
Смрт НА фашизмот — слобода ал мародот! 

СЛУЖБЕН В Е С И М 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 

СКОПЈЕ 
Четврток, 7 март 1957 

НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата ,Број 5 Година XIII 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 25 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

23. 
На основа чл. 9 од Законот за задолжително 

учество на граѓаните во отстранувањето на општа 
опасност и чл. 3 од Уредбата за пренесување ра-
ботите по републичките прописи во надлежност на 
републичките органи на управата („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 21/56), Државниот секретаријат 
за внатрешни работи донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ РАБОТИТЕ ОКОЛУ 

ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ОПШТА ОПАСНОСТ 

Член 1 
За организирање и раководење со мерките за 

отстранување на општа опасност постојат: 1. — Ко-
ординациони одбор, 2. — околиски штаб. и 3. — оп -
штински штаб. 

Координациониот одбор е при Државниот се-
кретаријат за внатрешни работи, 

у Член 2 
Координациониот одбор го сочинуваат прет-

ставници на: секретаријатите за сообраќај и шу-
марство на Извршниот совет на Народна Репу-
блика Македонија, Управата за водостопанство, 
Противпожарниот сојуз на Народна Република Ма-
кедонија, Дирекцијата на поштите, телеграфите и 
телефоните, Дирекцијата на железниците, Советот 
за народно здравје, Советот за социјална зашти-
та, Главниот одбор на Црвен крст на Народна Ре-
публика Македонија, Метереолошката служба и 
Југословенската народна армија. 

Претставниците на споменатите органи, само-
стојни установи, организации и друго се одреду-
ваат веднаш по влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Со координациониот одбор раководи Држав-
ниот секретар за внатрешни работи или лице што 
ќе го овласти 

Член 3 
Координациониот одбор е постојано колеги -

јално тело. 

Член 4 
Координациониот одбор: 
1. — ги проучува проблемите и мерките во вр-

ска со отстранувањето на општа опасност; 
2. — бара извештаи и други податоци од др-

жавните органи, установи, организации и други 
органи, што се повикани да учествуваат во пре-
вентивните мерки за отстранување на општа опас-
ност; 

3. — ја следи работата на околиските и оп-
штинските штабови; 

4. — донесува заклучоци и им дава предлози 
на заинтересираните државни органи и установи 
и организации, а на штабовите може да им одре-
дува и задачи. 

Член 5 
Координациониот одбор работи , на седници, 

кои се одржуваат по потреба. 
Седниците ги свикува Државниот секретар за 

внатрешни работи. Иницијатива за свикување сед-
ници може да дојде и од членовите на координа-
циониот одбор, како и од заинтересираните држав-
ни органи, установи, организации -и други прет-
ставени во овој одбор. 

Член б 
Околискиот штаб се состои од 9 до 13 члена во 

кој влегуваат стручни лица по прашање од шу-
марство, противпожарство, водостопанство, сооб-
раќај, поштенско-телеграфска служба, здравјето и 
социјалната заштита, претставници на Југословен-
ската народна армија и други. 

Околискиот штаб го формира и членовите ги 
именува народниот одбор на околијата на предлог 
од советот за внатрешни работи. 

На чела на штабот стои началник. 
Началник на штабот е началникот на секрета-

ријатот за внатрешни работи односно лице што ќе 
биде овластено од народниот одбор на околијата. 

Член 7 
Членовите на штабот се именуваат секоја ка-

лендарска година. 
Во текот на годината составот на членовите на ' 

штабот може да се менува и дополнува. 

Член 8 
Околискиот штаб: 
1. — ги проучува проблемите на подрачјето на 

околијата во врска со општата опасност предвиде-
на Е О чл. 1 од Законот за задолжително учество 
на граѓаните во отстранувањето на општа опас-
ност; 

2. — предлага на народниот одбор на околи-
јата односно општините мерки за спречување на 
општа опасност; 

3. — донесува заклучоци и предлага превен-
тивни мерки што треба да бидат преземени од 
страна на државните и другите органи и установи 
на подрачјето на околијата; 
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4. — издава наредби за преземање превентив-
ни мерки во случај кога претстои непосредно на-
стапување на општа опасност; 

5. — во одделните случаи на општа опасност 
презема и раководи со мерките за отстранување 
на општата опасност а потоа постапува според на-
редбата нд Државниот секретар за внатрешни ра-
боти односно претседателот на народниот одбор 
на околијата; 

6. — доставува извештај за работата и проб-
лемите како до координациониот одбор при Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи, така 
и до народниот одбор на околијата, и 

7. — ја следи работата, дава предлози и од-
редува задачи за работата на општинските шта-
бови. 

Член 9 
Штабот е колегијално тело и работи на сед-

ници кои ги свикува началникот на секретарија-
тот за внатрешни работи на народниот одбор на 
околијата. 

Иницијатива за свикување на штабот може да 
дојде како од членовите така и од народниот од-
бор. 

Член 10 
Народниот одбор 'на општината може да фор-

мира штаб во согласив со претседателот на народ-
ниот одбор на околијата. 

Со штабот раководи началник. 
Штабот се состои од 5 до 9 члена, во кој по 

правило влегуваат стручни лица по прашања од: 
противпожарство, шумарство, сообраќај, водосто-
панство, органи на внатрешните работи, претстав-
ници на ЈНА и други. 

Член 11 
Општинскиот штаб: 
1. — ги проучува проблемите на подрачјето на 

општината во врска со општата опасност; 
2. — донесува з а к л у ч о к и предлага мерки на 

народниот одбор на општината односно до држав-
ните органи и установи ; 

3. — постапува по предлозите и задачите на 
народниот одбор на општината, околискиот штаб и 
координациониот одбор; 

4. — во одделни случаи на општа опасност по-
стапува според наредбата на Државниот секретар 
за внатрешни работи, претседателот на народниот 
одбор на околијата односно општината; 

5. — доставува извештаи за работата и проб-
лемите до околискиот штаб и народниот одбор на 
општината. 

Член 12 
Општинскиот штаб се формира за една кален-

дарска година. 
Во текот на годината можат да се рршат из-

мени и дополненија на членовите на штабот. 

Член 13 
Околиските и општинските штабови се должни 

покрај превентивните мерки, какви можат да се 
преземаат во случаи кога претстои непосредна оп-
шта опасност, да предвидат и организациони мерки 

за случаи на општа опасност (формирање опера-
тивни единици, фиксирање командни кадар и др.). 

Член 14 
За одделни случаи на општа опасност Држав-

ниот секретар за внатрешни работи со посебна 
наредба ги определува: годиштата на граѓаните 
што се должни да учествуваат во отклонување^ 
на опасноста, срокот и местото на јавување, видот 
на техничките средства, добиток, алати и други 
материјали што треба да му се стават на распола-
гање на органот што раководи со работите за от-
странување на опасноста, подрачјата врз кои се 
протега наредбата и органот кој ќе раководи со 
мерките. 

Подрачјата се одредуваат со оглед на големи-
ната на општата опасност односно' потребниот број 
луѓе и средства за успешно отстранување на опас-
носта и штетата. 

Член 15 
Во случај на општа опасност за алармирање на 

населението можат да се употребат следните знаци 
за узбуна: ѕвонење ѕвона (камбани), свирење си-
рени, локомотиви, палење на огнови и друго. 

За сигналите од претходниот став штабовите 
треба благовремено ^а го запознаат населението. 

Член 16 
Во итни случаи на општа опасност мерки за 

спроведување одредбите од Законот за задолжи-
телно учество на граѓаните во отстранување на 
општа опасност, согласно чл. 7 ст. 2 можат да на-
редат и претседателите на околиските односно оп-
штинските народни одбори на територијата од 
своите подрачја. 

Преземените мерки ќе се движат во рамките 
на одредбите од споменатиот закон во претходниот 
став. 

Веднаш со настапување на опасноста односно 
преземање на мерки, лицата од став 1 се должни 
по најбрз пат а, најдоцна во срок од 24 часа да го 
известат Државниот секретаријат за внатрешни 
работи. 

Претседателот на народниот одбор на општи-
ната е должен исто така да го извести и претсе-
дателот на народниот одбор на околијата. 

Член 17 
Државниот секретар за внатрешни работи со 

наредба може да ги измени или дополни наред-
бите донесени од претседателот на народниот од-
бор на околијата односно народниот одбор на оп-
штината. 

Член 18 
Под работоспособни лица предвидени во чл. 2 

од Законот за задолжително учество на 'граѓаните 
во отстранувањето на општа опасност се сметаат 
сите лица од машки и женски пол способни за 
физичка работа. 

Како неспособни за физичка работа се сме-
таат: болни од акутни или хронични заболувања 
од тешки болести, инвалиди на трудот од II и III 
група, ратните-воени инвалиди од I до VIII група, 
лица кои се на опоравок по потешки заболувања, 
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трудни жени, мајки доилки и мајки со деца до 
7 години возраст. 

Член 19 
Органот кој раководи со мерките може согла-

сно со чл. 3 од Законот за задолжително учество 
на граѓаните во отстранувањето на општа опас-
ност да ги ослободи физичките и правни лица, 
сопствениците односно држателите на техничките 
средства, запреш, алати и други материјали по-
требни за отстранување на опасноста, доколку тие 
се неопходни за заштита и отстранување опасно-
ста на сопствениот имот. При ова органот ја цени 
вредноста и големината на конкретното добро-
имотот што е загрозен и за кој е нужна заштита, 
во споредба со опасноста по луѓето и општите до-
бра. 

Член 20 
Покрај изнесените одредби предвидени во чл. 

8 од Законот за задолжително учество на граѓа-
ните во отстранувањето на општа опасност против 
лицата кои не сакаат без оправдани причини да се 
јават односно да го стават имотот и своите сред-
ства на располагање на надлежниот орган што 
раководи со работите за отстранување на опасно-
ста, органите за внатрешни работи ќе преземат 
мерки за по принуден пат споменатите лица да 
земат учество, односно да ги стават на распола-
гање техничките средства, за прети, алати и други 
материјали за отстранување на опасноста. 

Член 21 
Согласно со одредбите од ст.1 чл. 5 од За-

конот за задолжително учество на граѓаните во от-
странувањето на општа опасност, органот што ра-
ководи со мерките за отстранување на општата 
опасност е овластен привремено да одземе станбе-
ни и работни простории на установи, организа-
ции, претпријатија и физички лица за сместување 
на пострадани или загрозени лица од опасноста. 

Член 22 
Во случаи предвидени во ст. 2 на чл. 5 од За-

конот за задолжително учество на граѓаните во 
отстранувањето на општа опасност, органот кој ра-
ководи со мерките за отстранување на опасноста е 
должен да води сметка и за оправданоста на ште-
тата сторена со преземените мерки. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 1611 
22 февруари 1957 година 

Скопје 

Вр. Ѕ - Стр. 31 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 18-11-1956 год. под рег. бр. 9, е запишана под 
фирма: Откупна станица „Пролеќе", со седиште 
во Битола. Предмет на поодувањето на станицата 
е: откуп и продажба на емиш, зарзават и прера-
ботки. 

Станицата е основана од Претпријатието „Про-
леќе" — Белград, а согласно решението на НО на 
општината — Битола, бр. 24816 од 27-УШ-1955 год. 
Истата ќе ја потпишува раководителот Васил Ги-
нов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 142/56. (1081) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 3-111-1956 год. под рег. бр. 11 е запишано прет-
пријатието под фирма: Претпријатие за експлоа-
тација к преработка на трска, шамак, индустриска 
врба и ловење на риба „Црнско Блато", со седи^ 
пгге во с. Новаци — Битолско. Предмет на пооду-
вањето на претпријатието е: собирање на трска, 
шамак и шавар, преработка на трска во петаври, 
шамак во рогозини, зембили и други Ракотворби, 
собирање на индустриска врба и преработка во 
финални производи, како и ловење на риба и 
продажба на сите производи во внатрешен про-
мет. 

Претпријатието е основано ,со решението на 
НО на општината — с. Новаци, бр. 1684 од 9-П-
1956 год. Истото ќ е го потпишува директорот Бла-
гој Димитров Таневски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 161/56. (1082) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-У-1956 год. под рег. бр. 18 е запишано прет-
пријатието под фирма: Претпријатие за промет 
со житарици, грав и ориз „Жито-Драгор", со се-
диште во Битола. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: откуп на житарици и млевени 
производи, производство на брашно, откуп и - пре-
работка на оризова арпа и продажба на бел ориз. 

Претпријатието е основано од Претпријатието 
„Житофонд" од Скопје со одлука од 9-ХП-1955 г. 
а согласно решението на НО на општината — Би-
тола, бр. 11741 од 15-111-1956 год. Истото ќе го пот-
пишуваат директорот Вангел Илиовски, Јунио Тло 
бару и Борис Ивановски. 

Од с Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 365/56. (1086) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14-111-1956 год. под рег. бр. 12 е запишано дреФ-

Државен секретар 
за внатрешни работи, 
Мито Мицајков, с. р. 
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пријатието под фирма: Млекарско претпријатие 
„Млекар", со седиште во Битола. Предмет на поб-
елувањето на претпријатието е: откуп, преработка 
и промет со млеко и млечни производи. 

Претпријатието е основано од Сточаро-млекар-
ската задруга „Пелагонија", а согласно решението 
на НО на општината — Битола бр. 9366 од 1 -Ш-
1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Ван-
гел Николовски и Миле Димов, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 180/56. (1088) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Битола. 
Предмет на школувањето' на продавницата е: купо-
продажба на стоки во внатрешен промет, а ќе се 
занимава и со трговија на млеко и млечни произ-
води, ше1ќерни, сувомеснати, деликатесни произ-
води, алкохолни и безалкохолни пијалоци, во за-
творени шишиња, тестенини и јајца. 

Продавницата е основана од Млекарското прет 
пријатие „Млекар" — Битола, а согласно реше-
нието на НО на општината — Битола, бр. 15585 
од 19-111-1956 год. 

Раководител на продавницата е Драган Куз-
манов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 471/56. (1089) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот - на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 2, со седиште во Битола. 
Предмет на школувањето на продавницата е: ку-
попродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе 
се занимава и со трговија со млеко и млечни про-
изводи, шеќерни, сувомеснати и деликатесни сто-
ки, алкохолни и безалкохолни пијалоци во за-
творени шишиња. 

Продавницата е основана од Млекарското 
претпријатие „Млекар" — Битола, а согласно ре-
шението на НО на општината — Битола, бр. 15585 
од 19-111-1956 год. 

Раководител на продавницата е Петко Насу-
левски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 472/56. (1090) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 3, со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: ку-
попродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе 
се занимава и со трговија со млеко и млечЈШ про-
изводи, шеќерни, сувомеснати и деликатеси про-
изводи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, во 
затворени шишиња. 

Продавницата е основана од Млекарското прет 
прифатив „Млекар" — Битола, а согласно решение-

то на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 
19-111-1956 год. 

Раководител на продавницата е Ристо Бан-
дески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 473/56. (1091) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 4, со седиште во Битола. 
Предмет на иселувањето на продавницата е: ку-
попродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе 
се занимава и со трговија со млеко и млечни про-
изводи, шеќерни, сувомеснати и деликатеси про-
изводи, алкохолни и безалкохолни производи, во 
затворени шишиња. 

Продавницата е основана од Млекарското прет 
пријатие „Млекар" — Битола, а согласно реше-
нието на НО на општината — Битола, бр. 15585 
од 19-111-1956 год. 

Раководител на продавницата е Спиро Силја-
новски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 474/56. (1092) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УП1-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана про-
давницата бр. 5, со седиште во Битола. Предмет 
на школувањето на продавницата е: купопродажба 
на стоки во внатрешен промет, а ќе се занимава 
со трговија со млеко и млечни производи, шеќер-
на, сувомеснати и деликатеси^ производи, алко-
холни и безалкохолни производи, во затворени 

I шишиња и печива. 

Продавницата е основана од Млекарското прет 
пријатно „Млекар" — Битола, а согласно реше-
нието на НО на општината — Битола, бр. 15585 
од 19-111-1956 г. 

Раководител на продавницата е Цветан Авра-
мовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 475/56. (1093) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 6, со седиште во Битола. 
Предмет на школувањето на продавницата е: ку-
попродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе 
се занимава и со трговија со млеко и млечни про-
изводи, шеќерни и деликатесни производи и без-
алкохолни пијалоци. 1 

Продавницата е основана од Млекарското прет 
пријатие „Млекар" — Битола, а согласно реше-
нието на НО на општината — Битола, бр. 15585 
од 19-111-1956 год. 

Раководител на продавницата е Вангел Хри-
стовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 476/Ѕв. (10ОД 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 7, со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: ку-
попродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе 
се занимава и со трговија со млеко и млечни про-
изводи, шеќерни и деликатесни производи и без-
алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Млекарското прет 
пријатие „Млекар" — Битола, а согласно реше-
нието на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 
19-111-1956 год. 

Раководител на продавницата е Крсте Алек-
совски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 477/56. (1095) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана про-
давницата под фирма: Продавница бр. 8, со се-
диште во Битола. Предмет на поодувањето на про-
давницата е: купопродажба на стоки во внатрешен 
промет, а ќе се занимава и со трговија со млеко 
и млечни производи, шеќерни и деликатеси^: про-
изводи и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Млекарското прет 
пријатие „Млекар" — Битола, а согласно реше-
нието на НО на општината — Битола, бр. 15585 
од 19-111-1956 год. 

Раководител на продавницата е Коста Гинов. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 478/56. (1096) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 9, со седиште во Битола. 
Предмет на послувањето на продавницата е: ку-
попродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе 
се занимава и со трговија со млеко и млечни про-
изводи, шеќерни и деликатеси производи и без-
алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана чод Млекарското прет 
пријатие „Млекар" — Битола, а согласно реше-
нието на НО на општината — Битола, бр. 35585 
од 19-111-1956 год. 

Раководител на продавницата е Стојче Дам-
јановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 479/56. (1097) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 10, со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: купо-
продажба на стоки во внатрешен-промет, а ќе се 
занимава и со трговија со млеко и млечни произ-
води, шеќерни и деликатеси производи и безал-
кохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Млекарството прет 
пријатие „Млекар" — Битола, а согласно реше-
нието на НО на општината — Битола, бр. 15585 
од 19-111-1956 год. 

Раководител на продавницата е Блаже Стој-
ковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 480/56. (1098) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 11-1-1956 год. под рег. бр. 4 е запишано прет-
пријатието под фирма: Трговско претпријатие 
„Песјак", со седиште во с. Долнени — Битолско. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: тр-
говија со тутун, таксени и поштенски марки, вред-
носници, канцелариски и ќнижарски материјали, 
обрасци, весници и др. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — с. Долнени, бр. 35 од 4-1-1950 
год. Истото ќе го потпишуваат директорот Ми-
лојко Коруноски и книговодителот Горѓи Јорда-
новски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 32/56. (1099) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 7-1-1956 год. под рег. бр. 2 е запишано претпри-
јатието под фирма: Трговско претпријатие на ма-
ло за промет со железарска и друга стока -Мер-
кур", со седиште во Битола. Предмет на поодува-
њето на претпријатието е: трговија со ;келозар-
ски и стакларски стоки, бои, лакови, кожа, гума 
и трговија на големо со јажарски стоки на тери-
торијата на Битолска околија. 

Претпријатието е основано од ф узио нир а ни те 
трговски дуќани и тоа: „Челик", „Демир Хисар", 
„Идеал", „Пролетер", „Разно", „Железар" и „Ме-
рново", а Согласно решението на НО на општината 
— Битола, бр. 14427 од 23-ХН-1955 год. Истото ќе 
го потпишува директорот Мамут Рифат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фет 
бр. 23/56. (1100) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 9-1У-1956 год. под рег. бр. 15 з запишано прет-
пријатието под фирма. Услужно претпријатие за 
колење на жива стока, со седишта В1 Прилеп 
Предмет на поодувањето на пгк.гпријатието е вр-
шење на месарски услуги, колење на жива стока, 
преработка на отпадоци и пренос на месо до ка-
сапниците во градот. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Прилеп, бр 10373 од 30-Ш-
1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Ива-
новски Атанас. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 259/56. (1101) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
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на 8-Ш-1956 год. под рег. бр 212 е запишана под 
фирма: Продавница „Семе", со седиште во Битола. 
Предмет на поучувањето на продавницата е: про-
дажба на квалитетно и СОЗТНЈ семе. 

Продавницата е основана од Земјоделската 
аптека — Битола, а согласно решението на НО 
на општината — Битола, бр. 12501 од 23-ХП-1955 г. 

Раководител на продавницата е Гане Стојчев-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 169/56. (1Ш) 

Окружниот стопанска суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 9-ХН-1955 год. под рег. бр. 13!), е запишана под 
фирма: Продавница ,.Борис Кидрич4% со седиште 
во Битола. Предмет на поодувањето на продавни-
цата е: продажба на мал:) на преработена кожа, 
крзно, крзнарска галантерија и табачка волна. 

Продавницата с основана од Индустријата за 
кожи „Борис Кидрич" — Битола, а согласно реше-
нието на НО на општината — Битола, бр. 15561 
од 3-У1-1955 год. Истша ќе ја потпишува раково-
дителот Славе Наумовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 751/55. (1112) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 30-1-1956 год. под рег. бр. ГЈЗ е запишана под 
фирма: Продавница на месо „Билјана", со седи-
ште во Битола. Предмет на поодувањето на про-
давницата е: трговија со месо и преработки од 
месо. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
за увоз-извоз „Билјана" — Битола, а согласно ре-
шението на НО на општината - Битола, бр. 549 
од 19-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Никола Илиев-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 106/56. а ИЗ) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 23-Х1-1955 год. под рег. бр. 161, е запишана под 
фирма: -Продавница за огледала ^,Блаже Рогози-
наро", со седиште во Битола. Предмет на пооду-
вањето ћа продавницата е: продажба на огледала 
ски производи, рамови за слики, како и вршење 
на занаетчиски стаклорезачки услуги. 

Продавницата е основана од Дрводелското про 
изводително претпријатие „Блаже Рогозинаро" — 
Битола, а согласно решението на НО на општи-
ната — Битола, бр. 8781 од 2-Х1-1955 год. 

Раководител на продавницата е Никола Ар-
севски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 719/56. (1114) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-ГУ-1956 год. под рег. бр. 146, е запишано под 

фирма: О,дделение за услуги при Конфекционото 
претпријатие „Иднина", ,со седиште во Битола. 
Предмет на иселувањето на одделението е: врше-
ње на услуги. 

Одделението е основано од Конфекционото 
претпријатие „Иднина" — Битола, а согласно ре-
шението на НО на општината — Битола, бр. 14705 
од 2-1У-1956 год. 

Раководител на одделението е Вита Толу. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 295/56. (1115) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 25-1-1956 год. под рег. бр. 146 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Битола. 
Предмет На поодувањето е: трговија со текстилни 
стоки, куси и плетени стоки и конфекција. 

Продавницата е основана од Конфекционото 
претпријатие „Иднина" — Битола, а согласно ре-
шението на НО на општината — Битола, бр. 12210 
од 7-ХН-1956 год. 

Раководител на продавницата е Васко Димов-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 94/56. (1116) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 12-У1-1956 год. под рег. бр. 124 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 9, со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на продавницата е трго-
вија со леб и сите видови на леболекарско произ-
водство. 

Продавницата е основана од лебопекарското 
претпријатие „Хигиена" — Битола, а согласно ре-
ш е н и е ^ на НО на општината — Битола, бр. 13008 
од 27-1У-1956 год. 

Раководител на продавницата е Крстевски 
Илија, 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 416/56. (1119) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 10-Х1-1955 год, под рег. бр. 59 е запишана под 
фирма: Продавница за кибрит и цигари, со седи-
ште во Крушево. Предмет на посадувањето на про-
давницата е: продажба на тутунови производи и 
кибрит на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Братство" — Крушево, а согласно ре-
шението на НО на Прилепска околија, бр. 14С88 
од 24-УП-1955 год. 

Раководител на продавницата е Георгиева Лен-
че. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 669/56. (1121) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14-1-1956 год. под рег. бр. 59, е запишана под 
фирма: Продавница „Мода", со седиште во Кру-
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шезо. Предмет на послувањето на продавницата е: 
продажба на текстилни стоки, галантерија, кожа 
и гумени производи. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Братство" — Крушево, а согласно ре-
шението на НО на општината — Крушево, бр. 4006 
од 12-ХП-1955 год. 

Раководител на продавницата е Харила Бидин. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 27/56. (1122) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14-1-1956 год. под рег. бр. 59 е запишано под 
фирма1 Продавница „Градител", со седиште во 
Крушево. Предмет на школувањето на продавни-
цата е: продажба на железарски стоки, с т а н а -
ри ја, градежен материјал, електрични материјал 
и емајлирани садови. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Братство" — Крушево, а согласно ре-
шението на НО на општината — Крушево, бр. 4006 
од 12-ХИ-1955 год, 

Раководител на продавницата е Панду Фити. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 28/56. (1123) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14-1-1956 год. под рег. бр. 59 е запишана под 
фирма: Продавница „Корија", со седиште во Кру-
шево. Предмет на послувањето на продавницата е: 
продажба на сите врсти колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Братство" — Крушево, а согласно реше-
нието на НО на општината — Крушево, бр. 4006 
од 12-ХП-1955 год. 

Раководител на продавницата е Трифун Кар-
дула. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 29/56. (1124) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14-1-1953 год. под рег. бр. 59 е запишана под 
фирма: Продавница „Бела вода", со седиште во 
Крушево. Предмет на школувањето на продавни-
цата е: продажба на сите видови колонијални сто-
ки како и мешовити стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Братство" — Крушево, а согласно ре-
шението на НО на општината — Крушево, бр. 4006 
од 12-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Томе Силја-
носки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 30/56. (П25) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14-1-1956 год. под рег. бр. 59 е запишана под 
фирма: Продавница „Градинар", со седиште во 
Крушево. Предмет на поодувањето на продавни-
цата е: продажба на емиш и зарзават. 

Бр. 5 - Стр. 95 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Братство" — Крушево, а согласно ре-
шението на НО на општината — Крушево, бр. 4006 
од 12-ХП-1955 год. 

Раководител на продавницата е Никола Кар-
дула. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 31/56. 4 (1126) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 12-У1-1956 год. под рег. бр. 59 е запишана под 
фирма: Продавница/ (по седиште во Крушево'. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: про-
дажба на мало земјоделски машини, алати, пре-
парати, семенски материјали, вештачки ѓубрива 
и сите други земјоделски потреби со регрес. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Братство" — Крушево, а согласно ре-
шението на НО на општината — Крушево, бр. 4271 
од 4-У-195Ѕ год. 

Раководител на продавницата е Нико Леонида 
ѓорѓиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 408/56. (1127) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 5-У-1956 год. под рег. бр. 68 е запишано под 
фирма: Складиште за тутунски прерауотки, со се-
диште во Охрид. Предмет на поодувањето т скла-
диштето е: складирање на ТЈггунски преработки и 
продажба на цигари. 

Складиштен е основано од „Тутунски комби-
нат" — Прилеп, а согласно решението на НО на 
општината — Охрид, бр. 4442 од 26-111-1956 год. 

' Раководител на складиштето е Коста Еконо-
мов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 314/56. (1129) 

Окружниот стопански суд во Битола објавуѕч 
дека во регистарот на стопанските организации 
на З-У-1956 год. под рег. бр. 31 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 2, со седиште во Прилеп. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: про-
дажба на мало училишни и канцелариски мате-
ријали, хартија, писушти и школски прибор, при-
бор за пишување и разни книги (литература). 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Просвета" — Прилеп, а согласно реше-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 11085 од 
З-ТУ-1956 год. 

Раководител на продавницата е Крсте Нел-
чески. 

Од Окружниот стопанска суд во Битола, Фи 
бр. 338/56, (ИЗО) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Неготино, бр. 5275 од 13-
У1-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници под рег. бр. 1, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Ашчилница Алексан-
дар Илчов Емшов, со седиште во Неготино — Ка-
вадарци. Предмет на работата на дуќанот е: гот-
вење на јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Илчов Емшов. (230) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Кочани, бр. 5813 од 31-У-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници под рег. бр. 7, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кондураџија Киро Пеноз 
Ангелов, со седиште во Кочани. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: кондураџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Пенов Ангелов. (231) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Врапчишта — Тетов-
ско, бр. 2521/56 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници (на страна 3, 
рег. бр. 23, занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар Минири Азис, со седиште во с. Добридол 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Минири 
Азис. (232) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
На НО (на Општината — Кочани, бр. 5887 од 3-У-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници под рет. бр. 8, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ножар Георги Илиев 
Кончалиев, со седиште во Кочани. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: изработка и продажба на 
ножеви. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Илиев Кончалиев. (233) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — „Кисела Вода" — Скопје, 
бр. 6485/56 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници под рег. бр. 27, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Лакирерска ра-
ботилница на Никола Христов Дограмаџиев, со се-
диште во Скопје, ул. „13" бр. 54 — Скопје. Пред-
мет на работата на дуќанот е: лакирерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Христов Дограмаџиев. (234) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 274, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 323, рет. бр. 323, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Дорче Николов ,Пет-

ревски, со седиште во с. Ехла. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дорче 
Николов Петревски. (184) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 272, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 321, рег. бр. 321, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Ѓорче Ефтимов Иванов-
ски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорче 
Ефтимов Ивановски. (185) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 271, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 320, рег. бр. 320, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Здравко Андреевски, со 
седиште во Ресен. Предмет на работата (на дуќа-
нот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Здрав-
ко Андреевски. (186) 

На основа дозволата од, Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 269, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 318, рег. бр. 318, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Казанџија Христо Шандуловски, 
со седиште во Ресен. Предмет на работата на ду-
ќанот е: казанџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хри-
сто Шандуловски. (187) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината - Ресен, бр. 270, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 319, рег. бр. 319, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер Кирил Крушеровски, со 
седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот 
е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Крушеровски. (188) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 268, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 317, рег. бр. 317, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Мите Борев Јаневски, со 
седиште во с. Болно. Предмет на работата на ду-
ќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мите 
Борев Јаневски, , (18^) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 224, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 322, рег. бр. 322, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ковач Рамадан Коминовски, со 
седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќа-
нот е: ковачки услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рама-
дан Коминовски. (190) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Кратово, бр. 32/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот 
дуќан под фирмг^ Опинчар Илија Јакимов Анев, 
со седиште во Кратово. Предмет на работата на 
дуќанот е: опинчарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Јакимов Анев. (191) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Гостивар, бр. 1145/55 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Фурна на Општата земјодел-
ска задруга „Сува Гора", со седиште во с. Бело-
виште. Предмет на работата на дуќанот е: фурна-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува самата задруга. (192) 
На основа дозволата од Советот за стопанство 

на НО на Општината — с. Манастирец — Охрид-
ско, бр. 1193 од 16-Ш-1956 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 53, рег. бр. 112, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Димитрија Јаневски, со седиште 
во с. Горни Манастирец. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
трија Јанески. (193) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Богданци — Титовве-
лешко, бр. 1405 од 23-1У-1956 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 1, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Томе Михајлов Танев, со седиште 
во с. Богданци. Предмет на работата на дуќанот е: 
столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе 
Михајлов Танев. (194) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Богданци — Титовве-
лешко, бр. 939 од, 24-1У-1956 год. е запишан: во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија Мито Михајлов Узунов, со 
седиште во с. Богданци. Предмет на работата на 
дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито 
Михајлов Узунов. (195) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општ-ината — Кратово, бр. 2040/55 год. 
е запишан: во регистарот на занетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ковач Стефко Стојчев Нушев, со се-
диште во Кратово. Предмет на работата на дуќа-
нот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеф-
ко Стојчев Нушев. (19Ѕ) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Титов Велес, бр. 1805 од 
7-У-1956 г. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 466, рег. бр. 
459, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Алек-
сандар Панов Ајдаров, со седиште во Титов Велес, 
ул. „В. Карпузов" бр. И. Предмет на работата на 
дуќанот е: лимарски производи и услуги. 

Фирмата ќе ја 'потпишува сопственикот Алек-
сандар Панов Ајдаров. (197) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Титоз Велес, бр. @946 од 
7-У-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 465, рег. 
бр. 458, занаетчискиот дуќан, под фирма: Фурна-
џија Петар Ѓошев Трајков, со седиште во Титов 
Велес, ул. „Владимир Назор" бр. 178. Предмет на 
работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Ѓошев Трајков. (198) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 10233 од 16-
1У-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 260, рег. 
бр. 260, занаетчискиот дуќан под фирма: Влечкар 
Методија Атанасов Мирчевски, со седиште во При-
леп, ул. „Јоска Орданоски бр. 30. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: изработување и продавање на 
влечки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Атанасов Мирчевски. (199) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 6798 од 12-1Х-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 259, рег. бр. 
259, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ка-
терина Илиева Поповска, со седиште во Прилеп, 
ул. „В. Талески" бр. 76. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на женски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кате-
рина Илиева Поповска. (200) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Титов Велес, бр. 8765 од 
10-У-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 468, рег. 
бр. 461, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар 
Витомир Д. Трајков, со седиште во Титов Велес, 
ул. „Благој Ѓорев" бр. 26. Предмет на работата на 
дуќанот е: јажарски производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вито-
мир Д. Трајков. (201) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Титов Велес, бр. 5863 од 
10-У-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 467, рег. 
бр. 460, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер 
Атанас Д. Зафиров, со- седиште во Титов Велес, ул. 
„Св. Климент" бр. 15. Предмет на работата на ду-
ќанот е: молерски услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ата-
нас Д. Зафиров. (202) 

На основа дозволат^ од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Титов Велес, бр. 4756 од 
14-У-1953 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 469, рег. 
бр. 462, занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар Панде А. Иванов, со седиште во Титов Ве-
лес, ул. „Димитар Влахов" бр. 125. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панде 
А. Иванов. (203) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Неготино, бр. 1173 од 27 -
1У-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници под рег. бр. 151, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ориентал-слаткар 
Адем Мемедо в Фазлиов, со седиште во с. Вешје. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Адем 
Мемедов Фазлиов. (204) 

На основа дозволата од Советот за стопанство' 
на НО на Општината — Ресен, бр. 256/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 308, рег. бр. 308, занает-
чискиот1 дуќан под фирма: Казанџија Кире Крста-
новски, со седиште во с. Сопотско — Охридско 
Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кире 
Крстановски. (34) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 11514 од 9-У-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 262, рег. бр. 
262, занаетчискиот дуќан под фирма: Клинчар Са-
лија Асанов Раимоски, со седиште во Прилеп, ул. 
„Републиканска" бр. 124. Предмет на работата на 
дуќанот е: изработка на клинци за добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали-
ја Асанов Раимоски. (205) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Струга, бр. 6491/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 4, рег. бр. 4, занаетчискиот 
дуќан под фирма,: Опинчар Авни Сулејман Сулче, 
со седиште во Струга, ул. „Скопска". Предмет на 
работата на дуќанот е: изработка на опинци и про-
дажба. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Авни 
Сулејман Сулче. (206) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Струга, бр. 6152/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 3, рег. бр. 3, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Варџија Иљо Матовски, со се-
диште во Струга, ул. „Маршал Тито" бр. 82. Пред-

мет на работата на дуќанот е: печење и продава-
ње на вар. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иљо 
Матовски. (307) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Струга,, бр. 3461/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 5, рег. бр. 5 занаетчиски-
от дуќан под фирма: Кројач Михо Ѓорѓиоски, со 
седиште во Струга, Кеј „8 ноември". Предмет на 
работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата кеј ја потпишува сопственикот Михо 
Ѓорѓиоски. (208) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — „Идадија" — Скопје, бр. 
2946/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници под рег. бр. 9, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Васка Сто-
јанова, со седиште во Скопје, ул. „29 ноември" бр. 
7. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
продажба на сода-вода. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васка 
Стојанова. (209) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Берово, бр. 3005/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 33, рег. бр. 628, занает-
чискиот дуќан под, фирма: Плетач Димитар Да-
говски, со седиште во с. Владимирово. Предмет на 
работата на дуќанот е: плетачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Латовски. (210) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Берово, бр. 2352/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 33, рег. бр. 627, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Милатин Ш у -
тевски, со седиште во с. Ратево. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мила-
дин Шантевски. (212) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Богданци — Титовве-
лешко, бр. 1777 од 25-У-1953 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 1, рег. бр. 3, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Тенекеџија Атанас Митев Петков, со се-
диште во с. Богданци — Гевгелија. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и ус-
луги. ,; 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Митев Петков. (213) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Титов Велес, бр. 9020 од 
19-У-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 470, рег. 
бр. 463, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар 
Круме Н. Петрушев, со седиште во Титов Велес, 
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ул. „Беласица" бр. 5. Предмет на работата на ду-
ќанот е: изработка и продажба на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Круме 
Н. Петрушев. (214) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 11209 од 9-У-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 261, рег. бр. 
261, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ме-
тодија Трајков Богоески, со седиште во Прилеп, 
ул. „Ре-публиканска" бр. 84. Предмет на работата 
на дуќанот е: шивачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Трајков Богоески. (215) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 12847 од 21-
У-1956 го,д е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 265, рег. 
бр. 265, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Благоја Петков Ристески, со седиште во Прилеп, 
ул. „8 март" бр. 5. Предмет на работата на дуќанот 
е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гоја Петков Ристески. (216) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 13017 од 21-У-
1956 год. е запишав во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 264, рег. бр. 
264, занаетчискиот дуќан под фирма: Шапкар Јор-
дан Христов Марковски, со седиште во Прилеп. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
продажба на шапки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Христов Марковски. (217) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Врапчиште — Тетовско, 
бр. 2097/56 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 20, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Кемал 
Шабана Алими, со седиште во с. Врапчиште. Пред-
мет на работата на дуќанот е: воденичарски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќемал 
Шабана Алими. (218) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Врапчиште — Тетовско, 
бр. 1208/56 год, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќгчи и работилници под рег. бр. 19, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Васил 
Илиевски, со седиште во с. Врапчиште — Тетов-
ско. Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Илиески. (219) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Врапчиште, бр. 1835 од 
26-Ш-1956 год. е запишан во регистарот на занает-

чиските дуќани и работилници на страна 2, рег. 
бр. 14, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Демири Џафера Селам, со седиште во е. Добреше 
— Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Деми-
ри Џафера Селам. (220) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Струга, бр. 7071/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 6, рег. бр. 6, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер-фризер Асан Ну-.. 
радина Делогожда, со седиште во Струга, ул. „Ѓор-
гон Ѓорѓиоски" бр. 2. Предмет на работата на ду-
ќанот е: берберо-фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асан 
Нурадина Делогожда. (221) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Виница — Штипска 
околија, бр. 4007/56 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 10, рег. бр. 109, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Налбат Азис Лутвиов Идризов, со седиште во с. 
Блатец. Предмет на работата на дуќанот е: пот-
ковување 'на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Азис 
Лутвиов Идризов. (222) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Виница — Штипска 
околија, бр. 2168/55 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 11, рег. бр. 110" занаетчискиот дуќан под фирма: 
Грнчар Ванчо Георгиев Грижов, со седиште во с. 
Виница. Предмет на работата на дуќанот ег грн-
чарски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо 
Георгиев Грижов. (223) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на (Општината — с. Виница — Штипска око-
лија, бр. 3154/55 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 12, 
рег. бр. 111, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер Јордан Стојанов Димитров, со седиште во с. 
Виница. Предмет на работата на дуќанот е: бер-
берски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јор-
дан Стојанов Димитров. (224) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Виница — Штипска 
околија, бр. 3166/55 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 13, рег. бр. 112, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Мане Зафиров Велјанов, со седиште во с. 
Виница. Предмет на работата на дуќанот е: изра-
ботка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мане 
Зафиров Велјанов. (225) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Виница — Штипска 
околија, бр. 717/55 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
14, рег. бр. 113, занаетчискиот д,уќан под фирма: 
Самарџија Благој Јорданов Гаврилов, со седишге 
во с. Блатец. Предмет на работата на дуќанот е: 
самарџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гој Јорданов Гаврилов. (226) 

На основа дозволата од Советот за стопанство' 
на НО на Општината — с. Виница — Штипска 
околија, бр. 2687/56 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
15, рег. бр. 114, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Јордан Иванов Малчев, со седиште во с. 
Виница. Предмет на работата на дуќанот е: ковач-
ки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Иванов Малчев. (227) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 8366, серија бр. 0669065, 
издадена од СВР — Тетово на Ќамил Јонуз Ма-
мути, с. Боговиње — Тетовско. (3793) 

Лична карта рег. бр, 218, серија бр. 0661328, из-
дадена од СВР — Тетово на Димитрие Ончев Ан-
ѓелковски, с. Челопек — Тетовско. (3794) 

Лична карта рег. бр. 1510, серија бр. 0289982, 
издадена од СВР — Штип на Лазар Димков Коцев, 
ул. „Кочо Рацин" бр. 13 - Штип. (3795) 

Лична карта рег. бр. 23121, серија бр. 0068610, 
издадена од СВР — Скопје на Петар Стојан Ко-
стадиновски, ул. „Зборска" бр. 1 — Битола. (3796) 

Лична карта рег. бр. 26300, серија бр. 0124248, 
издадена од СВР — Битола на Фанија Белкова, ул. 
„Даме Груев" бр. 122 - Битола. (3797) 

Лична карта рег. бр. 3864, серија бр. 0076159, 
издадена од СБР — Битола на Цветанка Божин 
Димовска, ул. „Блаже Рогузинар" бр. 56 — Битола. 

(3798) 
Лична карта рег. бр. 7060, издадена од СВР — 

Прилеп на Александар Р. Тепевски, ул. „Битол-
ска" бр. 157 - Прилеп. (3799) 

Лична карта рег. бр. 251, серија бр. 0724761, 
издадена од СВР — Брод на Аритон Синадиноски, 
с. Долни Манастирец — Охридско. (3800) 

Лична карта рег. бр. 3490, серија бр. 0401400, 
издадена од СВР — Св. Николе на Вели Јусинов 
Алиов, с. Дорфулија — Св. Николе. (3801) 

Лична ка,рта рег. бр. 1733, серија бр. 0054444, 
издадена од СВР — Берово на Александар Гаври-
лов Делиевски, с. Сушица - Струмица. (3802) 

Лична карта рег. бр. 5047, серија бр. 0545507, 
издадена од СВР — Куманово на Милан Ј. ќириќ, 
с. Табановце — Кумановско. (8804) 

Лична карта рег. бр. 9146, серија бр. 0041857, 
издадена од СВР — Охрид на Шеји Идриза Бурам, 
с. Велешта — Струга. "(3805) 

Лична карта рег. бр. 2812, серија бр. 0227422, 
издадена од СВР — Охрид на Петре Ламбев Ма-
линоски , с. Белчишта — Охридско. (3806) 

Лична карта рег. бр. 12261, серија бр. 0235262, 
издадена од СВР — Охрид на Наумче Петрев Лам-
бевски, с. Рамне — Охридско. (3807) 

Лична карта рег. бр. 8324, серија бр. 0753345, 
издадена од СВР — Кичево на Ибраими Реџе-
пов Мустафа, с. Длапкин Дол — Кичево. (3808) 

Лична карта ,рег. бр. 306, серија бр. 0780985, 
издадена од СВР — Тетово на Тодор Иванов Ата-
насовски, ул. „Гоце Делчев" бр. 69 — Тетово. (3809) 

Лична карта рег. бр. 28499, серија бр. 0686366, 
издадена од СВР — Тетово на Срахил Славко Бо-
гоевски, с. Беловиште — Тетовско. (3810) 

Лична карта рег. бр. 4783, серија бр. 0785547, 
издадена од СВР — Тетово на Фејма Џемил Иб-
раими, ул. „Партизанска" бр. 42 - Тетово. (3811) 

Лична карта рег. бр. 1910, серија бр. 0781103, 
издадена од СВР — Тетово на Марко Нове А б о в -
ски, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 74 - Тетово. (3812) 

Лична карта рег. бр. 35217, серија бр. 0691281, 
издадена од СВР - Тетово на Велко Гоцев Цвет-
ковски, с. Д. Седларце - Тетовско. (3813) 

Лична карта рег. бр. 19827, серија бр. 0680056, 
издадена од СВР - Тетово на Шукри Ќазим Јону-
зи, с. Шипковица — Тетовско. (3814) 

Лична карта рег. бр. 34587, серија бр. 0690825, 
издадена од СВР - Тетово на Нафи Абдил Асани, 
с. М. Речица — Тетовско. (3815) 

Лична карта. рег. бр. 34185, серија бр. 0690240, 
издадена од СВР - Тетово на Вели Јакуп Велии, 
с. Ораше — Тетовско. (3816) 

Лична карта рег. бр. 1364, серија бр. 0008386, 
издадена од од СВР - Битола на Борис Тодор Ја-
дилебовски, с. Логоварди — Битолско. (3817) 

Лична карта рег. бр. 12765, серија бр. 0757329, 
издадена од,СВР - Кичево на Никола Б. Траја-
носки, с. Прострање — Кичево. (3818) 

Лична карта рег. бр. 8750, серија бр. 0349660, 
издадена од СВР - Титов Велес на Стојан Стефа-
нов Димов, с. Бањица — Титоввелешко. (3819) 

Лична карта рег. бр. 12667, серија бр. 0Ш402, 
издадена од СВР — Гевгелија на Божана Тану-
шева Чалкова, ул. „Скопјанка" бр. 23—Гевгелија. 

(3820) 
Лична карта рег. бр. 11688, серија бр. 0587696, 

издадена од СВР - Скопје на Игњо Митре Па-
вловски, ул. „Лазар Колишевски" бр. 30 - Св. Ни-
коле. (3821) 

Лична карта рег. бр. 3874, серија бр. 0400784, 
издадена од СВР — Св. Николе на Павле Блажов 
Петров, с. Ерџелија — Св. Николе. (3822) 

Лична карта рег. бр. 8372, серија бр. 0404882, 
издадена од СВР — Св. Николе на Али Мустафа 
Јашар, с. Кишино) — Св. Николе. (3823) 

Лична карта рег. бр. 3294, серија бр. 0241686, 
издадена од СВР — Штип на Илија Панев Шалев, 
ул, „Борис Кидрич" бр. 20 — Ц1тип. (3824) 
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Лична карта рег. бр. 621, серија бр. 093621, из-
дадена од ОВР — Кочани на Коце Иванов Вели-
ков, работник во Зем стопанство „Искра" — Ко-
чани. (3826) 

Лична карта рег. бр. 2228, серија бр. 0414738, 
издадена од ОВР — Радовиш на Крум Манев Ка-
леев, ул. „М. Тито" бр. 25 - Радовиш. (3827) 

Лична карта рег. бр. 14564, серија бр. 0556276, 
издадена од ОВР — Куманово на Раиф Ќамил 
Зеќири, с. Руѓинце — Кумановско. (3828) 

Лична карта рег. бр. 6639, серија бр. 0547120, 
издадена од ОВР — Куманово на ѓорѓи А. Илиев-
ски, ул. „Живко Чоло" бр. 40 — Куманово. (3829) 

Лична карта рег. бр. 6283, серија бр. 0546873, 
издадена од ОВР — Куманово на Родна Илиева, 
ул. „Живко Чоло" бр. 40 — Куманово. (3830) 

Лична карта рег. бр. 7024, серија бр. 0547484, 
издадена од ОВР — Куманово на Душан Кузма-
новиќ, с. Никуљане — Кумановско. (3831) 

Лична карта рег. бр. 9590, серија бр. 0535044, 
издадена од ОВР — Куманово на Душан П. Пе-
шевски, ул. „Бајрам Шабан" бр. 33 — Куманово. 

(2832) 
Лична карта рег. бр. 22713, серија бр. 0538531, 

издадена од ОВР — Куманово на Раим С. Рецепи, 
с. Ваксинце — Кумановско. (3833) 

Лична карта рег. бр. 20390, серија бр. 0434796, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Борис Нико-
лов Дилберов, с. Градец — Гевгелија. (3834) 

Лична карта рег. бр. 6448, серија бр. 0071158, 
издадена од ОВР — Гевгелија на Мито Иванов 
Прошев, с. Богданци — Гевгелија. (3835) 

Лична карта рег. бр. 6016, серија бр. 0070726, 
издадена од ОВР — Гевгелија на Мара Николова 
Прочкова Прошева, с. Богданци — Гевгелија. (3836) 

Лична карта рег. бр. 3615, серија бр. 0429834, 
издадена од ОВР — Гевгелија на Благој Ефремов 
Петков, с. Габрово — Гевгелија. (3837) 

Лична карта рег. бр. 27168, серија бр. 0684905, 
издадена од ОВР - Тетово на Сеадин Имер Фазли, 
с. Палатица — Тетовско. (3838) 

Лична карта рег. бр. 159, серија бр. 0052869, из-
дадена од ОВР — Берово на Васил Димитар Ма-
киевски, с. Петралинци — Струмица. (3839) 

Лична карта рег. бр. 1372, серија бр. 0285887, 
издадена од СВР — Крушево на Глигур Наум 
Оџаклиески, ул. „Шула Мина" бр. 10 — Крушево. 

(3840) 
Лична карта рег. бр. 12206, серија бр. 0756745, 

издадена од СВР — Кичево на Селман Џелилов 
Далипоски, с. Зајас — Кичево. (3841) 

Лична карта рег. бр. 2462, серија бр. 0698972, 
издадела од СВР — Гостивар на Асан Баќиов Ос-
мани, с. Равен — Гостивар. (3842) 

Лична карта рег. бр. 4336, серија бр. 0700846, 
издадена од СВР — Гостивар на Драге Угрина Пет-
рески, с. Беловиште — Гостивар. (3843) 

Лична карта рег. бр. 10180, серија бр. 00128869, 
издадена од СВР — Делчево на Шаин Мустафа 
Бајков, с. Габрово — Делчево. (3844) 

Лична карта рег. бр. 5008, серија бр. 0402018, 
издадена од СВР — Св. Николе на Емин Демир 
Јусинов, с. Џумајлија — Св. Николе. (3845) 

Лична карта рег. бр. 1590, серија бр. 0414100, 
издадена од СВР — Радовиш на Јонуз Јашаров 
Демиров, с. Оравица — Радовиш. (3846) 

Лична карта рег. бр, 2394, серија бр. 0278413, 
издадена од СВР — Ресен на Мате Христов Кот-
ларсески, ул. „29 ноември" бр. 40 — Ресен. (3847) 

Лична карга рег. бр. 6696, серија бр. 0266404, 
издадена од СВР - Битола на Цветан Петров Ри-
стески, с. Прибилци — Битола. (3848) 

Лична карта рег. бр. 40191, серија бр. 2397091, 
издадена од СВР — Лескоец на Даринка Стојано-
виќ, ул. „Б. Кидрич" бр. 16 — Куманово. (3849) 

Лична карта рег. бр. 2724, серија бр. 0528770, 
издадена од СВР — Куманово на Абедин Исмаил 
Муареми, ул. „11 октомври" бр. 40 — Куманово. 

(3850) 
Лична карта рег. бр. 3399, серија бр. 028544, из-

дадена од СВР — Ресен на Мефаил Тапиов Фезу-
ла, с. Асамати — Охридско. - (3851) 

Лична карта рег. бр. 1231, серија бр. 0663076, 
издадена од СВР — Тетово на Амдија Мемеда 
Даути, с. Теново — Тетовско. (3852) 

Лична карта рег. бр. 11194, серија бр. 0670511, 
издадена од СВР — Тетово на Зендел Мифтар 
Селими, с. Д. Палчиште — Тетовско. (3853) 

Лична карта рег. бр. 20054, серија бр. 0717564, 
издадена од СВР — Гостивар на Бајрам Небиов 
Бегзати, с. Дол. Ѓоновица — Гостивар. (3854) 

Лична карта рег. бр. 13029, серија бр. 0461054, 
издадена од СВР - Струмица на Јован Лазаров 
Јованов, с. Конче — Радовиш. (3855) 

Лична карта рег. бр. 1573, серија бр. 0788446, 
издадена од СВР — Тетово на Абдирезак Сулејман 
Ибраими, ул. „Иво Рибар Лола" бр 265 — Тетово. 

(3856) 
Лична карта рег. бр. 12591, серија бр. 0117301, 

издадена од СВР — Дебар на Арслан Мимино Ми-
мин, с. Новак — Дебар. (3857) 

Лична карта рег. бр. 12072, серија бр. 0116782, 
издадена од СВР - Дебар на Мита Добевска Дој-
чиновска, с. Гари — Дебар. (3858) 

Лична карта рег. бр. 4525, серија бр. 0664928, 
издадена од ОВР — Тетово на Ристо А. Стојанов-
ски, с. Ратај е - Тетовско. (3859) 

Лична карта рег. бр. 19733, серија бр. 0162012, 
издадена од СВР — Прилеп на Томе Петков Див-
јаковски, с. Витолиште — Прилеп. (3860) 

Лична карта рег. бр. 9488, серија бр. 034998, 
издадена од СВР — Титов Велес на Ајет Дураков 
Батлиманов, с. Куридери — Титов Велес. (3861) 

Лична карта рег. бр. 14794, серија бр. 059304, 
издадена од СВР — Скопје на Раиф Селим Русте-
ми, ул. „160" бр. 40а - Скопје. (3662) 

Лична карта рег. бр. 55, серија бр. 073557, из-
дадена од СВР — Скопје на Зелије Џелил Дестани 
Дода, с. Моране — Скопско. (3663) 

Лична карта рег. бр. 61, серија бр. 073568, из-
дадена од СВР — Скопје на Исеин Ибраим Дода, 
с. Моране — Скопско. (3664) 

Лична карта рег. бр. 23, серија бр. 073606, из-
дадена од СВР — Скопје на Лулаш Ндроц Лу-
лаш, с. Радуша - Скопско. (3665) 
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Лична караа рег. бр. 25020, серија бр. 0601141, 
издадена од СВР — Скопје на Марица Диме (Или-
ева.) Мшгошева, ул. „174" бр. 23 - Скопје. (3666) 

Лична карта рег. фр. 65403, серија бр. 0072429, 
издадена од СВР — Скопје на Нисар Салих Омер-
агиќ, ул. „374" бр. 22а - Скопје. (3667) 

Лична карта рег. бр. 24186, серија бр. 0600306, 
издадена од СВР — Скопје на Бедри Шериф Му-
ча, с. Блаце — Скопско. (3668) 

Лична карта рег. бр. 77130, серија бр. 0054005, 
издадена од СВР — Скопје на Панче Перо Стев-
ковски, ул. „143" бр. 25а - Скопје. (3669) 

Лична карта рег. бр. 77252, серија бр. 0055508, 
издадена од СВР — Скопје на Љубица Бојко (Ми-
ленова ) Стевовска. ул. „143" бр. 25а — Скопје. 

(3670) 
Лична карта рег. бр. 80420, серија бр. 0055737, 

издадена од СВР — Скопје на Зубер Камбер Се-
лим, ул. „159" бр. 31 - Скопје. (3671) 

Лична карта рег. бр. 9152, серија бр. 0479949, 
издадена од ОВР — Пеќ на Бесим Абдула Дула-
тахи, ул. „116" бр.' 28 - Скопје. (3672) 

Лична карта рег. бр. 87734, серија Ср. 0623616, 
издадена од СВР — Скопје на Хасан Хамди Била-
ли, ул. „121" бр. 53а - Скопје. (3673) 

Лична карта рег., бр. 3567, серија бр. 0579560, 
издадена од СВР — Скопје на Цветан Петруш Ге-
оргиевски, ул. .,214" бр. 6 — Скопје. (3674) 

Лична карта рег. бр. 76324, серија бр. 0054354, 
издадена од СВР — Скопје на Стојна Левко (Ѓор-
ѓиева) Богданова, Скопје. (3675) 

Лична карта рег. бр. 59723, серија бр. 0046733, 
издадена од СВР — Скопје на Трајанка Богоја 
(Атанасова) Симонова, ул. „142" бр. 1/УП—Скопје. 

(3676) 
Лична карта рег. бр 88090, серија бр. 0624331, 

издадена од СВР — Скопје на Рамиз Шено Ато-
виќ, ул. „179" бр. 11 - Скопје. (3677) 

Лична карта рег. бр. 4998, серија бр. 0615629, 
издадена од СВР — Скопје на Стојко Стеван Зла-
тевски, с. Кучково — Скопско. (3678) 

Лична карта рег. бр. 9559, серија бр. 0014169, 
издадена од СВР — Б. Поље на Делија Касум Ша-
бановиќ, ул. „152а бис" бр. о — Скопје. (3679) 

Лична карта рег. бр. 35103, серија бр. 0026753, 
издадена од СВР — Скопје на Тале Тодор Ристо-
ски, ул. „456" бр. 15 — Скопје. (3731) 

Лична карта рег. бр. 394137, серија бр. 0382584, 
издадена од СВР — Белград на Светолик Милоје 
Стојановиќ, ул. „28" бр. 6 — Скопје. (3732) 

Лична карта рег. бр. 12608, серија бр. 0153431, 
издадена од СВР — Прилеп на Слободанка Илија 
(Божинова) Неделковска, ул. „101" бр. 38а—Скопје. 

(3733) 
Лична карта рег. бр. 2898, серија бр. 0495008, 

издадена од СВР — Пеќ на Јашар Аџо Панџа, ул. 
„146" бр. 104 - Скопје (3734) 

Лична карта рег. бр. 24448, серија бр. 054266, 
издадена од СВР — Куманово на Живко Трајко 
Јаневски, ул. „105" бр. 55 — Скопје. (3735) 

Лична карта рег. бр. 22382, серија бр. 0598502, 
издадена од ОВР—Куманово на Душан ѓорѓи Спа-
севски, с. Белимбегово — Скопско. (3736) 

Лична карта рег. бр. 8149, серија бр. 0583659, 
издадена од СВР — Куманово^ на Петре Јордан 
Спасовски, с. Белимбегово — Скопско. (3737) 

Лична карта рег. бр. 1752, серија бр. 0525762, 
издадена од СВР — Ораховац на Шаќир Халил 
Хаџијаха, ул. „Дрварска" бр. 104 — Скопје. (3738) 

Лична карта рег. бр. 22193, серија бр. 0060200, 
издадена од СВР — Скопје на Драгомир Ангеле 
Кузевски, ул. „Христијан Карпуш" бр. 74—Скопје. 

(3739) 
Лична карта рег. бр. 4875, серија бр. 0783643, 

издадена од СВР — Тетово на Наум д-р Христов 
Наумов, Скопје. (3740) 

Лична карта рег. бр. 20721, серија бр. 0162514, 
издадена од СВР - Прилеп на Војислав Васе Ко-
стовски, Скопје. (3741) 

Лична карта рег. бр. 2217, серија 'бр. 0614195, 
издадена од СВР — Скопје на Миодраг Љубомир 
Павиќевиќ, с. Оризари — СКОПСКО. (3742) 

Лична карта рег. бр. 1540, серија бр. 0013903, 
издадена од СВР — Скопје на Беџет Идриз Али, 
ул. „126" бр. 65 - Скопје. (3743) 

Лична карта рег. бр. 15878, серија бр. 0048589, 
издадена од СВР — Струга на Душан Миле Ка-
линовски, ул. „552" бр. 31 - Скопје. (3744) 

Лична карта рег. бр. 83999, серија бр. 0059022, 
издадена од СВР - Скопје на Јандре Тодор Тасев-
ски, Скопје. (3745) 

Лична карта рег. бр. 14571, серија бр. 0591081, 
издадена од СВР — Скопје на Муртезан Незир 
Таир, ул. „129" бр. 97 - Скопје. (3746) 

Лична карта рег. бр. 2085, серија бр. 0613645, 
изда,дена од СВР - Скопје на Керим Фаик Ќаил, 
с. Матка — Скопско. (3747) 

Лична карта рег. бр. 3443, серија бр. 0783015, 
издадена од СВР - Скопје на Зендел Исен Му-
стафа, ул. „Косовска" бр. 69 - Ѓ. Петров. (3748) 

Лична карта рег. бр. 19796, серија бр. 0595918, 
издадена од СВР - Скопје на Сејфула Џавид Са-
дик, ул. „Долно Коњаре - Скопско. (43) 

Лична карта рег. бр. 19548, серија бр. 0595669, 
издадена од СВР — Скопје на Али Јонуз Милаим, 
с. Студеничани — Скопско. (44) 

Лична карта рег. бр. 54868/серија бр. 0044299, 
издадена од СВР — Скопје на Сабрија Амет (Али) 
Рамадан, ул. „118" бр. 327 — Скопје. (45̂  

Лична карта рег. бр. 2842, серија бр. 0579819. 
издадена од СВР — Скопје на Мусли Џевид Неби, 
с. Гумалево — Скопско. (45) 

Лична карта рег. бр. 4931, серија бр. 0615789, 
издадена од ОВР — Скопје на Стојко Неделко 
Трпковски, с. Кучково — Скопско. (47) 

Лична карта рег. бр. 65160, серија бр. 0071945, 
издадена од СВР — Скопје на Хајрула Ферик Фе-
тија, ул. „М. Тито" бр. 30 — Скопје. (48) 

Лична карта рег. бр. 46300, серија бр. 0604620, 
издадена од, СВР — Скопје на Драгица Анто (Кру-
шарев а) Попова, ул. „282" бр. 8 — Скопје. (49) 

Лична карта рег. бр. 7323, серија бр. 0583333, 
издадена од СВР — Скопје на Јакуп Зејадин Ис-
а и л о в , с. Долно Нерези - Скопско. (50) 
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Лична карта рег. бр. 24673, серија бр. 0655016, 
издадена од СВР — Скопје на Филип Драган Ѓур-
чиновски, „Пролет" 9 зграда 19 стан — Скопје. 

(51) 
Лична карта рег. бр. 0589622, издадена од СВР 

— Скопје на Иконија Петко (Димитриева) Еми--
шиева, с. Кучевиште — Скопје. (52) 

Лична карта рег. бр. 67053, серија бр. 0857905, 
издадена од СВР — Скопје на Коце Спасов Кар-
далимовски, ул. „145" бр. 38 — Скопје. (53) 

Лична карта рег. бр. 2133, серија бр. 0613787, 
издадена од СВР — Скопје на Гафур Мемед Му-
стафа, ул. „157" бр. 38а - Скопје. (54) 

Лична карта рег. бр. 50306, серија бр. 0035549, 
издадена од СВР — Скопје на Пенија Хида (Де-
мир) Фејзула, ул. „383" бр. 15 — Скопје. (55) 

Лична канта рег. бр. 86169, серија бр. 0062459, 
издадена од СРВ — Скопје на Јакуп Хајдар Ху-
сеин, ул. „413" бр. 1 — Скопје. (56) 

Лична канта рег. бр. 2727, серија бр. 0398737, 
издадена од СВР — Св. Николе на Ване Арсо 
ѓорѓиевски, ул. „660" би. 14 — Скопје. (57) 

Лична канта рег. би. 19430, серија бр. 0595551, 
издадена од СВР — Скопје на Алија Риза Миф-
тари. с. Умово — Скопско. (58) 

Лична канта рег. би. 14611, сешла би. 0^23819, 
издадена од СВР — Скопје на Даут Исмаил Селим, 
с Г Н У Ш И Н О — Скопско. " (59) 

Лична канта рег. би. 21018, сенита би. 0597139, 
издадена од СВР — Скопје на Сота Пета,н (Стои-
сављевиќ) Милошевска, с. Сингелиќ — С К О П С К О . 

(60^ 
Лична канта рег. бн. 2660, сенија бр. 0579628, 

издадена од СВР — Скопје на Боце Илија Анге-
ловски, с. Огњанци — Скопско. (61) 

Лична канта рег. бр. 'Лбб. серија бн. 1772064, 
издадена од СВР — Ниш на Веселинка Милан (До-
брева) Чедиќ, ул. „102" бр. 10 — Скопје. (62) 

Лична канта рег. бн. 46361, сенија бн. 0604635, 
издадена од СВР — Скопје на Јован Василко То-
доровски, Скопје. (63) 

Лична карта рег. бр. 78, серија бр. 0613203, из-
дадена од СВР — Скопје на Милева Радосав (Обра-
довиќ) Царева, ул. „386" бр. 8 — Скопје. (65) 

Лична карта рег. бр. 69923, серија бр. 0620080, 
издадена од СВР — Скопје на Илми Ја ј а Шакир, 
ул. „148" бр. 125 - Скопје. (66) 

Лична карта рег. бр. 11672, серија бр. 0013498, 
издадена од СВР — Скопје на Никола Коста Ми-
хајловски, ул. „А. Пушкин" бр. 12 — Скопје. (67) 

"Лична карта рег. бр. 21307, серија бр. 0597428, 
издадена од СВР — Скопје на Душко Никола Бла-
жев, с. Јурумлери — Скопско. (68) 

Лична карта рег. бр. 85132, серија бр. 0061397, 
издадена од СВР — Скопје на Амет Осман Етем, 
ул. „192" бр. 39 - Скопје. (69) 

Лична карта рег. бр. 588, серија бр. 0613478, 
издадена од СВР — Скопје ^а Авдил Бекир Феј-
зула, с. Никиштане — Скопско. (70) 

Лична карта рег. бр. 28451, серија бр. 0022234, 
издадена од СВР — Скопје на Бранко Ангеле Не-
стороски, ул. „13" бр. 13 — Скопје. (71) 

Лична карта рег. бр. 75664, серија бр. 00050572, 
издадена од СВР — Скопје на Февзи Реџеп Ибра-
им, ул. „151" бр. 12 - Скопје. (72) 

Лична карта рег. бр. 6854, серија бр. 0582864, 
издадена од СВР — Скопје на Сулејман Исеин Ба-
ки, с. Средно Коњари — Скопско. (73) 

Лична карта рег. бр. 10259, серија бр. 0706763, 
издадена од СВР — Гостивар на Сулејман Ибра-
имов Шабани, с. Дебреште — Гостивар. ((3720) 

Лична карта рег. бр. 598, серија бр. 083898, из-
дадена од СВР — Св. Николе на Никола Николов 
Угревски, с. Кадрафаково — Св. Николе. (3721) 

Лична карта рег. бр. 419, серија бр. 083719, из-
дадена од СВР — Штип на Георги Јованов Аџиев, 
с. Ерџелија — Св. Николе. (3722) 

Лична карта рег. бр. 9069, серија бр. 0385679, 
издадена од СВР — Кочани на Тодор Стојанов 
Кузманов, с. Облешево — Кочани. (3723) 

Лична карта рег. бр. 14951, серија бр. 0421725, 
издадена од СВР — Струмица на Нада Лазарова 
Пецева, ул. „Широк Дол" бр. 6 — Струмица. (3724) 

Лична карта рег. бр. 1, серија бр. 0244511, из-
дадена од СВР — Крушево на Алексо Христо 
Алексовски, ул. „Киро Фетак" бр. 40 — Крушево. 

(3725) 
Лична карта рег. бр. 10785, серија бр. 0535992, 

издадена од СВР — Куманово на Тошо С. Трифу-
новски, ул. „Илинденска" бр. 15 — Куманово. (3726) 

Лична карта рег. бр. 364, серија бр. 077064, из-
дадена од СВР — Титов Велес на Лена Јованова 
(Чамова) Јованова, ул. „Превалец" бр. 13 — Титов 
Велес. (3727) 

Лична карта рег. бр. 9651, серија бр. 3054552, 
издадена од СВР — Нов Пазар на Наим Захов Му-
риќ, с. Г. Оризаре — Титоввелешко. (3728) 

Лична карта рег. бр. 7194, серија бр. 0480810, 
издадена од СВР — Струмица на Димитар Васи-
лев Фасулов,. ул. „Крушевска Република" бр. 5Ѓ/ 
- Струмица. (3729) 

Лична карта рег. бр. 10С46, серија бр. 0060718, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Стојко Сте-
ванов Јакимовски, с. Узем — Кр. Паланка. (3730) 

Лична карта рег. бр. 1679, серија бр. 0543297, 
издадена од СВР — Куманово на Руфат С. Фаз-
лии, с. Романовце — Кумановско. (3770) 

Лична карта рег. бр. 19273, серија бр. 0559090, 
издадена од СВР - Куманово на Јелена С. Сто-
јанова, ул. „X. Карпуш" бр. 50 - Куманово. (3771) 

Лична карта рег. бр. 3927, серија бр. 0542924, 
издадена од СВР - Куманово на Денко П. Вел-
ковски, с. Романовце — Кумановско. (3772) 

Лична карта рег. бр. 3920, серија бр. 0728417, 
издадена од СВР - Брод на Душан Софронија Вр-
ќамовски, с. Белица — Охрид. (3773) 

Лична карта рег. бр. 15890, серија бр. 0759622, 
издадена од СВР — Кичево на Круме Љубев Ни-
коловски, с. Видрани! — Кичево. (3774) 

Лична карта рег. бр. 230, серија бр. 0064940, 
издадена од СВР — Гевгелија на Цветко Настов 
Трајков, с. Стојаково — Гевгелија. (3775) 

Лична карта рег. бр. 9831, серија бр. 0671419, 
издадена од СВР — Тетово на Амет Зејнула Аме-
ти, с. Гајре — Тетовско. (3776) 
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Лична карта рег. бр. 25763, серија бр. 0683105, 
издадена од ОВР - Тетово на Ариф Мејди Рецепи, 
с, Доброште — Тетовско. (3777) 

Лична карта рег. бр. 8256, серија бр. 0295796, 
издадена од ОВР — Штип на Радмила Ланчева 
Ангелова, ул. „Вера Циривири" бр. 5—Штип. (3778) 

Лична карта рег. бр. 4213, серија бр. 0012343?,, 
издадена од ОВР — Делчево на Китан Богатинов 
Ристовски, с. Саса — Штипско. (3779) 

Лична карта рег. бр. 2837, серија бр. 0227447, 
издадена од ОВР - Охрид на Спасе Крстан Мув-
чески, с. Требеништа - - Охридско. (3780) 

Лична карта ^ег. бр 30599, серија бр. 0010211, 
издадена од ОВР — Битола на Зорка Буџевска, с. 
Ѓавато — Битола. (3781) 

Лична карта рег. бр. 25971, серија бр. 0123798, 
издадена од ОВР — Битола на Петар Паско Бу-
џевски, с. Ѓавато — Битолско. (3782) 

Лична карта рег. бр. 23389, серија бр. 0120924, 
издадена од СВР - Битола на Љубе Цветан Јо-
левски, с. Граиште — Битолско. (3783) 

Лична карта рег. бр. 2932, серија бр. 0183442, 
издадена од ОВР — Прилеп на Сотир Настев Апо-
столовски, с. Мажучиште - Прилеп. (3784) 

Лична карта рег. бр. 17300, серија бр. 0198093, 
издадена од СВР — Крушево на Благоја Методиев 
Јовановски, ул. „Кр. Волороски" бр. 74 - Прилеп. 

(3785) 
Лична карта рег. бр. 7976, серија бр. 0563884, 

издадена од СВР — Куманово на Бајрам Камбер 
Зумберовски, ул. ,.Бајрам Шабани" бр. 30 — Ку-
маново. (3786) 

Лична карта рег. бр. 16070, серија бр. 0557481, 
издадена од СВР — Куманово на Евзи М. Кадрии, 
с. Романовце — Кумановско. (3787) 

Лична карта рег. бр. 23326, серија бр. 0539144, 
издадена од СВР — Куманово на Петра Андонова, 
ул. „Рибар Лола" бр. 7 — Куманово. (3788) 

Лична карта рег бр, 11161, серија бр. 0234165, 
издадена од ОВР — Охрид на Петар Јанев Кисе-
линов, ул. „Вардар" бр. 11 — Охрид. (3789) 

Лична карта рег. бр. 18064, серија бр. 0506998, 
издадена од СВР - Кавадарци на Павлина Мак-
иева Јашарова, ул. „ЈНА" бр. 74 - Кавадарци. 

(3790) 
Лична карта рег. бр. 16061, серија бр. 0678461, 

издадена од СВР - Тетово на Милан Петруш 
Ѓорѓески, с. Глоти — Тетовско. (3791) 

Лична карта рег. бр. 21471, серија бр. 0682251, 
издадена од СВР - Тетово на Абуш Касам Рама-
дани, с. Нераште - Тетовско. (3792) 

Лична карта рег. бр. 79314, серија бр. 0052153, 
издадена од СВР - Скопје на Марица Трајча 
Сидова, ул. „399" бр. 100 - Скопје. (3949) 

Лична карта рег. бр. 57411, серија бр. 0040610, 
издадена од СВР - Скопје на Хамди Рамадан Ју-
суф, ул. ,.376" бр. 61а - Скопје. (3750) 

Лична карта рег. бр. 19707, серија бр. 0595828, 
издадена од СВР - Скопје на Зулфи Реџеп Садри, 
ул. „170" бр. 12 - Скопје. (3751) 

Лична карта рег. бр. 1035, серија бр. 0577290. 
издадена од СВР - Скопје на Абди Ајдар Нуи, с. 
Чифлик, Скопско. (3752) 

Лична карта рег. бр. 12639, серија бр. 0588649, 
издадена од СВР - Скопје на Фазли Јусуф Јонуз, 
с. Црни врв — Скопско. (3753) 

Лична карта рег. бр. 14484, серија бр. 0581584, 
издадена од СВР - Скопје на Здра Велко Здрав-
кова, ул. „41 бис" бр. 29 - Скопје. (3754) 

Лична карта рег. бр. 61930, серија бр. 0066634, 
^ издадена од СВР - Скопје на Демтф Емин Елез, 

ул. „130" бр, 40а - Скопје. (3755) 
Лична карта рег. бр. 10462, серија бр. 0583572, 

издадена од СВР - Гураковац на Мурат Мујо Кам-
беров, ул. „213а" бр. 44а - Скопје. (3756) 

Лична карта рег. бр. 24679, серија бр. 0600799, 
издадена од СВР - Скопје на Сефер Ибиш Незир 
с. Малчишта — Скопско. (3757) 

Лична карта рег. бр. 1884, серија бр. 0004342, 
издадена од СВР - Скопје на Грозда Мартин Ан-
дреевски, ул. „Коле Неделков" бр. 6 — Скопје. 

(3758) 
Лична карта рег. бр. 320, серија бр. 080338, 

издадена од СВР - Прилеп на Крсте Николов Поп 
Русев, Скопје. (3759) 

Лична карта рег. бр. 23216, серија бр. 00608803, 
издадена од СВР - Скопје на Гојко Коле Милен-
ковски, с. Белимбегово — Скопје. (3760) 

Лична карта рег. бр. 6127, серија бр. 0589621, 
издадена од СВР — Скопје на Петко Ристо Емше-
риев, с. Кучевиште — Скопско. , (3761) 

СОДРЖИНА 
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