
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

СКОПЈЕ 
Сабота, 4 септември 1954 

Бро.1 27 Година X 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

120 
На основа член 15 став 2 од Уредбата за 

занаетчиски дуќани и занаетчиски претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54)> 
член 26 и 28 од Уредбата за ученици во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
39/52) и член 75 од Уставниот закон за ос-
новите на општественото1 и политичкото ус-
тројство и отзганите на власта на Народна 
Република Македонија, Извршниот совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА УЧЕ-

НИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО ШТО СЕ 
ДОЛЖНИ ДА ГИ ДРЖАТ ЗАНАЕТЧИ-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Занаетчиските организации должни се да 

држат сразмерен број ученици во стопан-
ството а према бројот на упослената »струч-
на работна рака (висококвалификовани и 
квалификувани занаетчиски работници), и 
тоа во следните занаетчиски дејности, а 
према наведената сразмера: 
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17 Браварска 1—3 1 3 1 
2. Машин-браварска 1—2 1 2 1 
3. Уметничко-браварска 1 - 2 1 2 1 
4. Аутомеханичарска 1—2 1 2 1 
5. Механичаре^ 1—3 1 3 1 
6. Процизно-механичарска 1—2 1 2 1 
7. Металостругарска 1 - 3 1 3 1 
8. Алатничарска 1 2 — — 

9. Изработка на каросерии 
за возила 1 - 3 1 3 1 

10. Изработка на каросерии 
од лим 1 - 3 1 3 1 

И. Изработка на каросерии 
од дрво 1—3 1 3 1 

12. Градежно-лимарска 1 - 3 1 — — 

13. Леачка (без звоноливачка^ 1—2 1 3 1 
14. Уметничко-леачка 1—2 1 2 1 
15. Метално-моделарска 1—2 1 2 1 
16. Инсталатерска за водо-

вод и канализација 1—2 1 2 1 
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17. Инсталатерска за парно, 
водно и воздушно ото-
пление 1—2 2 

18. Саатчиска 1 — 3 3 
19. Златарска 1—3 3 
20. Оптичарска 1—3 3 
21. Изработка на ролетни 1—3 3 
22. Изработка на музички 

инструменти 1—2 3 
23. Луткарска 1—2 3 
24. Електро-инсталатерска 1—2 2 
25. Електро-механичарска 1 - 2 2 
26. Стаклобрусачка 1 - 3 3 
27. Пишување на фирми 1 - 2 3 
28. Коларска 1—2 2 
29. Столарска 1—3 3 
30. Бачваро-качарска 1—3 3 
31. Дрворезачка-дуборезачка 1—3 3 
32. Дрвостругарска 1—3 3 
33. Изработка на појаси ^ 

мидери 1—2 3 
34. Тапетарска-декоратерска 1 - 2 3 
35. Тапетарска за возила 1 - 3 — — 

36. Изработка на кожна га-
лантерија 1 - 3 3 

37. Ракавичарска 1—3 3 
38. Ортопедско-бандажерска 1 - 3 3 
39. Фризерска 1—3 3 
40. Колбасичарска 1 - 3 3 
41. Керамичарска 1 - 2 2 

Член 2 
Примањето и држањето на учениците во 

стопанството во останатите занаетчиски деј-
ности ненаброени во точка 1/е факултатив-
но. 

Член 3 
Работното место во занаетчиските дејнос-

ти од точка 1) на оваа уредба, кое се води 
од квалификовано лице постаро од 60 години 
или ако органите на народниот одбор утвр-
дат дека нема услов за упослување на уче^ 
ник во стопанството, може да се ослободи 
од задолжително држање на ученици во 
стопанството со тоа да занаетчиската орга-
низација, вклучувајќи го и приватниот зана-
етчија, е должна да уплатува допринос за 
фондот за обучување на учениците према 
член 4 и 5 од оваа уредба. 
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Член 4 
Народниот одбор на околината (градот од-

носно градската општина со одделни права) 
на основа одредбите од оваа уредба, донесува 
за секоја занаетчиска, организација на свое-
то подрачје одделно решение за бројот на 
учениците во стопанството кој задолжител-
но ќе се држи. За непридржавање кон ова 
решение ќе се применат членовите 28 и 30 
од Уредбата за ученици во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/52). 

Член: 5 
Сразмерниот износ кој занаетчиските ор-

ганизации треба да го платат во случаите 
од член 28 од Уредбата за ученици во сто-
панството се утврдува на 1.500 динари. 

Член 6 
Најголемиот број на ученици во стопан-

ството што можат да бидат запослени во за-
наетчиските дејности наведени во точка 1 
од оваа уредба во приватните занаетчиски 
дуќани на еден висококвалификован занает-
чиски работник е 2 ученици, а во сите оста-
нати: занаетчиски дејности до еден ученик 
во стопанството. 

Зажалувањето на ученици во стопан-
ството во занаетчиството преку овој макси-
мум го одобрува советот за стопанство на 
народниот одбор на околијата (градот однос-
но градската општина со одделни права). 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила од денот на 

објавувањето' во „Службен весник на, На-
родна Република Македонија", кога преста-
нуваат да важат одредбите за занаетчиство-
то од Решението за определување сразме-
рот на бројот на учениците во стопанството 
према бројот на квалификуваните работни-
ци на подрачјето на НРМ („Службен весник 
на НРМ" бр. 33 и 34/52). 

ИС број 241 
16 август 1954 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, е. р. 
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На основа член 48 став 2 од Уредбата за 

занаетчиските дуќани и занаетчиските прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
5/54) и член 75 од Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото устрој 
ство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, Извршниот совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЈМАЛИОТ БРОЈ НА ЗАНАЕТЧИС-

КИ РАБОТНИЦИ ШТО МОЖАТ ДА 
ОСНИВААТ ЗАНАЕТЧИСКА ЗАДРУГА 

Член 1 
За оснивање на занаетчиска задруга по 

одредбите од Уредбата за занаетчиски ду-
ќани и занаетчиски претпријатија потребно 
е најмалку 5 занаетчиски работници од онаа 
занаетчиска дејност која е предмет на, ра-
ботењето на занаетчиската задруга, и тоа 
под следните услови: 

а) за занаетчиски дејности за чие оба-
вување односно раководење се бара струч-
на спрема на висококвалификован занает-
чиски работник (занаетчиски мајстор) по-
требно' е најмалку еден од оснивачите да 
има стручна спрема на висококвалификован 
занаетчиски работник (занаетчиски мајстор), 
а останатите можат да имаат нестручна 
спрема на квалификован занаетчиски ра-
ботник (занаетчиски помошник); 

б) за занаетчиски дејности за чие обаву-
вање односно раководење се бара стручна 
спрема на квалификован занаетчиски ра-
ботник (занаетчиски помошник) односно 
стручна спрема на занаетчиски приучен ра-
ботник потребно е, сите оснивачи да имаат 
стручна спрема на квалификован занаетчи-
ски работник (занаетчиски помошник) од-
носно стручна спрема на приучен занаетчи-
ски работник; и 

в) за стопанските дејности што се слични 
на занаетчиска дејност или услужно-кому-
нална дејност, за чие обавување односно ра-
ководење не е потребна стручна спрема 
(член 16 од Уредбата за занаетчиски дуќани 
и занаетчиски претпријатија), не е потребно 
основачите да имаат некаква стручна спре-
ма. 

Член 2 
Еден занаетчиски работник односно едно 

лице може истовремено да учествува во 
склучувањето на договор за оснивање само 
на една занаетчиска задруга до окончува-
њето на постапката за оснивање на истата. 

Занаетчиски работник односно лице кое 
е член на една занаетчиска задруга не може 
дд учествува истовремено во оснивањето на 
друга занаетчиска задруга. 

Член 3 
Ако занаетчиската задруга во текот на 

своето работење остане подолго од 3 месеци 
со помалу од 5 членови, се смета дека таква 
задруга повеќе не ги исполнува условите за, 
обавување на својата дејност и надлежниот 
народен одбор на околијата (градот односно 
градската општина со одделни права) ќе до-
несе решение за забранување на поната-
мошната работа на таква задруга во смисла 
на член 3 од Уредбата за престанок на прет-
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пријатната и дуќаните („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 51/53). 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС број 244 
16 август 1954 година 

Скопје. 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, е. р. 
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На основа член 14 од Уредбата за занает-
чиски дуќани и занаетчиски претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ" број 5/54) и член 
75 од Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и ор-
ганите на власта на Народна Република Ма-
кедонија, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ НА ОБАВУВАЊЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ 
ВО ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

Член 1 
На приватните занаетчиски дуќани се 

забранува вршењето на следните занаетчи-
ски дејности: 

1) Изработка на леб, 
2) месарска (касапска), 
3) колбасичарска, 
4) цреварска, 
5) производство на зачини, миродии и су-

рогати на кафе, 
6) производство на козметика и мирисни 

средства, 
7) сапунџиска, 
8) изработка на етерични масла, 
9) изработка на сириште во прав и теч-

ност. 

Член 2 
Постоеќите приватни занаетчиски дуќа-

ни од претходната точка должна се, да се 
сообразат со оваа, уредба во срок од 6 месеци 
од објавувањето на истата во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". Во 
случај на неподнесување пријава за преста-
нок на приватниот занаетчиски дуќан од 
страна на сопственикот, народниот одбор кој 
ја издал дозволата ќе го утврди со решение 
престанокот на работата и ќе ја одземе до-
зволата согласно член 63 точка 3 од Уред-
бата за занаетчиски дуќани и занаетчиски 
претпријатија. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС број 243 
16 август 1954 година 

Скопје. 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, е. р. 
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На основа член 22 од Уредбата за занает-

чиски дуќани и занаетчиски претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54), и член 
75 од Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и ор-
ганите на власта на Народна Република Ма-
кедонија, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДЕЈНОСТИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПО-
ЗВОЛИ ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РАБОТА ВО 

КУЌАТА НА РАБОТНИКОТ 

Член 1 
Народниот одбор на око лиј ата (градот 

односно градската општина со одделни пра-
ва) може да позволи на занаетчиските орга-
низации со средства во општествена соп-
ственост да можат да организираат работа 
во куќата на работникот („работа на сиц") 
само во следните занаетчиски дејности, и 
тоа: 

1) Килимарска, 
2) рачно-плетачка, 
3) изработка на предмети од лика, рого-

зина, рафија и слама, 
4) плетење на трска, 
5) изработка на черги од текстилни от-

падоци. 
Член 2 

Занаетчиските организации со средства-
та во општествена сопственост што обаву-
ваат една од занаетчиските дејности од 
претходната точка можат да организираат 
работа во куќата на работникот само по 
претходно одобрение на народниот одбор на 
околијата (градот односно градската општи-
на со одделни права). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС број 242 
16 август 1954 година 

Скопје. 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, е. р. 



Бр. 27 — Стр, 380 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 4 септември 1954 

- 124 
На основа чл. 88 ст. 3 од Уредбата за ор-

ганизацијата, иселувањето и управувањето 
со Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/ 
53), и тон. 2 од Одлуката за процентите за 
растаделба на добивката кај претпријатија-
та за поштенско-телеграфско-телефонски 
сообраќај („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
20/54), Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА РАСЛО ДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПОШТЕНСКО-ТЕ-
ЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАКАЈ 

СКОПЈЕ 
I. 

Претпријатието за поштенско-телеграф-
ско-телефонски сообраќај ќе уплатува во 
својот резервен фонд 2% од сталните обртни 
средства годишно. 

II. 
Од делот на добивката кој преостанува 

после издвојувањето на, средствата за инве-
стициониот фонд при Генералната дирекци-
ја на поштите, телеграфите и телефоните и 
резервниот фонд на претпријатието, Прет-
приј атието за поштенско-телеграфско-теле-
фонски сообраќај ќе уплатува во својот ин-
вестиционен фонд 40%. 

III. 
Преостанатиот дел од добивката, Прет-

приј атието за поштенско-те леграфско-те ле-
фонски сообраќај, ќе го употреби за исплата 
на плати над пресметковниот платен фонд, 
во границите предвидени со чл. 6 од Уред-
бата за измени и дополненија на Уредбата 
за платите на работниците и службениците 
на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 18/54) и за уплата во фондот 
за самостојно располагање на претпријати-
ето. 

IV. 
Оваа одлука, влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1954 година. 

ИС бр. 248 
21 август 1954 година 

Скопје. 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, е. р. 

125 
На основа чл. 33 од Уредбата за звањата 

и платите на службениците од просветно-
научна служба („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 14/52) во врска со точка 1 од Одлуката 

за пренесување надлежноста за донесување 
прописи за плаќање на хонорарната настава 
во училиштата на републичките извршни 
совети („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), 
Извршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ХОНОРАРНАТА НА-
СТАВА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА, ВО 
НИЖИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА и в о 

ОСУМГОДИШНИТЕ основни 
УЧИЛИШТА 

I. Според одредбите на оваа одлука ќе 
се плаќаат хонорарите на наставниците (про-
фесори на средна школа, преподаватели, 
стручни учители, учители и учители по* 
практична настава) што предаваат во гимна-
зиите, учителските школи, средните и ни-
жите стручни училишта и во вишите одде-
ленија на осумгодишните основни учили-
шта. 

И. Наставниците од предната точка долж 
ни се според распоредот на часовите да го 
имаат следниот број часови неделно: 

1) Професорите на средна школа, препо-
давателите, стручните учители и учителите 
што предаваат во гимназија, учите лскаЈшко-
ла, средно и ниже стручно училиште и во> 
вишите одделенија на ссумгодиганото ос-
новно училиште 20 часа по предметите со 
писмена односно графичка работа, а 22 часа 
по предметите без писмена работа. 

Приправниците за предните звања долж-
ни се да имаат неделно 18 часа по предме-
тите со писмена работа односно графичка 
работа,, а 20 часа по предметите без писмена 
работа. 

Ист број часови како и приправниците 
имаат и наставниците од став 1 на оваа под-
тачка што имаат над 20 години служба во 
просветно-научна служба, како и наставни-
ците што предаваат повеќе од два посебни 
предмети; 

2) наставниците по фискултура 20 часа 
ако имаат помалку од 20 години служба и 
18 часа ако имаат над 20 години служба; 

3) учителите по практична настава 24 
часа но така што секој час трае по 60 ми-
нути. 

III. Наставниците што го немаат бројот 
на часовите одредени во точка II од Одлу-
ката истиот ќе го дополнуваат со часови во 
друго училиште во истото место. 

Училиштето во кое ќе се дополнува оп-
ределениот број часови ќе го одреди советот 
за просвета и култура на надлежниот наро-
ден одбор. 

IV. Директор на гимназија односно рако-
водител на осумгодишно^ основно училиште 
и ниже стручно училиште должен е според 
распоредот на часовите во училиштето со 
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кое раководи да го има следниот број ре-
довни часови неделно: 

1) ако училиштето1 има до 5 паралелки 
вклучително — 8 часа; 

2) ако училиштето има од 6—8 паралелки 
вклучително — 6 часа; 

3) ако училиштето има од 9—10 пара-
лелки вклучително — 4 часа. 

Од редовни часови се ослободуваат ди-
ректорите на гимназиите, раководителите на 
осумгодишните основни училишта и дирек-
торите на нижите стручни училишта, ако 
училиштето со кое раководат има над 10 па-
ралелки, како и директорите на учителски-
те школи и средните стручни училишта без 
оглед на бројот на паралелките на учили-
штето. 

V. Секој час што наставниците и при-
правниците, како и директорите на учили-
штата ќе го одржат преку бројот на часо-
вите одредени во точка II и IV од Одлукава 
се хонорира посебно според следнава скала: 

а) во вишите класови на, гимназиите, во 
учите леќите школи и во средните стручни 
училишта: 

— по предметите со писмена работа 
200 дин. и 

— по предметите без писмена работа 
180 дин. 

б) во нижите класови на гимназиите, во 
вишите одделенија на осумгодишните ос-
новни училиште и во нижите стручни учи-
лишта,: 

— по предметите со писмена работа 
170 дин. и 

— по предметите без писмена работа 
150 дин. 

в) часовите по практична настава 100 д. 
Кои часови ќе ги смета како хонорарни 

одредува секој наставник посочувајќи ја од-
напред паралелата, предметот и денот за 
кој треба да, се хонорира. 

VI. Како хонорарни часови ќе се сметаат 
и часовите на заменување ако замената трае 
непрекинато повеќе од 7 дена. 

VII. Наставниците и приправниците мо-
жат да, држат неделно најмногу 10 хоно-
рарни часа, а директорите најмногу 6 часа. 

Приправниците можат да држат хоно-
рарни часови само по исклучок т. е. ако 
нема нас^вник што би ги држал тие часови. 

VIII. Одобрение за држање хонорарни 
часови даваат: 

1) директорот односно раководителот на 
училиштето за наставниците од училиште-
то со кое раководат и за часовите одржани 
во него; 

2) началникот на секретаријатот на со-
ветот за просвета и култура на надлежниот 
народен одбор за часовите вон од учили-
штето во кое работи наставниот, за дирек-
торите и за приправниците. За приправни-
ците ова одобрение ќе се дава по претходно 
образложен предлог на наставничкиот совет 

на училиштето, во кое приправникот е на 
служба. 

IX. Како приправници во смисла на оваа 
одлука не се сметаат наставниците што во 
текот на приправничкиот стаж го положиле 
стручниот испит, како ни оние што имаат 
преку 3 години служба без оглед на тоа да-
ли го положиле или не стручниот испит. 

X. Оваа одлука влегува во сила од денот 
на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија", а 
исплата по неа ќе се врши од 1. IX. 1954 го-
дина. 

ИС број 253 
27 август 1954 година 

Скопје. 

Извршен совет 
Секр етар, Потпр ете е дате л, 

Ф. Бранковски, е. р. К. Црвенковски, е. р. 

1 2 6 ^ 

На основа точка 6 од Општото упатство 
за здобивање стручна спрема на работници 
со практична работа во претпријатието 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/52), во вр-
ска со член 12 точ. 3 од Законот за спрове-
дување Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија, пропишувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА КВАЛИФИ-
КОВАНИ И ВИСОКОКВАЛИФИКОВАНИ 

РАБОТНИЦИ, КОИ СЕ ЗДОБИЛЕ СО 
СТРУЧНА СПРЕМА ПО ПАТ НА 

ПРИУЧУВАЊЕ 
Член 1 

После член 22 на Правилникот за пола-
гање испити за квалификовани и високо-
квалификовани работници, кои се здобиле 
со стручна спрема по пат на приучување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 34/53) се 
додава нов дел VI кој гласи: 

„VI Преодни и завршни одредби 
Член 23 

Кандидатите за испитот за квалифико-
ван работник, кои до станувањето на сила 
на овој правилник провеле преку 10 години 
на работа предвидени за квалификован ра-
ботник за занимањето за, кое сакаат да по-
лагаат испит и кои до тој ден навршиле 40 
години старост, го полагаат само практични-
от дел од испитот. 

Кандидатите за испитот за висококвали-
фикован работник, кои до стапувањето на 
сила на овој правилник провеле преку 10 го-
дини на работи предвидени за висококвали-
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фиковани работници за занимањето за кое 
сакаат да полагаат испит и кои до тој ден 
навршиле 45 години старост, го полагаат 
само практичниот дел од испитот. 

Член 2 
Членот 23 станува член 24" 

Член 3 
Овој правилник стапува во сила со обја-

вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Број 8092 
21 август 1954 година 

Скопје. 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
А. Симитчиев, е. р. 

Л27 
На основа членовите 7, 8, 9 и 10 од За-

конот за ловот и член 4, став 2 од Уредбата 
за оснивање самостојни републички органи 
на, државната управа во стопанството, доне-
сувам 

НАРЕДБА 
ЗА ЛОВ И ФАЌАЊЕ НА ДИВЕЧ 

I. 
Со цел да се заштити реткиот и прореде-

ниот дивеч на територијата на НР Македо-
нија се одредува трајна забрана на лов за 
следниов дивеч: 

А. Влакнест дивеч: Рис, елен и кошута, 
срна (женска) и дивокоза (женска). 

Б. Перјаст дивеч: Делиќ ани, орли стрви-
нари, фазанка, голем тетреб, мал тетреб, 
бела чапља, чапља кашикарка, сови (освен 
сова ушара) и штркови. 

И. 
у Се забранува ловот на трајно заштите-

ниот дивеч преку цела година, како и уни-
штување или присвојување на нивните мла-
ди, растурање на, легла или седала и уни-
штување јајца на перјастиот корисен дивеч. 

По исклучок е дозволен лов на трај неза-
штитен дивеч за научни цели во ловноуз-
гојни цели или други оправдани причини и 
тоа само врз основа на претходна дозвола за 
лов на Републичката управа за шумарство. 

Ш. 
За видови од висок дивеч се определува 

следново време слободно за лов: 
1. За срндач, почнувајќи од 1. VI заклуч-

но со ЗО.Х. 
2. За дивојарец, почнувајќи од 1. VIII за-

клучно со 31. ХИ. 
3. За мечка, почнувајќи од 1. X заклучно 

со 29. И. 

Вон од предното време, се забранува ло-
вот на споменатиот дивеч. 

Срндач, дивојарец и мечка можат да се 
ловат само со дозвола за лов од Републич-
ката управа за шумарство. 

Мечките месојадки можат да се отстре-
луваат во секое време во случај на напад на 
домашен добиток. 

Отстрелот на срндач, дивојарец и мечка 
може да се врши само со кугла. 

IV. 
За заштитен корисен дивеч на територи-

јата на НР Македонија се одредуваат след-
ниве видови дивеч, за кои се одредува след-
ново време слободно за лов: 

A. Влакнест дивеч: 
1. Зајак, почнувајќи од 16. X. заклучно 

со 31.1. 
2. Верверица, почнувајќи од 16. X. за-

клучно со 31.1. 

B. Перјаст дивеч: 
1. Полска еребица, почнувајќи од 16. IX 

заклучно со 31. XII. 
2. Еребица камењарка, почнувајќи од 

16. IX. заклучно со 31. XII. 
3. Шумска еребица или лештарка од 

16. IX. заклучно со 31. ХИ. 
4. Фазан машки, почнувајќи од 16.Х. 

заклучно со 31.ХП. 
5. Потполошка, почнувајќи од 1. VIII. 

заклучно со 31. XII. 
6. Прдавец, почнувајќи од 1. VIII. за-

клучно со 31. ХИ. 
7. Диви гулаби, почнувајќи од 1. VIII. 

заклучно со 31. III. 
8. Грлици, почнувајќи од 1. VIII. за-

клучно со 31. III. 
9. Шљуки, почнувајќи од 1УШ, за-

клучно со 31. III. 
10. Диви шатки, почнувајќи од 1. VIII. 

заклучно со 31 ЛИ. 
11. Диви гуски, почнувајќи од 1. VIII. за-

клучно со 31. III. 
12. Барски птици и кулици, почнувајќи 

од 1УШ. заклучно со 31.III. 
13. Мала дрогава, почнувајќи од 1- VIII. 

заклучно со 31. III. 
14. Голема дропља, почнувајќи од 1. VIII. 

заклучно со 31. III. 
Вон од гореозначеното време, се забра-

нува ловот на споменатиот дивеч, уништу-
вањето или присвојувањето на нивните мла-
ди, загрозување на нивните легла или се-
дала, како и уништување на јајцата од пер-
јастиот корисен дивеч. 

V. 
Како незаштитен дивеч се сметаат: 
А. Влакнест дивеч: волк, чакал, лисица, 

дива мачка, јазовец, куна златица, куна бе-
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лица, видра, твор, хермелин, мала ласица,, 
р'чак, текуница, полх, ондатра, див куниќ и 
дива свиња. 

Б. Перјаст дивеч: орел, јастреб, кобац, 
сокол, еја, шкањец, луња, сива врана, страч-
ка, сојка, чавка, чапља (освен бела и каши-
к а р а ) и сова ушара. 

VI. 
За фаќање на жив заштитен дивеч по 

оваа наредба, за продавање, препродавање, 
купување и превоз на жив дивеч за било 
која цел, треба, за секој случај одделна до-
звола од Републичката управа за шумар-
ство. 

VII. 
Со оваа наредба се укинуваат: Решение-

то за, ловостој на заштитен дивеч на тери-
торијата на НР Македонија, Решението за 
привремена забрана на ловот и отстрелот на 
некои видови од заштитен дивеч и Реше-
нието за одредувале заштитен дивеч, како 
и одредување на видовите од незаштитен 
дивеч, коишто секој на своето земјиште мо-
же да ги уништува, сите објавени во „Служ-
бен весник на НРМ" бр. 34/48 година. 

VIII. 
Оваа наредба влегува, во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на НР 
Македонија". 

Број 940 
25 август 1954 година 

Скопје. 
Директор 

на Републичката управа 
за шумарство, 

инж. Борис Грујоски, с.р. 

128 
На основа член 53 од Законот за лов и 

член 4 од Уредбата за оснивање самостојни 
републички органи на државната управа во 
областа на стопанството, донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОТШТЕТЕН ЦЕНОВНИК НА БЕС-

ПРАВНО УБИЕН, РАНЕТ ИЛИ ФАТЕН 
ДИВЕЧ 

I. — Во постапката за прекршоци по од-
нос на ловот, надополнување штетата пре-
дизвикана со прекршокот, односно кривич-
ното дело за убиениот, ранетиот или фате-
ниот дивеч, за нивните млади, како и за 
уништени седала, уништени или извадени 
од седало јајца од заштитен перјаст дивеч, 
ќе се пресмета спрема овој отштетен ценов-
ник и тоа: 

Ред. 
бр. Вид на дивечот Износ на 

отштетата 

1 Зајак 2.000 
2 Срна 12 ООО 
3 Срндач 10.000 
4 Срнче женско старо до 1 година 7.000 
5 Срнче машко старо до 1 година 5.000 
6 Елен 30.000 
7 Кошута 40.000 
8 Женско еленско теле старо до 1 год. 20.000 
9 Машко еленско теле старо до 1 год. 15.000 

10 Дивокоза 10.000 
11 Ливојарец 8.000 
12 Женско јаре старо до 1 година 6.000 
13 Машко јар старо до 1 година 5.000 
14 Мечок или мечка 30.000 
15 Женско или машко мече старо до 1 г. 20.000 
16 Рис 30.000 
17 Мало ришче старо до 1 година 20.000 
18 Дива свиња машка или женска 8.000 
19 Диво свињче машко плужен , до 1 г. 5.000 
20 Тетреб голем или мал женски 5.000 
21 Тетреб голем или мал машки 3.000 
22 Полска еребица 1.000 
23 Камењарка 1.000 
24 Шумска еребица 1.000 
25 Фазанка 1.500 
26 Фазан 1.000 
27 Див гулаб 400 
28 Грлица ЗОО 
29 Препелица ЗОО 
30 Прдавац ЗОО 
31 Шљука ЗОО 
32 Дива гуска ЗОО 
33 Дива шатка 200 
34 Сите останати барски птици 200 

За секое уништено јајце од корисниот 
перјает дивеч, по ова решение се плаќа 20% 
од највисокиот износ на отштета,та на од-
носниот дивеч. 

За уништено седало од гореспоменатиот 
корисен дивеч без јајца се плаќа 1.000 ди-
нари отштета. 

II. — Отштетата му припаѓа на стопани-
нот на ловиштето. 

III. — АКО убиениот дивеч распаднат 
така што да не може да се утврди полот, се 
плаќа најниската отштета предвидена со ова 
решение за тој вид дивеч. 

IV. — Со ова решение се укинува Реше-
нието за отштетениот ценовник за убиен, 
ранет или фатен дивеч („Службен весник 
на НРМ" бр. 27/49). 

V. — Ова решение влегува во сила од 
денот на објавувањето во „Службен весник 
на НР Македонија". 

Број 940 
25 август 1954 година 

Скопје. 

Директор 
на Републичката управа 

за шумарство, 
инж. Борис Грујоски, с.р. 



Бр. 27 — Стр, 384 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 4 септември 1954 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

При овој суд е покрената оставинска постапка 
по оставината на пок. Бафти Незиров, бив. од 
Скопје, кој умрел во 1942 година и оставил на-
следници и тоа: син Риза Бафти Незиров, од Скоп-
је, ул. „142" бр. 46; син Амза Бафти Незиров, од 
Скопје, сега во Ту рци ја со непозната адреса, и пок. 
син Невзат, од кого има малолетни деца Ремзи, 
Февзие и Рашиде Невзатови Бафтиови, од Скопје, 
за кои се грижи мајка им Фатиме Н. Незирова, ул. 
„130" бр. бб. 

Се поканува наследникот Амза Бафти Незиров, 
сега во Турција со непознато место на живеше, или 
секое друго лице кое нешто знае за нго да јави на 
определениот му старател Панта Поленак, адвокат 
од Скопје, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник ва НРМ". 
Во противно оставината ќе се расправи по законот. 

Од Околискиот суд во Скопје, О. бр. 130/54. 
(123) 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен исчезнатиот Ештреф Мустафа, од е. 
трушевски, родум од Куманово, со последно место 
на живеење во Скопје, за кого се претпоставува 
дека загинал како борец во НОВ и ПО во Шарпла-
нинскиот одред, а на положајот е. Штрпце-околија 
Качанички на ден 18-11-1943 година на која дата 
и исчезнал. 

Се поканува напред именованиот, во колку е во 
живот, како и секој што знае нешто за него да јави 
на определениот му старател-мајка му Рајна Апо-
столова Петрушева, од Скопје, ул. „54" бр. 13, или 
на Околискиот суд во Скопје, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на НРМ". Во противно исчезнатиот ќе биде 
прогласен за» умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Скопје, Р. бр. 2699/54. 
(124) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

При овој суд е) покрената постапка за прогла-
сување умрен исчезнатиот Ештреф Мустафа, од е. 
Липково — Кумановско, за кој неговите набјлиски 
незнаат ништо од 1946 година, кога го напуштил 
својот дом и се одметнал во контра чета. 

Се поканува напред именованиот, во колку е во 
живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на брат му Амет Мустафа, од е. Липково, во 
рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на НРМ". Во противен 
случај ќе се прогласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Куманово, Р. бр. 186/54. 
(125) 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен исчезнатиот Владо Петрушев Цвет-
ковски, од е. Ст. Напричане — Кумановско, за кого 
се претпоставува дека загинал през 1944 година во 
борбата со германците ка ј селото Оризари — Ти-
товвелешко. 

Се поканува напред именованиот, во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на жена му Мица В. Цветковска, од е. Војник, 
во рок од три месеци од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ. Во противен 
случај ќе се огласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Куманово, Р. бр. 513/53. 
(126) 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен исчезнатиот Стојчо Илиев Симонов-
ски, од е. Пелинце — Кумановско, за кого' се прет-
поставува дека загинал през 1944 година во бор-
бата со Германците ка ј селото Скочковце. 

Се поканува напред именованиот, во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на жена му Трајанка С. Симоновска, од е. Пе-
линце, во рок од три месеци од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на НРМ". 
Во противен случај ќе се огласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Куманово, Р. бр. 323/54. 
(127) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
При овој суд се води граѓанско дело бр. 227/53, 

за сопственост во вредност од 50.000 динари, но како 
тужените Ќамил, Мамут, Сали, Минире, Асије, За_ 
тиѓул Ид ризи и Ејуп Асимов Абдулаи, кои се со 
непознати адреси, и не се јавија на расправата 
закажана на 27-1-1954 година бидејќи немаше до-
каз дека се известени. Именованите се повикуваат 
да се јават на другата расправа која е одредена 
за 6-1Х-1954 година при овој суд. Во противно ќе 
ќе им се одреди старател. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Тетово, Гд. бр. 227/53. 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20322/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
297, рег. бр. 297, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Браваро~велосипед„иска работилница на Ристо Н. 
Кочовски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Ристо Н. Кочовски. (484) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20331/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
295, рег. брч 295, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кујунџија Крсте Г. Кр левски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: кујунџи-
ски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Крсте Г. Крлевски. (485) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20333/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 



4 септември 1954 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 27 — Стр. 385 

298, рег. бр. 298, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Гаврил С. Шутиновскц, со седиште во 
Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: израбо-
тување и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Гаврил С. Шутиновски. (486) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19792/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
288, рег. бр. 288, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Дичо Шутаровски, со седиште во јв. 
Годивје. 

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Дичо Шутаровски. (487) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 1У0аб/о5 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на играла 
26/, рег. ор. 287, занаетчискиот дуќан под фирма: 
1ѕ.овач Мифтар Рамов Шикалевски, со седиште во 
е. ливаишта. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
алитша. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Мифтар ./амов Шикалевски. 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18&У //оз година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и раоотилници на страна 
2оо, рег. ор. 2оо, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Димко Наумовски, со седиште во- е. 
Свиништа. 

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
ДИМКО .ГЛУМОВСКИ. 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија Ор. 1У8/6/03 година е занишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и раоотилници на страна 

рег. ор. 28% занаетчискиот дуќан под фирма: 
пожар ЗекириЈа Лачко, со седиште во Струга. 

Предмет на раоотата на дуќанот е: ножарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Зекирија Лачко. (4У0) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 1У8/7/оЗ година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
285. рег. Ор. 285, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Димитри Мандовски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алитша. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Димитри Мандовски. (491) 

На основа дозволата од Г Н О —• Скопје бр. 
1757/49 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 741, рег. 
бр. 471, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Александар Стојанов Цветковски, со седиште во 
Скопје ул. „31" бр. 31. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Александар Стојанов Цветковски. (492) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на град Скопје бр. 2642 од 28-11-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 871, рег. бр. 871, 
занаетчискиот дуќан под фирма: кондураџија Ван-
чо Сандев Серафимов ,со седиште во Скопје, ул. 
„Илинденска" бр. 31. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува со .^веникот 
Ванчо Сандев Серафимовски. (493) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на град Скопје бр. 2475 од 28-4-1952 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 673, рег. бр. 673, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач 
Спиро С. Ивановски, со седиште во Скопје, ул. 
„105 ' бр. 43. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларо-
ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја п о г а н и ј а сопственикот 
Спиро С. Ивановски. (494) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на град Скопје бр. 2496 од 19-^1-1952 
I едина е запишан вг» регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 672, рег. бр. 672, 
занаетчискиот цукан под фирма Казанџија Јане 
Ордев Тодоров, со седиште во Скопје, ул. „Караор-
ман" бр. 73. 

Предмет на работата на дуќанот е: казанџи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јане Ордев Тодоров. (4У0) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
2209 од 4-4-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 

рег. бр. 840, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар Ордан Лазаров Миновски со седиште во 
Скопје, ул. „23" бр. 60. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ке ја потпишува сопственикот 
Ордан Лазаров Миновски. (496) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Битолска околија бр 18135 од 3-12-
1Уо6 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и раоотилници на страна 330, рег. бр. 
530, занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за пе-
чење на ракија на Општата земјоделска задруга 
„Аце Трајчев", со седиште во е. базерник. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење 
на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот 
Стојко Секулов Секуловски. (497) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Битолска околија бр. 12У08 од 26-
и-1Уо5 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 329, рег. 
Ор. 329, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија 
Христо Трајков Младеновски ,со седиште во е. Гра-
дешница. 

Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Христо Трајков Младеновски. (498) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Битолска околија бр. 17835 од 26-
11-1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 328, рег. 
бр. 328, занаетчискиот дуќан под фирма: Граѓевин-
ски столар Коста Стојанов Лутовски, со седиште 
во е. Слепче. 

Предмет на работата на дуќанот е: граѓевино-
столарски услуги и изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Коста Стојанов Лутовски. (499) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Битолска околија бр. 18857 од 16-
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12-1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 114, рег. 
бр. 114, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Наум Михајлов Кундевски, со седиште во е. 
Крстор. 

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Наум Михајлов Кундевски. (502) 

На основа дозволата од Н О на Тиквешка 
околија бр. 16433/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
159—160, рег. бр. 80, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Ковач Лазар Стојанчев Лазаров, со седиште во 
е. Пепелиште. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Лазар Стојанчев Лазаров. (503) 

На основа дозволата од Н О на Овчеполска 
околија бр. 7037/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
8, рег. бр. 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија Трајан Гашев Андонов, со седиште во 
Св. Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
.иски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Трајан Гашев Андонов. (504) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
992/1945 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 802, рег. 
бр. 802, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар 
Крум Богданов Тасевски, со седиште во Скопје, 
ул. „106" бр. 45. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Крум Богданов Тасевски. (506) 

На основа дозволата од Н О на Овчеполска 
околија бр. 8413/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
7, рег. бр.7, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија Петре А. Петров, со седиште во Св. Ни-
коле. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Петре А. Петров. (505) 

На основа дозволата од Г Н О —• Скопје бр. 
2001 од 25-2-1952 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
703, рег. бр. 703, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Јусуф Таториќ, со седиште во Скопје, ул. 
„11 октомври" бр. 102. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јусуф Таториќ. (507) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на град Скопје бр. 2587 од 4-У1-1953 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 705, рег. бр. 705, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кујунџија Никола Пав-
ле Гаши, со седиште во Скопје, ул. Дрварска бр. 13. 

Предмет на работата на дуќанот е: кујунџи-
ски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот? 
Никола Павле Гаши. (508), 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
911 од 30-Х-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
682, рег. бр. 682, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Качар Горѓи Петров Костовски, со седиште во 
Скопје, ул. „Стив Наумов" бр. 57. 

Предмет на работата на дуќанот е: качарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Ѓорги Петров Костовски. (509) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на град Скопје бр. 490 од 30-1У-1952 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 745, рег. бр. 745, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Јордан Т. Суга-
ревски, со седиште во Скопје, ул .„К. Маркс" бр. 25. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење 
на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јордан Т. Сугаревски. (510) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
2204 од 2-ГУ-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
875, рег. бр. 875, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Сапунџија Јован Никола Мркољ, со седиште во 
Скопје, ул. „117" бр. 13. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на сапун. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јован Никола Мркољ. (511) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на град Скопје бр. 2589 од 15-У-1953 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 782, рег. бр. 782, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Костадин И. 
Аризанов, со седиште во Скопје, ул. „Ѓ. Стругар" 
бр. 54. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење 
на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Костадин И. Аризанов. (512) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на град Скопје бр. 2622 од 5-Х-1953 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 763, рег. бр. 763, занает-
чискиот дуќан под фирма: Волновлачар Јелица 
Гигова Јованова, со седиште во Скопје, ул. „11 ок-
томври" бр. 58. 

Предмет на работата на дуќанот е: волновла-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јелица Гигов?« Јованова. (513) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на град Скопје бр. 2570 од 5-У-1953 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 810, рег. бр. 810, занает-
чискиот дуќан под фирма: Автомеханичар Горѓи 
Солев Панговски, со седиште во Скопје, ул. „150" 
бр. 88. 

Предмет на работата на дуќанот е: автомеха-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Горѓи Солев Панговски. (514) 

На основа дозволата од Г Н О —> Скопје бр. 
1068 од 27-Х1-1945 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
719, рег. бр. 719, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Кочо Георгиев Самсоревски, со седи-
ште во Скопје, ул. Маршал Тито" бр. 47. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Кочо Георгиев Самсоревски. (515) 

На основа дозволата од Г Н О —• Скопје бр. 
2222 од З-У-1951 година е запишан в орегистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
687, рег. бр. 687, заанетчискиот дуќан под фирма: 
Велосипедчија Димитар Костов Атанасовски, со 
седиште во Скопје, ул. „386" бр. 12. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на велосипеди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Димитар Костов Атанасовски. (516) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на град Скопје бр. 2627 од 15-Х-1953 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 849, рег. бр. 849, занает-
чискиот дуќан под фирма: Саатчија Христо Томо 
Тагасов, со седиште во Скопје, ул. „11 октомври" 
бр. 13. 

Предмет на работата на дуќанот е: саатчиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Христо Томо Тагасов. (517) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на град Скопје бр. 2551 од 27-ХИ-1952 г. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 882, рег. бр. 882, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Христо Кирилов 
Чочев, со седиште во Скопје, ул. „Ф. Енгелс" бр. 37. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Христо Кирилов Чочев. (518) 

На основа дозволата од Г Н О — Скопје бр. 
2191 од 19-111-1951 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
689, рег. бр. 689, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Качар Јанаки Димев Пемовски, со седиште во Скоп-
је, ул. „19" бр. 29. 

Предмет на работата на дуќанот е: качарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот 
Јанаки Димов Пемовски. (519) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20339/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
304Ј рег. бр. 304, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Опинчар Џеват А. Асановски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење 
на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Џеват А. Асановски. (471) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20338/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
303, рег. бр. 303, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Емин Бека, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Емин Беќа. (472) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20337/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
302, рег. бр. 302, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кујунџија Ристо Матовски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: кувенџи-
ски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Ристо Матовски. (473) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20336/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
301, рег. бр. 301, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Фурнаџија Наум Старовски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџи-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Наум Старовски. (474) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20335/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
ЗОО, рег. бр. ЗОО, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Јован Терзијановски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јован Терзиј ановски. (475) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20334/53 година е занишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
299, рег. бр. 299, занаетчискот дуќан под фирма: 
Кројач Стефан Малевски, со седиште во Струга. 

Предмет на рабоатата на дуќанот е: шиење 
на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Стефан Малевски. (476) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20330/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
294, рег. бр. 294, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Разме Л. Марковски, со седиште во Струга. 

Предмет на работтата на дуќанот е: шиење 
на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Разме Л. Марковски. (477) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20320/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
293, рег. бр. 293, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Шаро О. Дине, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Шаро О. Дине. (478) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20319/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
292, рег. бр. 292, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Демир Адемовски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Демир Адемовски. (479) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20317/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
291, рег. бр. 291, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Никола Ѓ. Јанковски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење 
на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Никола Т. Јанковски. (480) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20316/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
290, рег. бр. 290, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бравар —• пушкар Ламбе Матовски, со седиште 
во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: браваро-
пушкарски услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Ламбе Матовски. 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
илја бр. 20315/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
289, рег. бр. 289, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Филип Чкрчевски, со седиште во 
Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Филип Чкрчевски. (482) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20464/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
ЗИ, рег. бр. 311, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Браваро-велосипедџиска работилница на Ристо Н. 
Кочовски, со седиште во Струга. 

Предмет на работатана дуќанот е: браваро-
велосипедџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Ристо Н. Кочовски. (483) 

Предмет на работата на дуќанот е: израбо-
тување на чешлеви. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Александар Спиров Ангеловски. (433) 

На основа дозволата од Г Н О — Куманово 
бр. 494/45 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
94, рег. бр. 94, занаетчискиот дуќан под фирма: ко-
вач Трајан Донев Стојковски, со седиште во Ку-
маново. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Трајан Донев Стојковски. (429) 

На основа дозволата од Г Н О — Куманово 
бр. 2777/49 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
93 рег. бр. 93, занаетчискиот дуќан под Фирма: 
Коларо-ковач Крсто Денков Цековски, со седи-
ште во Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларо-
ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Крсто Денков Цековски. (430) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Градската општина — Куманово 
бр. 3520/52 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
бр. 90, рег. бр. 90, занаетчискиот дуќан под Фирма: 
Волновлачар Младен Ј. Цветковски, со седиште во 
Куманово, ул. „Д. Божиновски" 21. 

Предмет на работата на дуќанот е: волновла-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Младен Ј. Цветковски. (431) 

На основа дозволата од Г Н О — Куманово 
бр. 571/45 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
89, рег. бр. 89„ занаетчискиот дуќан под фирма: 
Мутавџија Страхил Е. Коцевски, со седиште во Ку-
маново, ул. „Плачковица" бр. 1 

Предмет на работата на дуќанот е: мутав-
џ и ћ и изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Страхил Е. Коцевски. (432) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Градската општина — Куманово 
бр. 1229/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
95, рег. бр. 95, занаетчискиот дуаќн под фирма: 
Чешлар Александар Спиров Ангеловски, со седи-
ште во Куманово, 

На основа дозволата од Г Н О — Куманово 
бр. 9061/45 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
105, рег. бр. 105, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Налбат Сабри Веби Фетаовски, со седиште во Ку-
маново, ул. „Иво Рибар-Лола". 

Предмет на работата на дуќанот е: поткову-
вање на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Сабри Веби Фетаовски. (434) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Градската општина — Куманово 
бр. 1364-159/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
98, рег. бр. 98, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија Аки Адем Сенди, со седиште во Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Аки Адем Сенди. (435) 

На основа дозволата од Г Н О — Куманово 
бр. 7441/45 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
99, рег. бр. 99, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Рамиза Демирова Дамишевска, со седиште во 
Куманово ,ул. „Иван Гошњак" бр. 74. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Рамиза Демирова Дамишевска. (436) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Градската општина — Куманово 
бр. 1965/52 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
100, рег. бр. 100, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Јажар Осман 1ашар Сабединовски, со седиште во 
Куманово, ул. „Иван Гошњак" бр. 67. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на јажиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Осман Јашар Сабединовски. (437) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Градската општина — Куманово 
бр. 3627/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
86, рег. бр. 86, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Јорган„ија Стојан Краљев Ивановски, со седиште 
во Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на јоргани и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Стојан Краљев Ивановски. (438) 

На основа дозволата од Г Н О — Куманово 
бр. 3329/51 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
413, рег. бр. 413, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Качар Славко Цветков Ангеловски, со седиште во 
Куманово, ул. „Панде Пешев" бр. 9. 

Предмет на работата на дуќанот е: качарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Славко Цветков Ангеловски. (439) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20818/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 337, рег. бр. 337, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Ѓоко Ѓ е л а ч е в -
ски, со седиште во Струга. 
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Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Гоко Гелилчевски. (440) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20819/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 336, рег. бр. 336, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Самоил Д. Ми-
левски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: столар-
ски изработки и Услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Самоил Д. Милевски. (441) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20820/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 335, рег. бр. 335, занает-
чискиот дуќан под фирма: Грнчар Климе Славов-
ски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Климе Голабовски. (442) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20816/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 334, рег. бр. 334, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Александар Г. 
Гогов, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуга. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Александар Г. Гогов. (443) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20816/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 333, рег. бр. 333, занает-
чискиот дуќан под фирма: Грнчар Васил И. Гола-
бовски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарска 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Васил И. Голабовски. (444) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20814/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и |^аботилниби на страна 332, рег. бр. 332, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кечеџија Аџи Петрани-
ку, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на кечиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Аџи Петранику. (445) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20815/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 331, рег. бр. 331, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Томе С. Матовски 
со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Томе С. Матовски. (446) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на-Охридска околија бр. 20813/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 330, рег. бр. 330, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Беќир Малиќ, 
со седиште во Струга. 

Предмет на работтаа на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Беќир Малиќ. (447) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20807/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 329, рег. бр. 329, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Беќир Арифовски, 
со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Беќир Арифовски. (448) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20806/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 328. рег. бр. 328. занает-
чискиот дуќан под фирма: Берберо-фризер ЕмУш 
Илми со седиште чо Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберо-
фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Кмуш Илми. (449) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20805/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 327, рег. бр. 327, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Михаило 
Гугевски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски услуги.. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Михаило Гучески. (450) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20804/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 326, рег. бр. 326, занает-
чискиот дуќан под фирма: Авлаџија-бозаџија Кад-
рија Шајновски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на алва и боза. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Кадрија Шајновски. (451) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20817/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 325, рег. бр. 325, занает-
чискиот дуќан под фирма: Грнчар Димитри Го ла-
вовски со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчар-
ски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Димитри Голабовски. (452) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20637/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќана 
и работилници на страна 324, рег. бр. 324, занает-
чискиот дуќан под фирма: Грнчар Пере Го лавов-
ски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчар-
ски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Пере Голабовски. (453) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20638/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 323, рег. бр. 323, занает-
чискиот дуќан под фирма: Грнчар Анастас Р. Го-
лабовски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчар-
ски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Анастас Р. Голабовски. (454) 
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На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20640/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 322, рег. бр. 322, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Сандре Евров-
ски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Сандре Евровски. (455) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Н О на Охридска околија бр. 20639/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дувани 
и работилници на страна 321, рег. бр. 321, занает-
чискиот дуќан под фирма: Грнчар Борис Л. Го ла-
вовски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчар-
ски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 

Борис Л. Голабовски. (456) 
На основа дозволата од Советот за стопан-

ство на Н О на Охридска околија бр-. 20641/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските ^дуќани 
и работилници на страна 320, рег. бр. 320, занает-
чискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Петар Ма-
товски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџи-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Петар Матовски. (457) 

На основа дозволата од .Советот за стопан-
ство на НО на Охридска околија бр. 20642/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 319. рег. бр. 319, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Димитри 
Калајииевски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Димитри Калајџиевски. (458) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на Охридска око лит а бр. 20634/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 318, рег. бр 318, занает-
чиски дуќан под Фирма: Самарџија Васил А. Ра-
диновоки. со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: самарџи-
ј и изпаботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Васил А. Радиновски. (459) 

На основа дозролата од Советот зл стопан-
ство на НО на Охридска околита бр. 20В35/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 317, рег. бр. 317, занает-
чискиот дуќан под Фирма: Терзија Сотир Чекаров, 
со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Сотир Чокаров. (460) 

На основа дозволата ол Советот за стопан-
ство на НО на Охридска околија бр. 20643/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 316, рег. бр. 316, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Иљо Милевски, 
со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Иљо Милевски. (461) 

е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 315, рег. бр. 315, занает-
чискиот дуќан под фирма: Куенџија Петар Дере-
бановски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: кујунџи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Петар Деребановски. (462) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на Охридска околија бр. 20465/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 314, рег. бр. 314, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Јован Д. 
Поповски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јован Д. Поповски. (463) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20467/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
313, рег бр. 313, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ситар Фаик Мемишковски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на сита. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Фаик Мемишовски. (464) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20466/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
312, рег. бр. 312, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Наум А. Велковски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Наум А. Белковски. (465) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на Охридска околија бр. 20636/53 година 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20344/53 година е запишти во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
309, рег. бр. 309, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Веса С. Узунова, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Веса С. Узунова. (466) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20342/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
308, рег. бр. 308, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Самарџија Симон Узуновски, со седиште во Струга. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Симон Узуновски. (467) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20343/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
307, рег. бр. 307, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Џафер Ј. Скоро, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Џафер Ј. Скоро. (468) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20340/53 година е запишти во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
306, рег. бр. 306, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Пушкар Милан Гоговски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: луткарски 
услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Милан Гоговски. (469) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 20341/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
305, рег. бр. 305, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Јусуф Малиќ, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јусуф Малиќ. (470) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
6705/46 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 279, 
рег .бр. 279, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Стојко С. Стефановски, со седиште во е. Та-
ломшанци. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојко 
С. Стефановски. (381) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
2521/47 година е запишан во регистарот на зана-
етчискиве дуќани и работилници на страна 280, 
рег. бр. 280, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Владимир С. Георгиевски, со седиште во е. 
Мургаш. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
димир С. Георгиевски. (382) 

На основа дозволата од, ОНО — Куманово бр. 
6674/46 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 239, 
рег. бр. 239, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
вач Костадин Митев Додев, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста-
дин Митев Додев. (383) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
399/51 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 244, рег. 
бр. 244, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Димка Борисова Насева. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димка 
Борисова Насева. (384) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
15114/47 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 250, 
рег. бр. 250, занаетчискиот' дуќан под фирма: Фур-
наџија Кузман И. М И Л К О В , СО седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџи-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ку-
зман И. Милков. (386) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12449/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 235, рег. 
бр. 235, занае^^скиот Дуќан под фирма: Водени-

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
15521/50 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 259, рег. 
бр. 259, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат 
Михаил Г. Миладинов, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковува-
ње на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил 
Г. Миладинов. (385) 

чар Владо Г. Стојковски, со седиште во е. Виница. 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-

ски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо 

Г. Стојковски. (387) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
1662/50 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 281, 
рег. бр. 281, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Ное Г. Трајковски, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ное 
Г. Трајковски. (388) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 6461 од 6-ЛШ-1950 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 411, рег. бр. 404, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Семкар Милан Илиев Палашев, со седи-
ште во Титов Велес, ул. „.Карло Липних" бр. 2. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и 
продавање на семки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Илиев Палашев. (389) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 16027 од 13-Х1-1950 год. е запишан во региста-
орт на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 410, рег .бр. 403, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Тенекеџија Илија Тодоров Илиев, со се-
диште во Титов Велес, ул. „Мирче Ацев" бр. 59. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџи-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Тодоров Илиев. (390) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 9318/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 347, рег. бр. 50, занает-
чискиот дуќан под фирма: Јажар-опинчар Алек-
сандар Ристоски, со седиште во Гостивар, ул. „Ди-
митар Влахов". 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на јажиња и правење на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Ристоски. (392) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 12552/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 51, рег. бр. 349. занает-
чискиот дуќан под фирма: Ножар Гаши Ештрефов 
Нафиз, со седиште во Гостивар, ул. „Никола Па-
рапулов". 

Предмет на работата на дуќанот е: ножа реки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гаши 
Ештрефов Нафиз. (393) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2414/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 279, рег. бр. 279, занает-
чискиот дуќан под фирма: Мутавџија Стојчо Ми-
ланов Маневски, со седиште во Куманово, ул. „Пе-
ро Тошев" бр. 12. 

Предмет на работата на дуќанот е: мутавџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојчо 
Миланов Маневски. (401) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 6340/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 498, рег. б.р 498, занает-
чискиот дуќан под фирма: Рогожар Воин М. А лек-
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ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението од Советот за •сто-

панство на Народниот одбор на град Скопје, 
бр. 5196 од 29-УИ-1954 година Претприја-
тието за промет со месо „Беласица", со се-
диште во Скопје, е ставено во ликвидација. 

Се повикуваат сите должници во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот да ги 
уплатат своите долгови на чековна сметка 
бр. 804-Т-140 при Народната банка во Скопје 
а доверителите да ги пријават своите истра-
жувања. По истекот на горниот рок Ликви-
дационата комисија нема да признава ни-
какви истражувања, а должниците ќе бидат 
дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија 

На основа решението на Советот за сто-
панство на Народниот одбор на град Скопје, 
бр. 2791 од 28-1У-1954 година Градското уго-
стителско претпријатие ресторани* „Здравје" 
со седиште во Скопје, е ставено во ликви-
дација. 

Се повикуваат сите должници и повери-
тели на претпријатието да ги измират свои-
те долгови, односно да ги пријават своите 
потражувања во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на, огласот. Во противно по ис-
текот на горниот рок Ликвидационата ко-
мисија нема да признава никакви истражу-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Др-
жавната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија 

совски, со седиште во Куманово, ул. „Томе Геор-
гиевски" бр. 28. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на рогози. 

Фирмата ќе ја потпишува, сопственикот Воин 
М. Алексовски. (402) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
8135/52 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 36, рег. 
бр. 36, занаетчискиот дуќан под фирма: С т ° л а Р ' 
Петар Насев М А Т К О В С К И , ул. „Генерал Темпо" бр. 
93. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Насев Митковски. (403) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 6059/51 гбдина е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 474, рег. бр. 474, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Стојан Донев 
Лазовски, со седиште во Куманово, ул. „Генерал 
Темпо" бр. 93. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Донев Лазовски. (404) 

На основа дозволата од Поверенството за ф и -
нансии на ГНО — Куманово бр. 2448/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 317, рег. бр. 317, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Бајрам Исмаи лов 
Даминовски, со седиште во Куманово, ул. „Ив. Го-
шњак" бр. 396. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ба јрам 
Исмаи лов Даминовски. (405) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
4280/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 47, рег. 
бр. 47, занаетчискиот дуќан под фирма: Работил-
ница на Синдикалното велосипедско друштво, со 
седиште во Куманово, ул. „Трг Маршал Тито". , 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на велосипеди. 

Фирмата ќе ја потпишуваат Милан Ивановски 
и Панче Пешевски. (406) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 6390/51 година е 
запишан во. регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 504, рег .бр. 504, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Шеман Демиров 
Исмановски^ со седиште во Куманово, ул. „Томе 
Георгиевски" бр. 24. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шеман 
Демиров Исмановски. (407) 
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