата пола на 
возраст од 16 до 21 година к'е бе издава лична карта 
за време од три години. По истекот на тригодишниот 
срок важноста на личната карта на овие лица не мо-
ж е да се продолжува, а истата мора да се замени са 
нова лична карта. 

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето и* во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 17963, 4 септември 1950 година, Скопје. 

Министер за народно здравје, 
Д-р В. Попадић с.р. 

Министер на внатрешните работи на НРМ„ 
Цветко Узуновски е. р. 
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197 
Врз основа на т. 2 од Наредбата за користење 

тоа инвестиционите кредити за купување на пчелни 
друштва и кошници на Министерството ка финан-
сии на ФНРЈ бр. 12750, од 11. V. 1950 година, а во 
согласност со Министерот на финансиите на НР Ма-
кедонија ја донесувам следната 

НАРЕДБА 
З А ОДРЕДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА 
ПЧЕЛНИ ДРУШТВА СМЕСТЕНИ ВО КОШНИЦИ 
ЛО КОИ ШТО ЦЕНИ СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ 
ЗАДРУГИ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАБАВКА ОД 

ПРИВАТНИЦИТЕ 

Точка 1. 
Селанските работни задруги на територијата на 

НР Македонија пчелни друштва к'е ги купуваат од 
приватниците по следните цени: 

а) пчелни друштва во плетени кошници ке поле-
сни од 15 кгр. брутна тежина до 3.500 динари за една 
кошница; ' 

б) пчелни друштва сместени во кошница — сан-
дук со рамки тип „Дадан — Влат", внатрешна голе-
мина на рамката 42 X 27 см. најмалку со 8 рамки и 
ње помалку од 15 кгр. мед во рамките да се плати 
до 7.000 динари.— 

До колку рамките се од друга димензија да им 
се пресметне површината и сведе ка „Дадан — Бла-
тов" рам. 

Точка 2 
Оваа наредба влегува во сила веднаш по објаву-

вањето во „Службен весник на НР Македонија". 

Бр. 18606, 2^Х-1950 год. Скопје 

Министер за земјоделие 
на Народна Република Македонија 

М. Теменугов с.р. 

Согласен 
Министер на финансиите на 

Народна Република Македонија 
Д. Џамбас с.р. 

198 
Врз основа на чл. 10 од Законот за слатководно-

то рибарство (Сл. весник бр. 21/50 ја донесувам сле-
дната: 

НАРЕДБА 
1. — Од 15 септември 1950 год. до 1 март 1951 

год. се забранува ловењето на риба „пастрмка" во 
сите реки на територијата на НРМ. 

2. — Оваа Наредба влегува во сила веднаш. 

Бр. 17720 15-1Х-1950 година Скопје. 

Го заступа Министерот за земјоделие 
Министер 

за државни стопанства 
В. Горгов е. р. 

199 
Врз основа на чл. 10 од Законот за слатководно-

то рибарство на НР Македонија 

Н А Р Е Д У В А М 

1) Се забранува ловот на рибите во секое годиш-
но доба под следната должина: 

Пастрмка под должина од 27 см. 
Јетула под должина од 35 см. 
Белвица под должина од 20 см. 
Шаран — крап под должина од 25 см. 
Клен под должина од 18 см • 
Мрена под должина од 20 см. 
Плашица под должина од 12 см. 
За останалите врсто риби под должина од 10 см. 
2) Сите прекрити на горната наредба к'е се каз-

нуваат по Законот за слатководно^ рибарство. 
3) Ова наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 18292, 26-1Х-1950 год., Скопје. 

Министер 
за земјоделие на НРМ, 

М. Теменугов, е. р. 

200 
Со оглед на намалениот број ученици во седмо-

летката во село Мрзен Ораовец, а по предлог ка На-
родниот одбор на Кавадарска околија, го донесувам, 
следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УКИНУВАЊЕ СЕДМОЛЕТКАТА ВО СЕЛО МР-

ЗЕН ОРАОВЕЦ, КАВАДАРСКА ОКОЛИЈА 
1. Се укинува седмолетката во село Мрзен Ора-

овец, Кавадарска околија. 
2. Ова решение влегува во сила од денот на не-

говото објавување во ,, Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 8317, 14 август 1950 год. Скопје 

Министер за просвета 
Димче Стојанов — Мире с.р. 

201 
Со оглед на намалениот број ученици во пара-

лелната со турски наставен јазик во Полната гимна-
зија во Титов Велес го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ " 
ЗА УКИНУВАЊЕ ПАРАЛЕЛКАТА СО ТУРСКИ 
НАСТАВЕН ЈАЗИК ОД I КЛАС ВО ПОЛНАТА ТИМ 

НАЗИЈА ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 
1. Се укинува паралелката со турски наставен 

јазик од I клас во Полната гимназија во Титов Ве-
лес. 

2. Ова решение влегува во сила од денот на него-
вото објавување во „ Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 8318, 15 август 1950 год. Скопје 

Министер за просвета, 
Димче Стојанов — Мире с.р. 



С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИН 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
Бр. 30 Скопје, 2 ноември 1950 година Год. VI 

СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ 
Министерството за внатрешни работи на НРМ со 

решение Ју бр. 19563 сд 21 септември 1950 год. одо-
брило е промената на роденото име ца малолетното 
дете Стојковска Јасминка, родена на ден 27 мај 1948 
год. во град Белград, од непознати родители, усвоено 
сд Спиро и 'Благородна Стојковски од град Скопје, 
во смисол да во иднина роденото име на детето му 
гласи Мирјана. 

Согласно чл. 21 од Законот за лични имиња оваа 
промена важи од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на НРМ". I—8—141 

Министерството за внатрешни работи на НРМ 
со решение IV бр. 16330 од 25 август 1950 год. одо-
брило е промената на роденото име на малолетното 
дете Трпевска Деса, родена иа ден 7 јули 1948 год. 
во град Скопје, од мајка Тодосијева Мара, во смисол 
да во иднина роденото име на детето му биде Марија. 

Согласно чл. 21 од Законот за лични имиња оваа 
промена важи од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на НРМ". I—8—148 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

По предлог на Народната банка на ФНРЈ — Цен-
трала за НРМ — Скопје бр. 12163/ХП-2 од 15-Ш-1950 
год. поведена е при овој суд постапка за поништува-
ње на исправи т. е. бонови за купување стока по 
сврзани цени со следната содржина: 

Е. — 710533 Динари 1.000 
' Е. — 710529 Динари 1.000 

Е. — 710530 Динари 1.000 
Е. — 710531 Динари 1.000 
Е. — -710532 Динари 1.000 

Вкупно динари 5.000 

Со овој оглас се повикува секое лице кое означе-
ните исправи бонови ги има во свое притежание да 
во рок од два месеца од денот на објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на НРМ" покаже на 
овој суд или стави својот приговор против поништу-
вањето на овие бонови. Во противно овие бонови к'е 
се' прогласат за поништени. 

Од Околискиот суд во град Скопје, Р. бр. 738/50 
1—3—54 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

По браксразводното дело на Васкресија Голабов-
ска од село Боишта, Демирхисарско., а порано од град 
Струга, против Петар Скендерове^, родом од село 
Велешта, Струшка околија, а сега со непознато место 
жителство, се поканува тужениот Петар Скепаров-
ски да се во срок од 15 дена од денот на објавување-
то, на овој оглас во „Службен весник на НрМ" јави 

на овој суд. Во противен случај делото к'е се разгле-
да со одредениот му од страна на судот заступник. 

Од Околискиот суд во Битола Г. р. бр. 417/50 
I—7—125 

По бракоразѕодното дело на Марија Пандова До-
гова, од град Битола, против Алексо Атанасов Дими-
тров, родом од град Самоков, со поране местожител-
ство во град Битола, а сега во неизвесност, се пока-
нува тужениот Алексо Атанасов Димитров да се во 
срок од 15 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас во „Службен Бесник на НРМ" јави на свој суд. 
Во противен случај делото к'е се разгледа со одре-
дениот му од страна на судот заступник. 

Од Околискиот суд во Битола Гр. бр. 469/50. 
I—7—124 

По бракс&азводното дело на Санда Митова Бо-
жиноска, родена Спасеноска од е. Бабино, против 
Илија Колчиноски ед е. Големо Церско, а сега со не-
познато местожителство, се поканува тужениот Илија 
Колчинсски да се во срок од 15 дена, од денот на об-
јавувањето на овој глас во „Службен весник на 
НРМ" јави на овој суд. Во противен случај делото 
к'е се разгледува со одредениот му од страна на су-
дот заступник. 

Од Околискиот суд — Битола Гр. 416/50. 
1—7—126 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

По бракоразвсдното дело на Марица жена на Ва-
сил Симовски, по татко Цветановска, од Тетово про-
тив тужениот Васил Симовски, од Апоскер околија 
Костурска — Грција, со порано местожителство во 
град Тетово а сега со непозната' адреса, се поканува 
тужениот Васил Симовски да се во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на свој оглас во „Службен 
весник на НРМ" јави на свој суд или одреди свој за-
ступник. Во противен случај к'е му се одреди заступ-
ник со кој делото к'е му се разгледа пред судот. 

Од Околискиот суд во Тетово Гр. бр. 177/50. 
1—8—138 

По бракоразвсдното дело! на Нафије Ештрефова 
Арифи, од село Котлино, срез Неродимски —»Космет 
против тужениот Реџеп Акиков Вехби, од село Нера-
ште, Тетовска околија, сега со непознато местожител-
ство во неизвесност спрема увереното на МИО село 
Нераште бр. 310/50, се поканува тужениот Рецеп да 
се во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на НРМ" јави Ца овој суд или 
одреди свој заступник. Во противен случај к'е му 
биде одреден заступник со кој делото к'е се разгледа 
пред судот. 

Од Околискиот суд во Тетово Гр. бр. 143/50. 
1-8—139 
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ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУГА 

Зенула Туши ед село Добев јани, Струшко подаде 
против жена си Петра Туши редена Тодоровска од 
село Државјани, Струшко тужба за развод на бра-
кот, сега со неизвесна адреса на територијата на 
ФНРЈ. 

Се поканува тужената Петра да во срок од 15 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен ве-
сник на НЕМ" се јави и соопшти на овој суд нејзин 
ната точна адреса. Во противно делото к'е се разгле-
да во нејзино стеаствие со одредениот и' заступник 
Ангеле Пуровски од град Струга. 

Од Околискиот суд во Струга Гр. бр. 320/50. 
1—8—147 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 
По бракоразводна^ тужба на тужителката Ефа 

Спасова Бондалиева од село Старо Коњарево, Стру-
мичко, против Спасо Симов Бондалиев од село Старо 
Коњарево — Струмичко, а сега со непознато место-
жителство, при овој суд е покренато бракоразводно 
дело. Се повикува тужениот Спасо да во срок од 15 
дена од денот на објавувањето на овој оглас во 

Службен весник на Н.РМ се јави на Околискиот суд 
во Струмица со својата точна адреса или одреди за-
ступник кој к'е го заступува во спорот. 

Доколку истиот не се јави судов по службена 
должност го Средува за негов заступник Нешад 
Мехмедов од град Струмица кој к'е го заступува 
пред судот при водењето на спорот. 

Од Околискиот суд во град Струмица Гр. бр. 
125/50. 1—8—137 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР* 
При овој суд отпочната е постапка по оставината 

на покојната Донка Илиева Михајловић бивша од 
Гостивар, умрена на ден 4 јули 1950 год. Како истата 
нема потомство ни наследници кои да ја наследат, во 
колку некој на истата е близок роднина и полага 
право на наследството нека се јави на овој суд. 

За старател на истата се одредува Али Веби Ме-
мети, претседател на МИО — Гостивар. Заинтереси-
раните по оваа постапка да се јават во срок од 15 
дена од денот на објавувањето на свој оглас во 
„Службен весник на НРМ". 

Од Околискиот суд во Гостивар О. бр. 62/50. 
1—8—136 

При овој суд е покренато бракоразводно дело на 
тужителката Хатије Риза Халил против мажот и' Ри-
за Халили од село Долна Баница, по татко Ферат, 
стар 32 години, роден во село Долна Баница — Гости-
варско кој е не,станал по ослободувањето. 

Се повикува именованиот да се во срок од 15 де-
на од денот на објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ" јави на овој суд. За старател му 
се одредува Паскал Јовановски од Гостивар. 

Од Околискиот суд во Гостивар Гр. 175/50 год, 
1—7—131 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Околискиот суд во Кавадарци објавува дека при 
истиот е покрената расправа по оставината на пок. 
Камче Димитров, бивш земјоделец од село Прждево 
— Кавадарско, 

Се поканува наследникот Блажо Камчев Дими-
тров за кого местожителстБото е непознато да се во 
срок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на НРМ" јави на овој суд за да биде по-
викан на расправата. Во противен случај оставината 
к'е биде расправена во негово стсаствие 

Од Околискиот суд во Кавадарци О бр. 107/48. 
1—3—56 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Танасије Симона Трпчевски од град Дебар, Де-
барска околија, кој е нестанал през 1946 год. бо Гр-
ција како печалбар. 

Се поканува нестаналиот Манасије Симона Трп-
чевски и секој кој нешто знае За него да јави на овој 
суд или на старателот Ристо Гуговски службеник на 
овој суд во срок од 15 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на НРМ". Во противно 
биде огласен за умрен. 

Од Околискиот суд во Дебар Р. бр. 323/50. 
1—8—140 

По оставината на пок. Јордан Крстевски бивш од 
село Косоврсти се веди оставинска постапка при овој 
суд и појавените наследници Мара Љубева Божинов-
ска и Донка Драгева Доцеска со непознат адрес, се 
покануваат да се во срок од 15 дона од денот на об-
јавувањето рта овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" се јават лично или преку -полномошник за да 
ги штетат своите интереси или поднесат до овој суд 
наследничка изјава. 

Од Околискиот суд во Дебар О. бр. 170/50. 
1—7—127 

По оставината на пок. Асани Фатиме бив. од село 
Болетин се води оставинска постапка пред овој суд и 
појавените наследници Фадил и Асан брак'а Асани со 
непознат адрес во иностранству, се покануваат да се 
во срок од 15 дена од објавувањето на овој оглас' во 
„Службен весник на НРМ" јават лично или преку 
полномошник за да ги штитат своите интереси или 
поднесат до овој суд наследничка изјава. 

Од Околискиот суд во Дебар О. бр. 72/50. 
1—7—128 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО 

Околискиот суд во Кичево објавува да е по мол-
бата на Блесав ета Филипова Божиновска од село 
Свето- Рачи, Кичевска околија покрената при овој 
суд постапка да се огласи за умрен нејзиниот маж 
Танаско Стефановски кој во 1936 година бил пекар 
во Тузла и од тогаш не се јавил. 

Се поканува нестаналиот Танаско како и секој 
оној кој што знае за него да јави на овој суд или на 
поставениот старател Руфче Стефановски од село 
Св. Рача во срок од 15 дена од денот на објавување-
то на овој оглас во „Службен весник на НРМ". Во 
противен случај по истекот на овој срок к'е се смета 
за докажана смртта на нестаналиот Танаско. 

Од Околискиот суд во Кичево Гр. бр. 621/47 г. 
1—7—119 
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ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

Околискиот суд во Ресен с<? ова објавува дека по 
оставинската постапка на пок. Хание А. Сулејманов-
ска бивша од село! Арвати, Ресенска околија со реше-
ние бр. 4796 од 26-У,1-1950 год. на Содијално-здревно-
то повереново при Околискиот народен одбор во Ре-
сен за отсутната наследница Несибе А. Сул еј манова 
од село Арвати а сега со непознато место пребивали-
ште поставен е за старател Алит Велиевски од село 
Арвати кој к'е ја застапува се' дури истата не дојде 
на суд или не именува свој полномошник. 

Се повикува секој кој нешто знае за боравокот на 
.отсутната да во срок од 15 дена\ од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ" да јави на 
овој, суд. 

Истовремено се повикува и самата отсутна на-
следница ако е во возможност да се на судот јави 
било лично или писмено. Во противно судот остави-
ната к'е ја расправи во нејзино отсаствие со изјавите 
на останалите наследници. 

Од Околискиот суд во Ресен О. бр. 46/50 од 
12-УШ-1950 год. Г—6—106 

По бракоразводна та тужба на Милица Димитро-
ва, од село Златари — Ресенско, против Борис Дими -

тр ов, од истото село, сега во Америка, со непозната 
адреса, судот за водење на овој спор му одредува за 
заступник лицето Недановски Митев Нанчо, од село 
Златари, кој к'е го застапува во оваа парница до крај. 

Од Околискиот суд во Ресен, Гр. д. бр. 12/50 од 
7-УШ-1950 год. 1—7—118 

Околискиот суд во Ресен со ова објавува, дека по 
оставинската постапка на пок. Симо Н. Крунтов, 
бивш од село Арвати, Ресенска околија, со решение 
бр. 3187 од 26-^1-1950 год. на / Социјално-здравното 
повереново при Околискиот народен одбор во Ресен 
за отсутниот наследник Алексо С. Крунтов од село 
Арвати кој сега е со непознато местопребивалиште, 
поставен е за старател Спасе А. Крунтоски од село 
Арвати, кој к'е го заступства, се' дури истиот не се ја-
ви на судот или не именува свој полномошник. 

Се поканува секој кој нешто знае за боравокот 
на отсутниот, да во срок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да јави на ОЃВОЈ суд.-

Истовремено се повикува и самото отсутно лице 
ако е во возможност да се на судот јави било лично 
или писмено!. Во противен случај судот оставината 
к'е ја расправи во негово отсаствие со изјавите на 
останалите наследници. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 32/50. 
I—§—108 

Околискиот суд во Ресен со ова објавува, дека по 
оставинската постапка на пок. Мелека А. Јакупова, 
бивша од село Арвати, Ресенска околија, со решение 
бр. 4947 од 26-УМ950 год, на Социјално-здравното 
поверенство при Околискиот народен одбор во Ресен 
са отсутните наследници: Саније Јакуповска и Раки- • 
бе А. Меди од село Арвати, кои се сега со. непознато 
местопребивалипгге поставен е за старател Аџи Д. 
Демировски од село Крани, кој к'е ги застапува се' 
дури отсутните не дојдат во суд или не именуваат 
свој полномошник, 

Се повикува секој кој нешто знае за боравокот 
на отсутните да во срок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на НРМ" 
да јави на овој суд. 

Истовремено се повикуваат и самите отсутни ли-
ца доколку се во возможност да се на судот јават 
било лично или писмено. Во противно судот остави-
ната к'е ја расправи во нивното отсаствие со изјавите 
на останалите наследници. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 47/50. 
I—6—109 

Околискиот суд во Ресен со ова објавува, дека по 
оставинската' постапка на пок. Тале Н. Петровски 
бивш од село Кривени за отсутниот наследник Ми-
хајло Т. Петревски кој е со непознато местопребива-
лиште со решение на Старателскиот орган при Око-
лискиот народен одбор во Ресен бр. 7256 од 
19-УШ-1950 год. поставен е за старател Лазар Т. Пе-
тревски од е. Кривени, кој к'е го застапува се' дури 
отсутниот не дојде на суд или не именува свој пол-
номошник. 

Се повикува секој кој нешто знае за боравокот 
на отсутниот да во срок од 1 месец од објавувањето 
на огласот во „Службен весник на НРМ" јави на 
овој суд. 

^Истовремено се повикува и самото отсутно лице 
ако е во возможност да се на судот јави било лично 
или писмено. Во противно судот оставината к'е ја ра" 
справи во негово отсаствие со .изјавите на останал ите 
наследници. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 75/50. 
1—7—129 

РЕГИСТРАЦИИ- НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

о д Републиканец значеше 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Врз основа решението на Министерството на фи-
нансиите на НРМ бр. 8523 од 13-УП-1950 год. уписа-
но е во регистерот на државните стопански претпри-
јатија од републиканец значење на страна 312 др-
жавно стопанско претпријатие под фирма: Претпри-
јатие за обработка на тутун со седиште во Радовиш. 

Претпријатието беше претпријатие од општо др-
жавно значење а со Наредба на Владата на ФНРЈ IV 
бр." 1865 од 3-Ц/-1950 год, предадено е на управа на 
органите на Владата на НРМ. 

Административно-оперативен раководител на 
претпријатието е: Генералната дирекција на Тутуно-
вата индустрија — Скопје. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство, покупка, обработка и продажба на тутун. 

Фирмата на претпријатието кЈе ја потпишува ди-
ректорот на претпријатието Јордан Кукутанов. 

Бр. 8523 од Министерството на финансиите на 
НРМ. П—13—239 
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Министерството на финансиите ца КРМ во сми-
сол на ЧЈГ. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански прзтпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Врз основа решението на Министерството на фи-
нансиите на НРМ бр. 8522 од 13-УП-1950 год. уписа-
но е во регистерот на државните стопански претпри-
јатија од републиканец значење на страна 313 др-
жавно стопанско претпријатие од републиканец зна-
чење под фирма: Претпријатие за обработка на ту-
тун со седиште во Струмица. 

Претпријатието беше претпријатие од општо др-
жавно значење па со Наредба на Владата на ФНРЈ 
IV бр. 1865 од 3-1У-1950 год. предадено е на управа 
на ^органите на Владата на НРМ. 

Административно-оперативен раководител на 
претилијавето е: Генералната дирекција на тутуно-
вата индустрија — Скопје.. 

Предмет на работата на претпријатието е: произ-
водство, покупка, обработка и продажба на тутун. 

/ „ 

Фирмата на претпријатието к'е ја потпишува ди* 
ректорот на претпријатието Јордан Спасовски. 

Бр. 8522 од Министерството на финансиите на 
НРМ.. ' П—13—240 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Врз основа решението на Министерството на фи-
нансиите на НРМ бр. 8519 од 13-УП-1950 год, уписа-
но е во регистерот на државните стопански претпри-
јатија од републиканец значење на страна 315 др-
жавно стопанско претпријатие од републиканец зна-
чење под фирма: Претпријатие за обработка на ту-
тун со седиште во Тетово. 

Претпријатието беше претпријатие од општо др-
жавно значење па со Наредба на Владата на ФНРЈ 
IV бр. 1865 од 3-1У-1950 год, предадена е на управа 
на органите на Владата на НРМ. 

Администр ативно-опер агин ен раководител на 
претпријатието е: Генералната дирекција на тутуно-
вата индустрија — Скопје. 

Предмет на работата на претпријатието е: произ-
водство, покупка, обработка и продажба на тутун. 

Фирмата на претпијатието к'е ја потпишува зам., 
директор на претпријатието Војо Тодоровић. 

Бр. 8519 од Министерството на финансиите на 
НРМ. ' ' ' П—13—242 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија,и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Врз основа на Министерството на финансиите на 
НРМ бр. 8432 од 13-УП-1950 год. уписано е во реги-
стерот на државните стопански претпријатија од ре-
публканске значење на страна 307 државно стопан-
ско претпријатие од републиканец значење под фир-
ма: Претпријатие за обработка на тутун со седиште 
во Скопје, 

Претпријатието беше претпријатие од општо др-
жавно значење па со .Наредбата на Владата на ФНРЈ 
IV бр. 1865 од 3-1У-1950 Год. предадено е на управа 
на органите на Владата на НРМ. 

Административно-оперативен раководител на прет 
пријати,ето е: Главна дирекција на тутунова инду-
стрија Скопје. 

Предмет на работата на претпријатието е: произ-
водство, покупка, обработка и .продажба на тутун. 

Фирмата на претпријатието ке ја потпишува ди-
ректорот на претпријатието Боро Димовски. 

Бр. 8432 од Министерството на финансиите на 
НРМ. 

П-13-234 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија "к чл. 18 од Правилникот за 
регистрација на државните стопански претпријатија 
објавува: 

Врз основа решението на Министерството на фи-
нансиите на НРМ бр. 8433 од 13-УП-1950 год. уписано 
во регистерот на државните стопански претпријатија 
од републиканска значење на страна 308 државно 
стопанско претпријатие од републиканец значење 
под фирма: Тутунова фабрика со седиште во Скопје. 

Претпријатие беше претпријатие од општо др-
жавно значење па со Наредбата на Владата на ФНРЈ 
IV бр. 1865 од 3-1У-Т950 год. предадено е на органите 
на Владата на НРМ. 

Административно-оперативен раководител на прет 
пријатието е: Главната дирекција на тутунова инду-
стрија — Скопје. 

Предмет на работата на претпријатието е: произ-
водство, покупка, обработка и продажба на тутун. 

Фирмата на претпријатието ке ја потпишува ди-
ректорот на претпријатието Бучковски С. Бошко. 

Бр., 8233 од Министерството на финансиите на 
НРМ. 

П-13-235 

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

Врз основа на решението на Министерството на 
финансиите на НРМ бр. 8524 од 13-УП-1950 год. упи-
сано е во регистерот на државните стопански прет-
пријатија од републиканско значење на страна ЗИ 
државно стопанско претпријатие од републиканец 
значење под фарма: Претпријатие за обработка на 
тутун со седиште во Титов Велес. 

Претпријатието беше претпријатие од општо др-
жа пио значење па со Наредба на Владата на ФНРЈ 
IV бр. 1865 од 3-1У-1950 год. предадено е на управа 
на органите на Владата на НРМ. 

Административно оперативен раководител на прет 
пријатното е: Генералната дирекција на тутуновата 
индустрија — Скопје. 

Предмет на работа на претпријатието е: произ-
водство, покупка, обработка и продажба на тутун. 

Фирмата на претпријатието ке ја потпишува ди-
ректорот на претпријатието Аскилиовски А. Мирко. 

Бр. $524 од Министерството на финансиите на 
НРМ. 

П-13-238 
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Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација) на (државните) стопански претпријатија 
објавува: 

Врз основа решението на Министерството на фи-
нансиите на НРМ бр. 7290 од"20-У1-1950 год. уписано 
е во регистерот на државните стопански претприја-
тија од републиканец значење на страна 298 држав-
но стопанско претпријатие од републиканец значе-
ње под фирма: Електрично претпријатие „Маџари" 
'со седиште во Маџари. 

Претпријатието беше претпријатие од "општо др-
жавно значење и со Указот на Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ у бр. 145 од 7-П-1950 
год. пренесено е на управа на органите на Владата 
на НРМ а со решение на Владата на НРМ бр. 1944 
од 5-У1-1950 год. продолжува да работи како прет-
пријатие! од републиканец значење. 

Административно оперативен раководител на 
претпријатието е: Генералната дирекција за електро-
стопанство — Скопје. 

Предмет на работа на претпријатието е: изграду-
вање на термоцентралата и нејзината експлоатација. 

Фирмата ке ја потпишува директорот на претпри 
јатието Бојко Пејовски, во границите на овластува-
њето. 

Бр. х7290 од Министерството на финансиите на 
НРМ. 

П-14-258 

Од Локално значени^ 
Денес е извршен упис во регистерот на држав-

ните стопански претпријатија при Околискиот народен 
одбор — Повереново за финансии во град Струга на 
страна 17 бр. 17 на Државна столарска работилница 
„Крсте Јовановски" со седиште во град Струга. 

Претпријатието е основано со решение бр. 2810 
од 21-П-1950 г. на Околискиот народен одбор на град 
Струга. 

Предмет на работата на претпријатието е: изра-
ботка на столарски и грађевински материјали и на-
мештај. 

Административно оперативен раководител на пре 
пријатното е: Извршниот одбор на Околискиот наро-
ден одбор на град Струга. 

Претпријатието к'е го потпишува директорот 
Горе Асенко во границите на овластувањето. 

Бр. 3339 од Извршниот одбор на Околискиот на-* 
роден одбор — Струга. 

П-6-101 

Врз основа решението бр. 3686 од 21-Ш-1950 год. 
на Околискиот народен одсбор — Кочани уписано е 
во регистерот на државните стопански претпријатија 
од локално значење на страна 19 државна стопанско 
претпријатие под фирма: Околиско претпријатие за 
зидарско-молерски работи „Развој" со седиште во 
Кочани. 

Претпријатието е основано со решение - 339 од 
4-ПЃ-1950 год. на Пленумот на О К О Л И С К Ј З Д Т народен 
одбор — Кочани. 

Предмет на работа на претпријатието е: да врши 
зидаро-молерски работи на надлештва, установи, прет 
пријатија и приватни лица. 

Административно-оперативен раководител на прет 
пријатието е: Извршниот одбор на Околискиот наро-
ден одбор — Кочани. 

Фирмата на претпријатието ке ја потпишува ра-
ководител на претпријатието Јордан Димитров. 

Бр. 3686 од Извршниот одбор на Околискиот на-
роден одбор — Кочани. 

П-9-167 

Денес е извршен упис во регистерот на држав-
ните стопански претпријатија при Околискиот наро-
ден одбор — Повереново за финансии — Гостивар 
под реден број 18 на Околиското претпријатие за от-
куп на земјоделски произведени ја со седиште во Го-
стивар. 

Предмет на работа на претпријатието е: откуп на 
земјоделски произведен^ а. 

Претпријатието е основано со решение на Околии. 
скиот народен одбор — Гостивар, бр. 10248 од 22-УП1 
1950 год, 

Административно-оперативен раководител на прет 
пријатието е: Извршниот одбор на Околискиот наро-
ден одбор — Гостивар. 

Фирмата на претпријатието ке ја потпишува ди-
ректорот Амза Безетовски во границите на овласте-
ното. 

Бр. 10248 од Околискиот народен одбор — Пове-
рен ство за финансии — Гостивар. 

П-15-282 

Денес е извршен упис во регистерот на државни-
те стопански претпријатија при Градскиот народен 
одбор во Битола на страна 63 реден бр, 1 на Градско-
то народно претпријатие за сеча набавка и дистрибу-
ција на огревни материјали со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор на град Битола донесено, на-не-
говото Ш редовно заседание одржано на 4-\М950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да 
развива полна делатност за навремено и наполно 
снабдување на градот со огревен материјал, фило со 
организирање на сечишта било со набавка од други 
претпријатија и места, како' и да го спроводи и уре-
дува распределувањето на сгревнист материјал ме-
ђу консуматорите на начин кој најарно одговара на 
условите во градот и на општиот интерес. 

Административно-оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот на" 
роден одбор на град Битола. ' 

Претпријатието к'е го потпишува директорот на 
истото Борис Томовски во границите на овластува-
њето. > 

Бр. 14819 од Градскиот народен одбор на град 
Битола. П—И—201 

Врз основа на решението на ПоЕербегството за 
финансии при Околискиот народен одбор на Г'орче-
петровска околија бр. 5732 од 20-У-1950 год. уписано 
е во регистерот на државните стопански претприја-
тија од локално значение на страна 9 државно сто-
панско претпријатие од локално значење под фирма: 
Фарма „Бела Вода" со седиште во село Никиштане 
— Г'орче Петров. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот народен одбор на Г'срче-петровска околија 

, бр, 5732 од 20-У-1950 год. 
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Предмет на работата на претпријатието ,е: да 
произведи млеко и млечни производи. 

Административно-оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор на Г'орче-петровска околија 

Фирмата на претпријатието к'е ја потпишува ди-
ректорот на истото Цветко Смилчевски. 

Бр. 5732 од Околискиот народен одбор — Пове-
ренство за финансии — Рорче Петров. П—11—205 

На оснсвание решението на Градскиот народен 
" одбор на град Прилеп бр. 9265 од 7-\/1-1950 год. за-
писано е во! регистерот на државните стопански прет-
пријатија под фирма: Градско транспортно претпри-
јатие „Транспорт" со седиште во град Прилеп. 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор на град Прилеп бр. 9265 од 
7-У1-1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да 
врши услуги на државните надлештва, установи и 
претпријатија од државен и задружен сектор како и 
на приватници, 

Админис^ративно-оперативен раководител на 
претпријатието е: Градскиот народен одбор .— Пове-

•ренство за комунални работи — Прилеп. 
Филијали и огранци претпријатието нема. 
Претпријатието к'е го потпишува директорот на 

истото Благоја Николовски. 

Бр. 9265 од Градскиот народен одбор — Поверен-
о в о за финансии — Прилеп. П—12—210 

Врз основа на решението на Поверенството за 
финансии при Градскиот народен одбор Скопје бр. 
4016 од 13-У1-1950 год. уписано е во регистерот на 
државните стопански претпријатија од локално зна-
чение на страна 27 свеска Ш државну стопанско 
претпријатие од локално значение под фирма: Град-
ско претпријатие за транспорт и механизација на 
градските градежни претпријатија со седиште во 
град Скопје. 

Претпријатието е основано4 со решение на На-
родниот одбор за град Скопје бр. 3611 сд 19-П-1950 г. 

Предмет на работата на претпријатието е: да ја 
врши транспортната и механичката служба на град-
ските градежни претпријатија, превоз со запрежни и 
моторни возила, извршување работи со бетономешач-
ките, дизалиците и др. и експлоатација на пескарата. 

Адмивистративнс-сперативен раководител на 
претпријатието е 'Поверенствсто за градежи при 
Градскиот народен одбор — Скопје. 

Фирмата к'е ја- потпишува Ацо Климовски, ди-
ректор на претпријатието а сите финансови налози 
колективно со Елена Тромбева шеф на сметковод-
ството при истото претпријатие. 

Бр. 4016 ед 13-|\Л-1950 год. П—11—207 

На сснование решението на Околискиот народен 
одбор — Повереново за финансии — Кавадарци бр. 
7281 од 14-1У-1950 год. записано е во регистерот на 
државните стопански претпријатија под фирма: Град-
ско кино „Вардар" со̂  седиште во Неготино. 

Претпријатието е основано со решение на Околи-
скиот народен одбор — Кавадарци бр. 72.80 од 5-IV 
1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да про-
жектира разни филмови. 

Административно-оперативен раководител на 
претпријатието е: Извршниот одбор на Народниот од-
бор на Кавадарска околија. 

Претпријатието ке го потпишува директор на ис-
тото Петар И. Емшов во границите на овластувањето. 

Бр. 7281 од Околискиот народен одбор на Кава-
дарска околија. 

П-11-206 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
Министерството на финансиите на НРМ во сми-

сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Со решение на Генералната дирекција за метал-
ната индустрија — Скопје бр. 390 сд 19-У1-1950 год. 
Мавровски Пецо е назначен за директор на претпри-
јатието за производство на мрамор и шкрилци со седи-
ште во Прилеп и на должност стапил на 20-УП-1950 г. 
од кој ден има право! да ја потпишува фирмата во 
границите на овластувањето. 

Со решение на Генералната дирекција за метална 
индустрија — Скопје бр. 389 од 19-У1-1950 г. разре-
шен е ед должноста досегашен директор Шопов Ме-
тодија и од 19 VI 1950 година му престанува правото 
да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 8814 од Министерството на финансиите на 
НРМ, 25 УП 1950 година. 

П-14-255 

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор — Скопје под бр. 3486 од 29-У-1950 
год. Давидов Никола е назначен за директор на Град-
ското претпријатие Отпад и старинарници со седи-
ште во град Скопје и на должност стапил на 1-У1-1950 
год, од кој ден има драво да ја потпишува фирмата 
го границите на овластениот^. 

Со решение на истиот народен одбор бр. 3486 од 
29-У-1950 год. разрешен е од должноста досегашен 
директор на Претпријатието за. отпад и старинарници 
Аговски Борис и од 1-У1-1950 год. му престанува пра-
вото да ја потпишува фирмата на .претпријатието. 

Бр. 3955 од 14-УМ950 год. од Поверенството за 
финансии при Градскиот народен одбор — Скопје. 

П—13—231 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на град Битола бр. 6830 од 9-П1-1950 год. раз-
решен е од должност Фуат Мемет, директор на Град-
ското народно претпријатие за кравар ство во Битола 
од кеј ден му престанува правото да ја потпишува 
фирмата на претпријатието. 

Со истото решение на Извршниот одбор на На-
родниот одбор на град Битола назначен е Лазо Пет-
ковски за Директор на Градското народно претприја-
тие за краварство во Битола кој к 'е го потпишува, 
задолжува и раздолжува претпријатието од денот на 
назначувањето му. 

Бр, 6830 од 27-П1-1950 год. П-10—175 
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Со решение на Извршниот одбор на Градскиот 
народен одбор на град Тетово бр. 10373 од 9-У-1950 
год. назначен е за директор на Градското набавио 
претпријатие „Гранап" во Тетово Круме Грнчаровски 
од кој ден има паво да ја потпишува фирмата на прет-
пријатието. 

Со решение на истиот одбор бр. 10373 од 9-У-1950' 
год. разрешен е од должноста Перо Серафимово™ 
досегашен д и р е к о р на Градското народно претприја-
тие „Гранап" во Тетово од кој ден му престанува 
правото да ја потпишува фирмата на претпријатието'. 

Бр, 13128 од 13-УП-1950 год. П—14—250 

Со решение на' Народниот одбор на град Гевгели-
ја бр. 9 од 19ЧХ1-1949 год. назначен е Драги Зафиров 
за директор на Електричната централа — Гевгелија 
кој к'е го потпишува, задолжува и раздолжува прет-
пријатието од денот на назначувањето. 

Со решение на Народниот одбор на град Гевгел 
лија бр. 9 од 19-Х1-1949 год. разрешен е од должност 
досегашниот директор Ризо Д. Попов на Електрична-
та централа — Гевгелија и од истата дата му преста-
нува правото да го потпишува претпријатието. 

П—14—211 

Со решение на Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор — Гевгелија бр. 598 од 1-УП-1950 год. 
назначен е Г'орг'и Петров Иванов за директор на 
Океанското претпријатие за производство на градеж" 
ни и горивни материјали „Караорман" — Гевгелија 
кој к'е го потпишува, задолжува и раздолжува прет-
пријатието. 

Со истото решение на истиот Извршен одбор 
разрешен е од должност досегашниот директор Гли-
гор Ристов Бојмалиев од кој ден му престанува пра-
вото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 9959 од Околискиот народен одбор — Гевге-
лија. П—14—254 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за држвните сто-
пански претпријатија^ чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Со решение на Министерството на градежите на 
НРМ бр. 7642 од 17-У1-1950 година овластен е Трпе 
Трпевски, пом. директор ка претпријатието да ео слу-
чај на свеченоста и отсутноста на директорот на 
претпријатието од 17 јуни до 17 август 1950 година ја 
потпишува фирмата на претпријатието во границите 
на свластението. 

Бр. 7182 од Министерството на финансиите на 
НРМ, 17-У1-1950' год. П—14—262 

Министерството, на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Со решение на Министерството на градежите на 
НРМ бр. 906 од 6-У1-1950 година овластен е Благој 
Тоцинов, персонален референт да во случај на с в е -
ченоста и; отсутноста на директорот на претпријатие-
то фабрика за печење на вар „Превалец" ја потпи-
шува фирмата на претпријатието во границите на 
овластеното. 

Бр. 6594 од Министерството ^ на финансиите на 
НРМ. П—12—218 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Со решение на Главната дирекција на републи-
к а н ц и т е трговски претпријатија на едро бр. 395 од 
13-УП-1950 година овластен е Иван Богданов, шеф на 
комерцијално^ одделение да во случај на опремено-
ста и* отсутноста на директорот на претпријатието 
Томо Талевски ја потпишува фирмата на претприја-
тието во границите на овластението. 

Бр. 8746 од Министерството на финансиите на 
НРМ, 20-УП-1950 год. П—14—261 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од . Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Со решение на Комисијата за кинематографија 
при Владата на НРМ бр. 858 од 1-УШ-1950 година 
овластен е Благој Ангеловски, пом. директор на прет-
пријатието да во случај на спреченоста и отсутноста 
на директорот на претпријатието Аки Павловски ја 
потпишува фирмата на претпријатието во границите 
на овластениве.1 

Бр. 9533 од Министерството на финансиите на 
НРМ. 

П-15-273 

Министер ств.ото на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Со решение на Министерството на градежите на 
НРМ бр. 5908 сд 15-У-1950 година овластен е Методи 
Петков, главен инжињер да во случај на спреченоста 
и отсутноста на директорот на претпријатието Кос-
товски Ристов Љубе ја потпишува фирмата на прет-
пријатието во границите на овластението. 

Бр. 5619 од Министерството на финансиите на 
НРМ. 

П-11-209 

Министерството на финансиите на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Со решението на Министерството на градежите 
на НРМ бр. 9270 од 20-УП-1950 овластен е Иван Ко-
заровски, директор на привред, рачунски сектор да 
во случај на спречноста и - отсутноста на директорот 
на претпријатието костовски Ристов Љубе ја потпи-
шува фирмата на претпријатието во границите на ов 
ластението. 

Бр. 9146 од, Министерството на финансиите на 
НРМ. 

ПМ5-273 
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Издавачко — книжарско претпријатие „Култура'' 
во Скопје кое се водеше под следните називи: Гра-
фичко претпријатие „Култура", Печатница „Култу-
ра", Книжарница „култура", Издавачка книжарница 
„Култура", Издавачко претпријатие „Култура" и Из-! 
давачко и книжарско претпријатие и , печатница 
„Култура", и од кое од 30 јуни 1950 година е издвое-
на печатницата и фузионирана со печатницата „Гоце 
Делчев", к'е ликвидира со* својата работа на 31 ав-
густ 1950 година. 

Се покануваат сите поверители да ги пријават сво-
ите барања а должниците да ги измират своите дол-
гови до. 30 септември 1950 година, подоцно примените 
пријави нема да се земат во обзир. 

Истовремено се објавува дека после 1 септември 
1950 година ке се формира ново претпријатие под на-
зив: Издавачко—> книжарско претпријатие „Култура" 
со седиште во Скопје и книжарници по сите градови 
и околиски места во НР Македонија. 

Новото претпријатие ке го претставува, задолжу-
ва и потпишува Александар Аксик', директор на прет-
пријатието, а во негово отсаствие Мире Доневски. 

П-17-312 

Со решение на Околискиот народен одбор на 
Г'орче-петровска околија бр. 8199 од 20-УП-1950 год. 
се променува називот на државното стопанско^ прет-
пријатие од локално значение Дирекција за локално« 
занаетчиство во Г'орче Петров кој во иднина к'е гла-
си: Локално занаетчиско, услужно, производители 
претпријатие „Пчела". 

Бр. 8199 од Околискиот народен одбор на Г'орче-
петровска околија. П—45—278 

Со решение на членовите на Задругата „Стогово" 
во село Гари, Дебар на одржаното годишно широко 
собрание на ден 25-П-1950 год. се променува досегаш-
ниот назив на задругата регистрирана под бр. 13645 
од 20-1Х-1948 год. кој во иднина к'е гласи: Задруга 
„Видое Смилевски" БО село Гари — Дебарска оком 
лија. Ш—2—27 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 
Со решение на Извршниот одбор на Народниот 

одбор на Скопска околија бр. 3386 од 10-Ш-1950 год., 
записана е *во задружниот регистер на овој одбор на 
страна 121 бр. 121 Селанската работна задруга „Един-
ство" со седиште во село Мршевци — Скопска око-
лија. 

Оснивачке,то собрание е одржано на 5-УИ1-1950 
год. на кое што се примени правилата на задугата и 
избран управен и надзорен одбор. 

Правилата на задругата хе одобрени со решение 
на Извршниот, одбор на Народниот одбор на Кума-
новска област бр. 232 од 25-П-1950 год. 

Задаток ла задругата е: заедничко обработување 
на земјата, намалување производните трошкови, зго-
лемување на приходите и со тоа постигнување на по-
голема добит за себе и за^цржавата, правилно испол-
зување на работната снага како и работната снага 
на добитокот, машините и друго. 

Задругата к'е ја потпишува претседателот Мило-
рад Сврбик' од село Мршевци. 

Бр:> 3386 од Извршниот одбор на Наредниот од-^ 
бор на Скопска околија. Ш—-2—211 

Год. VI 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на Скопска околија бр. 9891 од З-УП-1950 год. 
записана е во задружниот регистер на свој одбор на 
страна 122 ред. бр .122 Селанска работна задруга 
„Нов живот" со седиште во село Идризово — Скоп-
ска околија. 

Оснивачког собрание е одржано на ден 2-УП-
1950 год. на кое што се примени правилата на задру-
гата и избран управен и надзорен одбор. 

Задаток на задругата е: заедничко обработување 
на земјата, намалување на производните трошкови, 
зголемување на приходите и со тоа постигнување по-
голема добит за себе и за државата, правилно испол-
зување на задружната работна снага како и работ-
ната снага на добитокот, машините и друго. 

Задругата кге ја потпишува претседателот1 Рем-
зија Реџепов. 

Бр. 9891 од Извршниот одбор на Народниот од-
бор на Скопска околија. Ш—2—28 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на Скопска околија бр. 9969 од 6-1Х-1950 год. 
записана е во задружниот регистер на овој одбор на 
страна 125 реден бр. 125 Селанската работеа задруга 
„Димо Ацев" со седиште во село Бадар, Скопска око-
лија. 

Оснивачкото собрание одржано на ден 26-УШ-
1950 год. на кое што се примени правилата на задру-
гата и избран управен и надзорен одбор. 

Задаток на задругата е: заедничко обработување 
на земјата, намалување на производните трошкови, 
зголемување на приходите и со тоа, постигнување 
поголема добит за себе и за државата, правилно ис-
ползување на задружната работна снага, на добито-
кот, машините и друго. 

Задругата к'е ја претставува претседателот Ни-
кола Тодоровски. 

Бр. 9969 од Извршниот одбора на Народниот одбор 
на Скопска околија. Ш—2—29 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на Делчевска околија бр. 6464 од 15-УШ-1950 
год. записана е во задружниот регистер на овој одбор 
на страна 8 реден бр. 24 Селанската работна задруга 
„Острец" со седиште во село Полето — Делчевска 
околија. 

Оснивачког собрание е одржано на ден 6-УШ-
1950 год. на кое што се примени правилата на задру-
гата и избран управен и надзорен одбор. 

Правилата на задругата се одобрени со решение 
на Извршниот одбор на Народниот одбор на Делчев-
ска околија бр. 6783 од 29-УП-1950 год . 

Задаток на задругата е: заедничко обработување 
на земјата, намалување на производствените трошко-
ви, зголемување на приходите и со тоа постигнување 
на поголема* добит за себе и за државата, правилно 
исползување на работната рака, на добитокот, маши-
ните и друго. 

Задругата к'е ја потпишува претседателот Крум 
Иванов од село Полето. 

Бр. 7723 од Извршниот одбор на Народниот од-
бор на Делчевска околија. III—2—30 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НЕМ — ОГЛАСЕН ДЕЛ 
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ЛИКВИДАЦИЈА 
Министерството на финансиите на НРМ во сми-

сол на чл. 17 од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за ре-
гистрација на државните стопански претпријатија, 
објавува: 

Врз основа решението на Министерството на фи-
нансиите на НРМ бр. 5142 од 5-УП-1950 год. во реги-
стерот на државните стопански претпријатија на 
страна 227 записано е да Претпријатие за откуп на 
емиш и зарзават во Скопје, престанало со својата 
работа и од 1-1У-1950 год. се навода во ликвидација. 

Во фаза на ликвидација претпријатието к'е го 
потпишува Јоцо Ковачев,. претседател на ликвида-
ционата комисија, Стојна Шекеринова член на лик-
видационата комисија и Александар Митиќ', член на 
ликвидационата комисија. 

Бр. 5142 од Министерството на финансиите на 
НРМ, 5-УП-1950 год. П—13—247' 

На основание на решението на Министерството 
на државните набавки на НРХ бр. 6982 од 23-1У-1950 
год. престанало е со работата од 31 мај 1950 год. Ре-
публиканското претпријатие за промет со стока и 
свињи „Сточар" — Осјек. 

Се повикуваат сите поверители и должници на 
ова претпријатие како и доверителите и должниците 
на бившите републикански претпријатија: Претпри-
јатие за промет со стока и свињи „Орљава" во Сла-
вонски Брод, Претпријатие за промет со јајца, перја 
и дивеч „Славенка" во Осјек, Претпријатие за про-
мет со стока и свињи „Диљ" во Славенски Брод, Прет-
пријатие за промет со јајца, перја и дивеч1 „Вука" во' 
Осј ек и Претпријатие за откуп на свињи, маст и ди-
веч „Партизан" во Осјек, бидејки да, истите претпри-
јатија своевремено се споени — фузионирани со ова 
претпријатие, да сите истражувања и долгови ги 
пријават на ликвидационата комисија во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ". 

Пријавите поднесени после овој срок не к'е се 
зимаат во обзир, а долевањата к'е се наплатуваат по 
судски пат. . 

' Бр. 4 од 20-УН-1950 год. Од Ликвидационата ко-
мисија. П—15—271 

Службата за работничко снабдување при Олов-
ниот рудник „Злетово" Пробиштип, се наог'а во лик-
видација. 

Се молат сите поверители да ги пријават своите 
барања а должниците да ги исплатат своите долгови 
најкасно до 1-Х1-1950 год. 

Од ликвидационата комисија 

На основание Уредбата за укинување на Држав-
ниот житен фонд издадена од Владата на ФНРЈ 
(Службен лист на ФНРЈ бр. 53/50.) Филијалата на Др-
жавниот житен фонд во Скопје се навода во ликви-
дација. 

Се покануваат кредиторите и дебиторите на фи-* 
лиј алата, своите долгови да ги измират, односно сво-' 
ите истраживања пријават на ликвидационата коми-
сија најкасно до 31 декември 1950 год. После овој срок 
истражувањата нема да се земат во обзир, туку ке се 

земе книговодствената положба на филијалата како 
точна, а према должниците ке се покрене правни по-
ступак. ^ 

'Од ликвидационата комисија 
П-20-368 

Со решение на Министерството за државни набав-
ки на НРХ бр. 2694/50 ставено е во ликвидација Прет-
пријатието за промет со сено и слама „Откос" — 
Осијек. • 

Се повикуваат сите установи и претпријатија како 
и приватните лица да ги пријават своите барања од-
носно долговања на ликвидационата комисија во срок 
од месец дена од денот на објавувањето на огласот. 

Од ликвидационата комисија 
П-20-374 

Према решението бр. 3417 од 19-1Х-1950 год. на 
Владата на НРМ Земјоделската машинска станица во 
Св. Николе, е во ликвидација. Бидејки крајниот срок 
за ликвидација е 15 ноември 1950 год. се "канат сите 
поверители кои имат побарувања од овај а станица да 
ги пријават до определениот срок, како би можеле да 
се ликвидираат. После тој срок нема да се исплатуваат 
никакви побарувања. 

Од ликвидационата комисија 
П-20-373 

Согласно решението на Градскиот народен одбор 
во Охрид бр. 10137 од 10 јуни 1950 год. објавуваме ли-
квидацијата на претпријатието за локален саобраћај 
во Охрид со денот 10 јуни 1950 год. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ве срок од 15 дена по отпечатува-
ното на овој оглас во „Службен весник на НРМ" си 
ги ликвидираат сметките кај истото. Подоцна тфија-
вените барања да се признаат. 

Од ликвидационата комисија 
П-15-268 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за невалидни следните изгубени 

документи: 

РАЗНИ ОГЛАСИ 

Службеничка книшка под бр. 14649/48 год. из-
дадена од Околискиот народен одбор во Брод на Бојко 
Т. Ристески од Брод (2726). 

Афтомобилски број М.О. 839 на Ауто транспорт - -
Скопје (2736). 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на Бла-
жо Темеловски ул. 188 бр. 16 — Прилеп (2744). 

Свидетелство, за завшен Ш- клас гимназија из-
дадено од Женска гимназија „Јосип Броз Тито" во 
Скопје на Милина Н. Алексиева ул. Орце Николов 
бр. 44 — Скопје (2791). 

Потрошачка карта за храна издадена од Поверен-
ство за внатрешни работи во Струга на Пановски Ми-
лан ул. Индустриска бр. 13 — Скопје (2798). 

Потрошачка карта под бр. 524 серија „Л" изда-
дена од Повереново на внатрешни рабови во Скопје 
ца Панова Мара> ул. Индустриска бр. 13 — Скопје. 

(2799) 
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Округли печат на Претпријатието за дрвна инду-
стрија „Треска" — Скопје (2828). 

Велосипедска книшка под бр. 5908/50 год. издаде-
на од Саобраћајна милиција во Скопје на Светислав] 
Митревски — Скопје (2863). 

Режиска карта под бр. 12531 издадена од Ложи-
оница во Скопје на Младеновиќ' А. Бранко Круг Ло-
жионица Скопје (2894). 

Свидетелство за Завршен учитЈелски курс през 
1946 год. издадена од Педагошки албански курс во 
Скопје на Џафер А. Вејлов — Скопје (2906). 

Сообраќајна велосипедска книшка издадена од 
Сообраќајна милиција во Скопје на Усеин Таир — 
Скопје (2932). 

Регистарска табла од кола М.О. под бр. 824 из-
дадена од Сообраќајната милиција во Скопје на 
Претпријатие за превоз на патници „Пролетер" 
Скопје (2934). 

Школско свидетелство за завршено IV—оделение 
на Јонче Р. Михај левски — Прилеп (2946). 

Оружен лист од ловна пушка рег. бр. 13 од 31-VII 
1949 год. издаден од Поверенство за внатрешни рабо-
ти во Скопје на Иван Кулуковски — Скопје (2948). 

Свидетелство за завршен П — клас гимназија 
под бр. 9 од 25-У1-1950 год. на Гуња Бајрам Хаџи 
Бајрам од Охрид, уч. П клас гимназија „Климент 
Охридски" (2953) 

Потрошачка карта издадена од Министерство за 
внатрешни работи во Скопје на Навзит Абдуловиќ' 
— Скопје (2972) 

Диплома за завршен педагошки курс издадено од 
Дирекцијата на Учителска школа во Скопје на Мус-
тафа Рушидов — Скопје (2981). 

Уверење за завршен I тримесечен учителски курс 
во Скопје на Г'уро Т. Поповски — Скопје (3064). 

Пријава издадена од Повереново за внатрешни 
работи во Скопје на Јоне Киче — Скопје (3067). 

Работничка книшка под бр. 813169 издадена од 
Кооперација „Братство" во Скопје на Панде Хаџи Ми-
тев — Скопје (3070). 

Работничка Книшка под бр. 2826245 издадена од 
Поверенство на трудот при ГНО на I—реон во Скопје 
на Капетановски Ј. Александар — Скопје (3071). 

Пријавница на Челебија Бехџет Шаќирова — 
Скопје (3072). 

Потврда за работничка книшка издадена од 1У-ре 
он во Скопје на Аки Мустафов Ибраимов — Скопје 
(3076). „ , 

Свидетелство за завршен УП- клас гимназија из-
дадено од Гимназија „Јане Сандански" во Струмица 
на Ушаков В. Александар — Струмица ул. Св. Кирил 
и Методи бр. 15. 

ГУ-143-2606 
Шоферска книшка бр. 80/344 П класа издадена 

од Сообраќајна милиција во Скопје на Васо Пилатов-
ски — Скопје IV-143-2610 

Колска книшка Рег. бр. М—0931 издадена од Соо-
браќајна милиција во Скопје на Претпријатие .за 
далековод и трафостаници — Скопје . IV—143—2611 

Потврда Ѕа боравок бр. 7687 Издадена од Поверен-
ство за внатрешни работи во Скопје на Кочо В. Пет-
ровски — Скопје ул. '39 бр. 4 ДМ44-2616 

Исписница и уверение за посетување на Ш клас 
Женска гимназија през 1949/50 год. во Скопје на Вла-
до Лековски Скопје ул. 57 бр. 56. ГУ—144—2616 

Инвалидско уверение издадено од Штабот на V 
Армија — Скопје през 1947 год. на Меди Исен Ме-
меди село Ларци — Тетово 1У-144-2629 

Милиционерска книшка за 4 члена издадена од 
Поверенство на внатрешни оабсти при П реон во Ско-
пје на Стојан Ц. Бурнов — Скопје ул. 57 бр. 56 

1У-144-2630 
Свидетелство под Рег. бр. 123 издадено од Основ-

но училиште „Тефејуз" — Скопје на Шабан А. Му-
харем — Скопје ул. 137 бр. 18 1У-144-2632 

Свидетелство за завршена П музичка година во 
Музичка школа — Скопје на Лековски А. Алексан-
дар ул. 71 бр. 15. IV—145—2635 

Инвалидска исплатна книшка под бр, 050735 изда-
дена од инвалидско удружење во Скопје на Аркадија 
Г. Божиноски — Скопје ул. Јане Сандански бр. 43 

1У-147-2679 
Сообраќајна книшка Рег. бр. 337 издадена од По-

в ер емство за внатрешни работи при ГНО — Штип 
на Тодор Ристов Тулиев, ул, Иво Рибар бр. 22 

ДУ-121-2167 
Книшка милиционерска издадена од 1У-реон во 

Скопје на Петрушевска Ј. Евка — Скопје Ауто ко-
манда 1У-144-2621 
Пријавница издадена од Поверенство за внатрешни 
работи при П-реон во Скопје на Александра П. Вер-
нава — Скопје ул. 57 бр. 56 

1У-144-2631 
Полномок'ие за општи службени работи издадено 

од 1-реон Стопанска економија на име Томе Мицков 
— Скопје ул. 530 бр. 5 (2692) 

Крштеница на име Самет Абдим Детиш ул. 374 
бр. 13 — Скопје (2690) 

\ Свидетелство издадено од школо „Лирија" во 
Скопје на Самет Абдим Детиш ул. 374 бр, 13 (2691). 

Свидетелство за завршен П разред учителска шко 
ла през 1946 год, во( Скопје на Цветко Мирковски 
село Берово — Кавадарци. (2695) 

Дозвола за работа под бр. 10075 издадена од Ко-
совска Митровица од Локална индустрија на Абдул 
Азис Сулејманов^ ' , Косовска Митровица ул. Маршал 
Тито бр. 225 (2700). 

Велосипедска книшка под бр, 4262 издадена од 
Сообраќајна милиција во Скопје на Претпријатие за 
снабдување на железничарите во Скопје (2708). 

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Демир Хисар на Блаже Атанасов Стефановски село 
Света — Демир Хисар (1380). 

Војничка книшка издадена од УП- дивизија IV-
Армија од зона „Б" на Трајан Стојанов Шероски се-
ло Црнобуки — Битола (2663). 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Би-
тола ка Јонче Стојанов Кочанкоски село Лисолај 
Битола (2665). 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Те-
тово на Илија Миланов Јовановски од Тетово (2669). 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Кра-
тово на Дивоние Миладинов Г'урсв село Кундино — 
Кратово (2725). 



Год. VI СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА* Н РМ — ОГЛАСЕН ДЕЛ Бр* 30 — Стр. 11 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Крива Паланка на Рамадан Шарифов Османов од 
Крива Паланка (2750). 

Војничка книшка на Александар Христов Алек-
соски — Крушево ул. Киро Фетак бр. 40 (2775). 

Војничка буквица, издадена од Војни отсек во 
Битола на Георги Алексов Василевски ул. Кочо Па-
лигора бр. 3 — Битола (2783). 

Потрошачка карта П-С издадена од, В.П. 9150 
Кичево на Тодоровик' Велимир ВП 9150 — Кичево 

(2803). 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Ангеле Д. Дојчинови — село Бела Црква 
— Прилеп (2746). 

Војничка буквица издадена сд Војни отсек во 
Прилеп на Илија Ј. Дивјаковски село Крушеани; — 
Прилеп (2809). 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Реџеп А. Максут село Канатларци — При-
леп (2810). 

Војничка буквица издадена сд Војни отсек во ( 
Прилеп на Наум П. Талевски ул. 164 бр. 10 — При-
леп (2811). — 

Војничка книшка издадена во Војни отсек во 
Охрид на Алексадар Петровски ул. Св. Кирил и Ме-
тоди бр. 12 — Охрид (2812). 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
во Охрид Танас Милевски село Издеглавоје — Охрид 

(2813) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во 

Охрид на Стојан В. Кичејец ул. Андон Дуков бр. 13 
— Охрид (2814). 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Александар X. Лазевски ул. 172 бр. 39 
— Прилеп (2815). 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Мемет Б. Насувоски село-Канатларци — 
Прилеп (2816). 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Димитар В. Димитрсвски ул. 9 септември 
бр. 53 — Прилеп (2817). 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во< 
Прилеп на Павле М. Талевски село Доблец — При-
леп (2818). 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Осман А. Алиовски —• Прилеп (2820). 

. Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Трајко Б. Г'орг'иевски — Прилеп (2821). 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во, 
Прилеп на Гего Конев Шумковски село Варош — 
Прилеп (2822). 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Гаврил Георгиевски ул. 102 бр. 25 — 
Прилеп (2822). . 

Војничка буквица на Томе Марко Кралев село 
Секулица-— Кратово (2824). 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Борис Трајков Иванов, село Гумалево — 
Скопје. . (2683) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Митевски Трајче — Скопје. (2685) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
'Титов Ве^гес на Милан Димов Коцев — Титов Велес 
ул. „29 ноември" бр. 2. (2693) 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Скопје на Стефан Матов Крстевски — Скопје, ул. 
„344" бр. 12. (2696) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Акиф Имеров, село Саракинце — Тетово 

(2697) 
Потрошачки точки за Ш квартал Рег. бр. 101 из-

дадени од ВП 2477 — Скопје на Новаковиќ' Неделко, 
ВП 2477 — Скопје. « (2608) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Тетово на Рашид Етем — Тетово, ул. „Топчиска" 
бр. 29. . (2699) 

Војничка книшка издадена од ВП 2845 — Сплит 
на Драган Крагуевик', ВП 2845 — Сплит —> Далма-
ција. (2701) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Скопје на Крсто Т. Телевски, 'село Глуво — Скопје. 

(2702) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во 

Скопје на Томе Божинов, ул. „124" бр. 70 — Скопје. 
(2706) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Кузман Георгиев Ветеров — Скопје, ул. 
„39" бр. 33. (2730) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Демир Капија на Стојмен Д. Илиевски,, село Беља-
новци — Куманово. (2731) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Куманово на Драган М. Арсеновски — Скопје. (2732) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Скопје на Адем Нуред;ш Раим — Скопје, ул. „15Д" 
бр. 2. (2734) 

Војничка книшка издадена од Војни" отсек вс 
Скопје на Трајко Трпев Ангелов — Скопје, ул. .,195" 
бр. 114. (2737) 

Војничка книшка издадена од Војни: отсек во 
Скопје на Зулбехар У сеинов Апс — Скопје, ул. „130" 
бр. 48. (2738) 

Потрошачка карта ИП-1 издадена од ВП 9150 — 
Кичево на Тодогарвик' Велимир ВП 9150 — Кичево. 

Г (2740) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во 

Скопје на Дтдче Табевски — Скопје, ул. „552" бр. 21. 
(2743) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Дебар на Секула В. Секулоски — Скопје, ул. „Стра-
шо Пинџур" бр. 40. ч (2792) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Ресен на Селимовски Б. Назиф — Скопје, ул. „376" 
бр. 19. (2796) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Панче В. Цветковски — Скопје, ул. „58" 
бр. 46. (2804) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Алекса С. Јаневски — Скопје, ул. „400'* 
бр. 12. (2805) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек вс 
Скопје на Далип Бекир К'амил — Скопје, ул. „378" 
бр. 17. (286П 
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Војничка книшка издадена од Војни отсек ве 
Скопје на Шефки Азем Садик — Скопје, ул. „127" 
бр. 28. (2862) 

Војничка буквици издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Кадрија М. Ајроски, село Дебреште — 
Прилеп. ~ (2954) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Митре К. Митевски село Витолиште — 
Прилеп. ^ (2955) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Бек'ир Рустемов Мемедов, село Пештаре-
во * —Прилеп. (2956) 

Војничка? буквици издадена од -Војни отсек во 
Прилеп на Злате Стојанов Златев, село Витолиште — 
Прилеп. (2957) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Митре Стојанов Трајковски, село Врпско 
— Прилеп. (2951) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Имер Џаферов Бешировски — Прилеп. 

(2958; 
Војничка буквица издадена од Војни отсек во 

Прилеп на Петар Р. Пуцески, ул. „144" бр. 11 — При-
леп. , (2959) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Најдо Ванчо Настевски — Прилеп. (2960) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Исмаил Раим Абдулевски, село Дебреште 
— Прилеп. (2961) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Борис В. Атанасовски, село Бело Поле — 
Прилеп. - ' (2962) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Велимир К. Стефковски — Прилеп. (2963) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Стојко Јотевски, село Врбјани — Прилеп. 
(Ѕ96Ѕ) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
{Прилеп на Петре Д. Чорбески, село Дупјачани — 
Прилеп. 2966) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Прилеп на Трајко П. Митев, село Живово — Прилеп. 

"(2988) 
Војничка буквица издадена од Војни отсек во 

Прилеп ка Рамис Мемед Авмедовски, село Лажани 
— Прилеп. - (2989) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во. 
Прилеп на Станоја Јонев Стојановски, село Ксстенци 
— Прилеп. (2990) 

Војничка буквица издадена бд Војни отсек во 
Прилеп на Максут Алит Реџеп, село Канатларци — 
Прилеп. (2991) 

Војничка буквица на Абдула Сакипов Јусуфов, 
село Житоше — Крушево. (2995) 

Војничка исправа на Горги Петров Милешевски, 
село Лознани — Битола. (3050) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Струмица на Аладин Шинев Аладинов е. Чепели 
— Струмица. (3052) 

Војничка буквића издадена од Војни отсек во 
Струмица на Славчо М. Јанев, село Калешино — 
Струмица. (3397) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек но 
Струмица на Асан Османов Салиев, село Борисово — 
Струмица. (3398) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Струмица на Борис Ристов Милчев, село Муратино 
— Струмица. " (3399) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Струмица на Јордан Митов Георгиев, село Борисово 
— Струмица. • (3400) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Струмица на Саид Мустафов Хусеинов, село Че лали 
— Струмица. (3401) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Тетово на Горги Павловски, село Вратница — Те-
тово. (3402) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Штип на Шефки Кадри, село Вртекица — Скопје. 

(3406) 
1 Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Горче Петров на Љатив А. Шевкет, село Грчец — 
Скопје. ' ' (3411) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Горче Петров на Бељул Мусли. Канбер, село Рашче 
— Горче Петров. (3421) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Горче Петров на Халит Зекир Рамон, село Рашче — 
Горче Петров. (3422) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Горче Петров на Стојан Т. Ристовски, село Побожје 
— Горче Петров. (3429) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Горче Петров на Мусли Јонус Амит, село Челани — 
Горче Петров. ^ (3431) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Горче Петров на Авзи Даут Мамут, село Буковик' — 
Горче Петров. (3432) 

Војничка буквици издадена ед Војни отсек во 
Горче Петровка Ејуп Даут, село Рашче — Горче Пе-
тров. % (3433) 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче на Јани Ја ја Муаремов, село, Оебдник — Де-
мир Хисар. ' (3439) 

Војничка книшка издадена, ед Војни отсек во 
Кичево на Калош Фазлиов Алимовски, село Колиба-
ри — Кичево. (3447) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во -
Кичево на Бакија Бајрами Алиовски, село Бачишта 
— Кичево. (3449) 

Војничка буквици издадена од Војни отсек во 
Горче Петров ка Фаит Демире ,село Копаница —-
Горче Петров. (3457) 

Војничка буквица издадена од Ш бригада 42 ди-
визија во Краљево на Димитрис Дурковски, село Но-
во Село — Горче Петров. (3470) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
, Горче Петров на Јакуб Беџет Такубов, село Рашче. 
— Горче Петров. (3471) 

Војничка книшка издадена , од Војни отсек во 
Белград бр. 8 на Петар Петковиќ' — Скопје.. (3472)/ 

Војничка буквици издадена од Војни отсек во 
Скопје на Феми А. Селим — Скопје. (3473) 
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Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Кратово на Петре Донев Алексов — Кратово. (3315) 

Војничка книшка на Никола Саздов Николов,- се-
ло Секулина — Кратово. (3316) 

Војничка книшка на Сенто Богатинов Радевски, 
село Секулица — Кратово. (3317) 

Војничка буквица на Стојан Ангелов Ефремов-
ски — Кратово. . (3318) 

Војничка книшка на Крсто Стојанов Јаневски — 
Кратово, . (3319) 

Војничка буквица на Филип Данилов Џорџевски 
— Кратово. (3320) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Шабан Козима Рамадани, село Арачиново 
— Скопје. " (3321) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Крум Н. Трпески — Скопје. ~ )3322)* 

Потрошачка карта издадена од ВП 5793/45 — 
Скопје на Божин Илиевски — Скопје. (3331) 

Војничка книшка на Трајан П. Димески, село 
Единакс-вци — Демир Хисар. (3339) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Кратово на Спиро Петков Станишев, село Пендак — 
Кратово. " (3344) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Скопје на Имер Сулеманов, село Елово — Скопје. 

(3346) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во 

Г'орче Петров на Мерсели Ракип Мерсал, село Матка 
— Горче Петров. (3349) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Скопје на Георги Стојанов Ристовски, село Љубанци 
— Скопје. (3364) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Осјек на Шабан Алиевски — Скопје. (3375) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Димо Кузмановски, село Љубанци — 
Скопје. (3376) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Струмица на Сејфедин Муратов Исмаилов, село Зле-
шево — Струмица. ' - (3391) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Струмица на Нак'е Николов Јанков, село Млавица — 
Струмица. _ (3392) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Струмица на Илија Котев Тасев, село Босилово '— 
Струмица.' 73393) 

Војничк акнишка издадена од Војни отсек во 
Струмица на Атанас Спасов Михаилов, село Босило-
во — Струмица. (3394) 

-Војничка книшка на Славко Г. Ангеловски — 
Кратово. (3395) 

Војничка дашка издадена од Војни отсек во 
Кратово на Димитар Д. Алексов — Кратово. (3396) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек, во 
Кратово на Здравко Д. Тодоров — Кратово. (3351) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Охрид на Салих Махсут Нејм, ул. „Солунска" бр. 20 
— Охриид. (3355) 

Војничка книшка издадена' од Војни отсек во 
Битола на Васил Трифуновски, село Велушина — Би-
тола. - (3356) 

Резервна легитимација издадена од Војни отсек 
во Куманово со чин заставник под бр. 1344 на Коста 
Д. Миланчевски —Куманово. (28011 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Гостивар на Ајредин С. Безат, село Лакавци — Го-
стивар. - (2891) 

Војничка книшка издадена од 'Војни отсек во 
Скопје на Танче Кимовски — Скопје. (2895) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Меметов Бектеш, село Патешка Река — 
Скопје. (2896) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Г'орче Петров на Абедин А. Мемиши, село Трачани 
— Горче Петров. ' (2897) 

Одекна книшка со наплата под бр. 7/33 издаде-
на од ВТП — Скопје на Буковик' Симо ВП 8374 — 
Скопје. (2904) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Скопје на Асановски Фазли Сафет, село Патишка Ре-
ка — Скопје. (2930) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Мостар на Рампо Алексов Дивовски — Скопје. (2938) 

Војничка книшка издадена од Војни />тсек во 
Рума на Владо Најдо Цветковски, село Долно Лисиче 
— Скопје. , , (2939) 

Легитимација офицерска ПУ0001 П бр. ^957 из-
дадена од Војни отсек во Куманово на Петковски 
Светозар — Куманово, ул. „Градина" бр. 9. (3012) 

Војничка буквица на Стојко Михајлов Атанасов, 
село Псача — Крива Паланка. (3222) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Крива Паланка на Јошко Ј. Николов, село Псача — • 
Крива Паланка. (3223) 

Војничка книшка на Петре Богданов Николов, 
село Коноцница — Крива Паланка. (3227) 

Војничка буквица издадена од митролеска чета 
краљева гарда на Мијаил П. Трајковска, ул. „Слобо-
дан Деповски" бр. 30 — Гостивар. (3228)" 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Гостивар на Борис Јаков Тофиовски, ул. „Иво Рибар 
Лола" бр. 56 — Гостивар. в (3236) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Валандово на Стоил Борисов Стоилов в. д. машинист 
— ложионица испостава — Гевгелија. (2849) 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче на Димко Јанчев Ристов ,село Единаковци — 
Демир Хисар. (3263) 

Војничка Исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче на Ристо Наумчев Стојановски, село Ново 
Село — Демир Хисар. (3264) 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче на Крсте Лазаров Николов, село Ракитница 
— Демир Хисар. (3265) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Кичево на Страил Милетиов Јовановски, ул. „Први 
мај" бр. 22 — Кичево. (3283) 

Потрошачки карти „Д-1" и „Г" Рег. бр. 46 за ме-
сец јули и одрезок за месец август на Методија То-
мовски ВП 9358 — Кичево. (3290) 

Уверење за стално неспособен издадено од ЈА 
ВП Постојна на Спасо Дичев Бобановски, село Ар-
биново — Охрид. (3292) 
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Војничка буквица бр. 332/3447 извадена од Вој-
ни-отсек во Куманово на Ефрем Крстевски, село Дре-
нак — Куманово. ' (3481) 

Војничка книшка на Мустафа Суло Шемо, село 
Долно Нерези — Скопје. (3024) 

Војничка книшка на Петар Л. Поп Гаврилов, се-
ло Зрновци — Кочани. (3052) 

Војничка книшка на К'ерим Мустафа Али, село 
Црни Врв — Скопје. (3053) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Штип на Васил. Хаџи Панов — Штип, ул. „Мирче 
Ацев"' бр. 5. (3054) 

Војничка книшка издадена на Осман Хајредин 
Осман, село Студеничани — Скопје. (3056) 

Војничка буквица »издадена од Војни отсек во 
Скопје на Вели Ибраим Абдуловски, село Долно Ко-
њари — Скопје. ' (3052) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Скопје на Етем Расим Исмаил, село Долно Коњари 
— Скопје. (3053) 

Војничка буквица ^зададена од Војни отсек во 
Скопје на Величко Стојановски, село Ајватовци — 
Скопје. . ^ (3054) 

. Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Дебар, на Мино Гилов Кезмановски ,село Гари — 
Дебар. (3056) 

Војничка легитимација под бр. 3652 издадена од 
ВП 2644 — Скопје на Иван Тасевски — Скопје, ул. 
„Вера Јоцик'" бр. 15. (3059) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Скопје на. Блажо Петрушев Стефковски, село Горно 
Соње — Скопје. (3063) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Скопје на Стефан Павловски — Скопје, ул. „345" 
бр. V. ' (3065) 

Војничка книшка издаден^ од Војни отсек во 
ТтеоЕо на Рорти аДниловски, село Жилче — Тетово. 

(3073) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во 

Куманово на Марко Алекса Гуриќ' , село Матејче — 
Куманово. • * (3075) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Маџари на Никола Т. Ацев, село Љубанци — Скопје. 

(3090) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во 

Куманово на Стамен Георгиев, село Бајнсвце — Ку-
маново. (3092) 

Војничка книшка на Шефкет Шакир Таир — 
Куманово, ул. „Тане Ѓорѓиевски". (3093) 

. Војничка книшка на Панче А. Петрушевски, се-
ло Градско — Титов Велес. (3095) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Асан Авди Асан, село Тисовица — Скопје, 

• . (4099) 
Војничка буквица издадена од Војни отсек- во 

Маџари на Исмаил Јумер Османов, село Средно Ко-
њари — Скопје. (3100) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Г . Петров на Камбер М. Џеваил, село Бојана — 
Скопје. (3101) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Горче Петров на Ибиш Исам Тефик, село Бојана — 
Скопје. (3102) 

Војничка книшка издадена од Војна осма брига-
да — Скопје на ФазлИСЕСКИ Асанов Нијази, село Су-
јаклари — Титов Велес. (3106) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Кумандво на Трајко В. Јакимовски — Куманово, ул. 
„Боро Прицан" бр. 3. (3145) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на Војислав Дејановиќ', село Марино — 
Скопје. - (3069) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Куманово бр. 1050 од 2-^-1947 година на Војо П. 
Станковски — Куманово, службеник при ОНО. (3164) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Тетово на Трпко Г\ Кочовски, село Непроштено — 
Тетово. * ' (3160) 

Војничка објава на млад водник Мемети Вели 
Ефраима бр. 32325 берија „Н" издадена од ВП 7060 

' во Љубљана — Војна пошта 7060 — Љубљана. (3165) 
Војничка буквица издадена од Армија Бојно сла-

г а л и ц у бр. 5 — Нови Сад на Шефит Ариф, село Па-
личаре — Горче Петров. (3484) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Струмица на Мамуш Пандев Николов, село Попчево 
— Струмица. (3485) 

Војничка буквица на Сотир Исаилов Поповски, 
ул. „Охрид" бр. 30 — Битола. (3486) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Битола на Глигор Богоев Димовски, ул. „Генерал 
Сталин" — Битола. (3487) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Битола на Петар Чулев, село Орахово — Битола. 

(3488) 
' Војничка книшка издадена од. Војни отсек во 

Битола на Крсто Чулев, село Орехово — Битола. 
(3489) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Битола на Селим Р. Шабановски, село Кишево — Би-
тола. (3490) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Охрид на Никола Т. Бобановски, ул. „Е. Абаз" бр, 
35 — Охрид. (3307) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Битола р.а Димитрија Илиев Велески, село Могила 
— Битола. (3308) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Битола на Крсте Илиев Велески, село Могила — 
Битола. ' (3309) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Битола на Алексо Настев Велески, село Могила — 
Битола. (3310) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Битола на Цветан Јованов Ангеловски, село Могила 
— Битола. (3311) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Битола на Алексо Стојчев Стојановски, село Могила 
— Битола. (3312) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Битола на Цветан Јованов Петровски, село Могила 
— Битола. • (3313) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Кратово на Санде Јакимов, село Секулица — Кра-
тово. (3314) 
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Војничка книшка на Станојко Дамев Зарков, 
село Кнажеео — Кратово!. (3293) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Кавадарци на Садик Муаремов Ајчоски — Кичево. 

(3297) 
Војничка книшка издадена од ВП 5§263-П Слове-

нија на Елез Асанов Елезовски, ул. „Скопска" — Ки-
чево. (3298) 

бсјничка книшка издадена од Војни отсек во 
Ресен на Иса Шемо Рустемовски — Ресен. (3301) 

Војничка буквица 5р. 200 издадена од Војни от-
сек вс Битола на Јован Апостолов Николовски, <^ло 
Живојно '— Битола. (3306) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Демир Хисар на Блаже С. Мирчевска село Едина-
ковци — Демир Хисар. (2751) 

Војничка книшка на Етемовик' Ресат, ул. „Топ-
чикска" бр. 29 — Тетово. (2763) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Радовиш на Славчо Г. Матрспозов, ул. „Ванчо Прке" 
бр. 6 — Радовиш. (2769) 

Војничка буквица, издадена од Војни отсек во 
Штип на Таиров Мемет Јузеир, село Селце — Штип. 

(2770) 
Војничка буквица на Наумовски Даме Ристе, се-

ло Бистрица — Битола. (2829) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек во 

Кичево на Нарески Ристов Стојан, село Игица — Ки-
чево. (2831) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Куманово на Александар Цветков Додески, село Стра-
цин — Куманово. (2839) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Берово на Јован Атанасов Шоповски, село Будинар-
ци — Берово. (2845) 

Војно лекарско уверење под бр. 18 од 1948 год. 
издадено од Војни отсек во Тетово на Петар К. Тео-
филовски, село Одри — Тетово. (2848) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Ресен на Максут Сали Јусуфовски, село Беково — 
Ресен. (3006) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Кочани на Јован Петрушов Анастасовски ,село Соко-
ларци — Кочани. (2857) 

Одек'на книшка бесплатна бр. 2910394 издадена 
од ВТП — Скопје на Буковик' Симо, ВП 8374 — 
Скопје. (2904) 

Војничка исправа издадена од Војни отсек во 
Слепче на Стеван Цветанов Китановски, село Кутре-
тино — Демир Хисар. (3008) 

Војничка книшка издадена од Штаб Армиска ар-
т и л е р и ј а бригада при V Армија бр. 2573 на Талевски 
Ефтимов Трајан, село Сспстско — Ресен. (3009) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Ресен на Мите Мирев Печенковски, село Перово — 
Ресен. 3034) 

Војничка исправа издадена од ВП 1110 — Љуб-
љана на Стојчевски Митов Радомир, село Градец —• 
Крива Паланка. (3035) 

Војничка буквица издадена од Војни отсек во 
Битола на Тодор Грозданов Блажевски, село Српци 
— Битола. (3043) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Кичево на Борко Г'уров Труј оски, сел о Орланци — 
Кичево. (3045) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Кичево на Неџбедин Исов Рахманосвки, село Друго-
во — Кичево. (3046) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Гевгелија на Петре Т. Чучанов, село Стојаково — 
Гевгелија. (2151)_ 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Кочани на Серафим Петров Тасков, село Истибања 
— Кочани. (2371) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Гостивар на Петре Тофилов Андреевски, село Врап-
чиште — Гостивар. (2764) 

Објава серија „3" бр. 147 издадена од ВП 1375 — 
Ниш на Секулић Милан, ВП 3346 — Скопје. (3060) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Дебар на Амид Ракип Нурединовски, село Осолница 
— Дебар. (3246) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Кичево на Абдула Исеинов Решитоски, ул. „Тане Ца-
левски" — Кичево. (3149) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Кичево на З^лфикар Абдулов Аталоски, ул. „Тане 
Цалевски" бр. 13 — Кичево.. (3151) 

• Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Ресен на Стојан Кивичановски, село Крани — Ресен. 

(3152) 
Војничка книшка издадена од Војни отсек .во 

Ресен на Коста С. Карапашовски, село Љубојно — 
Ресен. (3153) 

Војничка книшка на Цветко С. Паталовски, село 
Љубојно — Ресен. ' ,(3154) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Ресен на Бесим Шаќира Далиповски, село Г. Бела 
Црква — Ресен. (3159) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта Рег. бр. 224 издадена од Поверен-
ството за внатрешни работи "при ОНО — Берово на 
Новица Илиев АлександрОвски — Гостивар. (3130) 

Лична карта Рег. бр. 3542 издадена од Поверен-
с тв ото за внатрешни работи во Гостивар на Шабан 
Мемети Хази — Гостивар. (3132) 

Лична карта Рег. бр. 2506 издадена од Поверен-
сп1ото за внатрешни работи во Титов Велес на Владо 
Тодоров Каменарски — Гостивар. ^ (3131) 

Лична карта серија „Б" 77068 Рег. бр. 2075 из-
дадена од Поверенството за внатрешни работи при 
ОНО — Струга на Ремзи Селоски, село Ливада — 
Струга. (3007) 

Лична карта серија 79771 Рег. бр. 4640 издадена 
од Невер енството за внатрешни: работи при ОНО — 
Струга на Рамис Имероски, село Бороец — Струга. 

(3031) 
' Лична карта серија „Б" 87970 Рег. бр. 11718 из-

дадена сд Поверенството. за внатрешни работи — 
Струга на Димитри Владев Жупаноски — Струга. 

(3266) 
Лична карта Рег. бр. 3137 издадена од Повереи-

ството за внатрешни работи во Гостивар на Серјани 
Еминов Елмез — Гостивар. (3133) 
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Лична карта ѓ*ег. бр. 1258 издадена од Поверен-
ството за внатрешни работи во Гостивар на Спахид 
Муџитов Гафур — Гостивар. (3134) 

Лична карта Рег. бр. 3359 издадена од Поверен-
ството за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Фазли Идризов Абас, село Чеграни — Гостивар. (3135) 

Лична карта Рег. бр. 4749 издадена од Поверен-
ството за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Зендели Мустафов Садик, село Дебреште — Гости-
вар. (3136) 

Лична карта Рег. бр. 533 издадена од Поверен-
Ството за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Селми Меџитов Азир, село Дебреште —- Гостивар. 

(3137) 

Лична карта Рег. бр. 2451 издадена од Пов ерен-
ство то за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Ислами Скендер Шукри, село Гургурница — Гости-
вар. , (3139) 

Лична карта Рег. бр. 81 издадена од Поверенство-
то за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Са-
лија Суло К'емал, село Г. Бањица — Гостивар. (3140) 

Лична карта Рег. бр, 2040 издадена од Поверен-
ството за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Емрули Алимов Али,. село Кониште — Гостивар. 

(3141) 
Лична карта Рег. бр. 2100 издадена од Поверен-

ството за внатрешни работи при ГНО — Битола на 
Димитар Костадинов Тошевски, Маврово — Гостивар. 

(3290) 

Лична карта серија ,.Д" 42446 Рег. бр. 2446 изда-
дена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО 
— Гостивар на Асипи И. Ислам, село Дебреште — Го-
стивар. (3325) 

Лична-карта серија „Д" 40388 Рег. бр. 388 изда-
дена од Псверенството за внатрешни работи при ОНО 
— Гостивар на Арифи М. Харуни, село Трново — Го-
стивар. I (3326) 

Лична карта серија „Д" 55039 Рег. бр. 15028 изда-
дена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО 
— Гостивар Ла Селим Р. Сулемани, село Врановци — 
Гостивар. а (3327) 

Лична карта серија „Д" 41296 Рег. бр. 1292 изда-
дена од Псверенството за внатрешни работи во Го-
стивар на Г'уро Симов Аврамовски, село Никифорово 
— Гостивар. (3228) 

Лична карта серија ,.Д" 42177 Рег. бр. 2Ј77 из-
дадена од Поверенството за внатрешни работи ири 
ОНО — Гостивар на Абази Е. Ибраими, село Добри 
Дол — Гостивар. (3329) 

Лична карта Рег. бр. 14819 издадена од Поверен-
ството за внатрешни работи во Гостивар на Спахија 
Руфатов Мемед — Гостивар. • (3456) 

Лична карта издадена од Поверенството за вна-
трешни работи при ОНО — Гостивар на Николоски 
Андаков Авакум, село П. Раковима — Гостивар. (3458) 

Лична карта Рег. бр. 1733 издадена од Поверен-
ството за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Абзи Рушитов Љазим, село Па делиш те — Гостивар. 

(3461) 
Лична карта Рег. бр. 751 издадена од Поверен-

СТЕСТО за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Ислам Зурберов Азим, е. Строј ане — Гостивар. 3462) 

Лична карта Рег. бр. 6687 издадена од Поверен-
ството за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Лазар Трпев Ангеловски, е. Вруток — Гостивар. (3466) 

Лична карта Рег. бр. 14864 издадена од Поверен-
ството за внатрешни работи во Гостивар на Сарач 
Алилов НеџЛп — Гостивар. (3474) 

Лична карта Рег. бр. 2678 издадена од Поверен-
ството за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на 
Алили Алилев Челеби, село Падалиште — Гостивар. 

(3475) 
Лична карта Рег. бр. 12576 издадена од Поверен-

ството за внатрешни работи при "ОНО — Гостивар на 
Фетија Фетов К'ашиф, е. Бањица —: Гостивар. (3476) 

Лична карта серија бр. 4446 Рег. бр. 2707 издаде-
на од Поверенството за внатрешни работи при ОНО ' 
— Куманово на Кадри Фаика Фејзула, село Матејче 
— Куманово. IV'—48—715 

Лична карта серија „А" 9045 Рег.'бр. 3144 издаде-
на од Поверенството за внатрешни работи при ГНО 
— Куманово на Момир Илиевски — Куманово, служ-
беник при ГНО — Комунално повереново. 

' IV—87—1473 
Личка карта серија бр.-97733 Рег. бр. 10160 изда-

дена од Поверенството за внатрешни работи при ГНО 
— Куманово на Душко Бошков Станковски — Кума-
ново, ул. „Боне Божинов" бр. 62. IV'—98—1683 

Лична карта серија „А" 90970 Рег. бр. 3907 изва-
дена од Поверенството за внатрешни работи при ГНО 
— Куманово на Боривој Гигов Димковски — Кумано-
во, ул. ГЈГСеко Дапчевић" бр. 9. „ IV—99—1706 

Лична карта серија „Г" 10301 Рег. бр. 10552 изда^ 
дена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО 
— Куманово на Милан Трајанов Атанасов, село Агино 
Село — Куманово. IV—105—1832 

Лична карта серија „Г" 10853 Рег. бр. 10270 изда-
дена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО 
— Куманово на Сабит Неџипо Авдији, село Опа је — 
Куманово. IV—121—2158 

Лична карта серија „Г" 13657 Рег. бр. 14640 изда-
дена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО 
— Куманово на Алили Амиз Исен, село Никуштак — 
Куманово. IV—124—2221 

Лична карта серија „Г" 7-288 Рег. бр. 8410 издаде-
на од Поверенството за внатрешни работи при ОНО 
— Куманово на Иљази Амдија Џавид, село Гложна 
— Куманово. IV—131—2378 

Лична карта серија „А" 90846 Рег. бр. 3632 изда-
дена од Поверенството за внатрешни работи при ГНО 
— Куманово на Рустем Џ. Сакиповски — Куманово. 

IV—132—2403 

СОДРЖИНА: 

Страна 
Службени огласи 1 
Судски огласи 1 
Регистрации на државни стопански претпри-
јатија ; 3 
Промени во регистерот ; 6 
Задружен регистер 8 
Ликвидации — — — — — — — — < — 9 
Мали огласи 9 
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202 
Со цел да се опфакат поуспешно во училиште де-

цата што подлежат ка задолжително школување, а 
по предлог на Народниот одбор на Кавадарска око-
лија, го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОТВАРАЊЕ ОСМОЛЕТКА ВО СЕЛО МРЕ-

ЖИЧНО, КАВАДАРСКА ОКОЛИЈА 

1. Се отвара осмо летка со македонски наставен 
јазик во село Мрежичко, Кавадарска околија. 

2. Отворената осмолетка к'е отпочне со наставата 
шо почетокот на учебната 1950/51 година 

3. Ова решение влегува во сила од денот на него-
вото објавување во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 10263, 22 септември 1950 год. Скопје 

Министер за просвета, 
Димче Стојанов — Мирење, р. 

203 
Со цел да се опфанат поуспешно во училиште 

децата што подлежат на задолжително школување' 
=а по предлог на Народниот одбор на Штипска око-
лија, го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОТВАРАЊЕ V ОДДЕЛЕНИЕ ПРИ ОСМОЛЕТ-

КАТА ВО С. КРУНИШТЕ 

1. Се отвара петто (V) одделение при Осмолетката 
во село Круниште, Штипска околија. 

2. Одделението ке отпочне со работа во учебната 
1950/51 година. 

3. Ова^решение влегува во сила од денот еа не" 
говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 10264, 22 септември 1950 год. Скопје 

Министер за просвета, 
Димче Стојанов — Мире с.р. 

204 
По укажаната потреба и со цел да се опфатат 

поуспешно во училиште децата што подлежат на за-
должително школување, а по предлог на Народниот 
одбор на град Скопје, го донесувам ^следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОТВАРАЊЕ ОСМОЛЕТКИ НА # ПОДРАЧЈЕТО 

НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. Во град Скопје/се отвараат следните осмо летни: -

а) Осмолетка „Даме Груев" со македонски наста-
вен јазик; 

б) Осмолетка „Брак'а Миладинови" со македон-
ски наставен јазик; 

в) Осмолетка „Гоце Делчев" со македонски на-
ставен јазик; 

г) Осмолетка „Климент Охридски" со македон-
ски наставен јазик; 

д) Осмолетка »Орце Николов" со српски наста-
вен јазик; 

г') Осмолетка „Лирија" со шиптарски наставен 
јазик; 

е) Осмолетка „Тефејус" со турски наставен ја-
зик; 

2. Во село Маџари се отвара осмолетка со маке-
донски наставен јазик; 

' 3. Отворените осмолетки к'е отпочнат со наста-
вата во почетокот на учебната 1950/51 година. 

4. Ова решение влегува во сила од денот на не-
говото објавување во »Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 10886, 2 октомври 1950 год. Скопје 

Министер за просвета, 
Димче Стојанов — Мире с.р. 

205 
ЗАПИСНИК 

ОД I СЕДНИЦА НА УШ-ТО РЕДОВНб ЗАСЕДА-
НИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДР-
ЖАНА НА 18 СЕПТЕМВРИ 1950 ГОД. ВО СКОПЈЕ 

Претседава: Претседателот Д-р Димитар Не-
сторов. 

Секретар Владо Мелески. 
Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори 

првата седница на УШ-то редовно заседание на На-
родното собрание на НРМ во 9,30 часот, и го прочита 
Указот на Претседателството на Президиумот на На-
родното собрание на НРМ за свикување на Народ-
ното собрание на УШ редовно заседание на 18 сеп-
тември 1950 година. Сите присутни народни прате-
ници го сослушаа стоеви четењето на Указот. 

Пред да премине на дневниот ред, Претседателот 
соопштува дека Владата на НРМ му поднела на ре-
шавање на Собранието врз основа на чл. 60 од Уста-
вот на НРМ: Предлог на законот за изменување и 
дополнување на Законот за административно-тери-
торијалната поделба на НРМ. 

Согласно чл. 54 од Правилникот за работата на 
Народното собрание на НРМ законскиот предлог е ис-
пратен до Законодавниот одбор на претрес. Одборот за 
овој законски предлог поднесе свој извештај. Изве-
штајот со законскиот предлог се напечатени и разде-
лени на народните пратеници, а ке биде ставен на 
дневен ред кога за тоа реши Собранието. 

Претседателот соопштува дека Президиумот на 
Народното собрание на НРМ достави на Собранието 
писмо бр. 1069 од 16-1Х-1950 година со кое бара одоб-
рување и потврдување на указите донесеново пери-
одот од УП-то до УШ-то редовно заседание на Народ 
ното собрание на НРМ. 

По предлог на Претседателот Народното собра-
ние одобрува отсуство на народните пратеници: Ди-
митар Влахов, Ристо Џунов, Божин Стефановски, 
Душко Лукаревски и Благој Попов. 

По тоа Претседателот објавува да се минува на 
дневниот ред: Утврдување на дневниот ред. 

По предлог на Претседателот Д-р Димитар Не-
сторов, Народното собрание утврди за идната седница 
следниот дневен ред: 
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1. претрес на Предлогот ка законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за административно-
територијалната поделба на НРМ; и 

2. одобрување и потврдување на указите на Пре-
зидиумот на Народното собрание ка НРМ донесени во 
периодот од УП-то до УШ-то редовно заседание на 
Народното собрание ка НРМ, 

По тоа Претседателот Д-р Димитар Несторов ја 
закључи првата седница во 9,45 часот, а идната ја 
закажа за денес во 16,30 часот со утврдениот дневен 
ред. 

• Скопје, Д8 септември 1950 година. 

Секретар, 
Владо Малески с.р. 

Претседател, 
Д-р Димитар Несторов с.р. 

Президиумст на Народното собрание на ЦРМ по 
извршеното сравнување со изворниот текст установи 
дека во текстот на Законот за созбивање полската 
штета, објавен во „Службен весник на НРМ" бр. 16 
од јуни 1950 година, се поткрале долу споменатите 
грешки и дава следна 

ИСПРАВКА 

НА ЗАКОНОТ ЗА СОЗБИВАЊЕ ПОЛСКА ШТЕТА 

1. Во чл. 6 ст. 2 ред 3 место зборот „фатачина" 
треба да стои „фатчина". 

2. Во чл. 13 ст. 1 ред 3 место „5000" треба да . 
стои „500". 

3. Во чл. 25 ред 4 место „надлежност" треба да 
стои „надлежниот". . 

Бр. 1248 од Президиумот на Народното собрание 
на НРМ, 6 октомври 1950 година. 

Президиумот на Народното собрание на НРМ по 
извршеното сравнување со изворниот текст установи 
дека во текстот на Законот за избор на народни пра-
теници за Народното собрание на Народна Република 
Македонија, објавен во „Службен весник на НРМ" 
бр. 17 од 24 јуни 1950 година, се поткрале долу спо-
менатите грешки и дава следна 

ИСПРАВКА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА НАРОДНИ ПРАТЕ-
НИЦИ ЗА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во чл. 53 ред 1 место зборот „Членките" треба 
да стои „пленовите". 

2. Изнад текстот од чл. 75 после зборот „Член" 
да се додаде бројот „75". 

3. Во чл. 78 ред 10 последниот збор „(^стапката" 
треба да гласи „постапката". 

4. После датата и '„Скопје" а испред зборот „Пре-
зидиум" да се додадат зборовите „Претседателство 
на". Зборот „Президиум" да се членува. 

Бр. 1249 од Президиумот на Народното собрание 
на НРМ, 6 октомври 1950 година. 

Президиумот на Народното собрание на НРМ по 
извршеното сравнување со изворниот текст на Зако-
нот за вршење на старателство, објавен во „Службен 
весник на НРМ' бр. 18 од 1 јули 1950 година, се пот-
крале долу споменатите грешка и дава следна 

ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТАРАТЕЛСТВО 

1. Во чл. 30 ст. 2 ред 6 место „навршени" треба да 
стои „навршена". 

2. Во чл. 31 ст. 1 ред 3 после зборот „к'е" да се 
додаде зборот „го". 

3.-Во чл. 37 ред 1 зборот „Сместување" треба да 
се членува. 

4. Во чл. 41 ст. 2 ред 1 место зборот „должност" 
треба да стои „можност". 

5. Во чл. 45 ред 3 мјесто зборот „посмалена" треба 
да стои „несмалена". 

6. Во чл. 47 ст. 2 ред 6 место зборот „врши" треба 
да стои „држи". 

7. Во чл. 60 ст. 1 ред 3 после зборот „к'е" треба 
да се додаде зборот „го". 

8. Во чл. 61 ред 1 место „56" да се стави бро-
јот „59". 

Бр. 1250 од Президиумот на Народното собрание 
на НРМ, 6 октомври 1950 година. 

Стр. 

225 

225 

С О Д Р Ж И Н А 
Рег. бр. 
195. Решение за оснивање на Средно медицин-

ско училиште за заботехничари и забари 
со седиште во град Скопје — — — — 

196. Наредба за издавање на лични карти (ле-
гитимации) — — — — — — — — 

197. Наредба за одредување на највисоките це-
ни за пчелни друштва сместени во кошни-
ци по кои што цени селанските работни 
задруги можат да вршат набавка од "при-
ватниците — — — — — — — — 226 

198. Наредба за забранување ловењето на риба 
пастрмка во сите реки на територијата на 
НРМ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 226 

199. Наредба за забранување ловот на рибите 
во секое годишно доба — — — — — 226 

200. Решение за укинување Седмолетката во 
село Мрзен Ораовец — Кавадарска околија 226 

201. Решение за укинување паралелната со 
турски наставен јазик од I клас во полна-
та гимназија во Титов Веле\2 — —- — 226 

202. Решение за отварање осмолетка во село 
Мрежичко, Кавадарска околија — — — 227 

203. Решение за отварање V одделение при 
Осмолетката во село Круниште — — — 227 

204. Решение за отварање осмолетки на под.4-
рачјето на град Скопје — — — — — 227 
заседание на Народното собрание ка НРМ 

205. Записник од I седница на УШ-то редовно 
заседание на Народното собрание на НРМ одр-
жана на 18 септември 1950 г. во Скопје — 227 
Исправка на Законот за созбивање полска 
штета — — — — — — — — — 228 
Исправка на Законот за избор на народни 
пратеници за Народното собрание на НРМ 228 
Исправка на Законот за вршење на стара-
телство — — — — — — — — — 228 

Издава: Новинско издавачко цретпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје 
ул. „29 ноември" (административни згради). Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната 
банка — Скопје бр. 8-901812. Одговорен уредник Петар Јаневски, ул. „338" бр. 6. Печати: Печатница „Гоце 

Делчев" П — Скопје 


