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На основа член 73 точка 4 од Уставот* на 
НРМ, член 99 став 2 и член 104 став 2 од Зако-
нот за избор и опозив одборници на народните 
одбори, член 192 во врска со член 69 од Законот 
за народните одбори на околиите, по предлог од 
народните одбори на односните околии, Прези-
диумот на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија издава 

УКАЗ 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ БРОЈОТ НА ОДБОРНИ-

Ч К Е НА НАРОДНИ ОДБОРИ 

I 
Бројот на одборници^ во Соборот на произ-

водителите на Народниот одбор на Кичевска око-
лија се зголемува на 29 одборници. , 

Бројот на одборниците во Соборот на произ-
водителите на Народниот одбор на Малешевска 
околија се зголемува на 23 одборници. 

Бројот на одборници*^ во Соборот на произ-
водителите на Народниот одбор на Тиквешка 
околија се зголемува на 24 одборници. 

II 
Овој Указ влегува во сила веднага. 

У. бр. 41 
20 ноември 1952 година 

Скопје. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, 
Лазо Мојсов, е. р. 

Претседател, 
Страхил ЈГигов, е. р. 
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На основа член 73 став 4 од Уставот на НРМ 

И 'член 109 став 4 од Законот за избор и опозив 
одборници на народните одбори, а по предлог од 
односните народни одбори, Президиумот на На-
родното собрание на Народна Република Македо-
нија издава 

УКАЗ 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА ОДБОРНИЦИТЕ ШТО 
ВО СОБОРИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
НАРОДНИТЕ ОДБОРИ ГИ ИЗБИРААТ ПОЕДИ-
НИТЕ ИЗБОРНИ ГРУПИ ОДНОСНО ПОДГРУПИ 

I 
По предлог од народните одбори на односни-

те околии се потврдуваат одлуките за утврдува-

ње бројот на одборниците што во соборите на 
производителите на народните одбори ги изби-
раат дое дини изборни групи односно подгрупи 
како сведува: 

А. — Во соборот на производителите на Па-
р о д и с т одбор на Битолска околија, од вкупно 35 
одборници, ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 17 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 13 од-
борници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 2 одборника; 

4) во изборната група занаетчиство 3 одбор-
ници. 

Бројот на одборниците што се избира во из-
борната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

— на државните земјоделски стопанства и 
земјоделски установи 1 одборник; 

— на селанските работни задруги 9 одбор-
ници; 

— на општите земзоделски задруги 3 одбор-
ници. 

Б. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Гевгелиска околија, од вкупно 
21, одборник, ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 7 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 12 одбор-
ници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 1 одбор-
ник. 

Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

— на државните земјоделски стопанства и 
земјоделски установи 1 одборник; 

— на селанските работни задруги 11 одбор-
ници. 

В. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Гостиварска околија од вкупно 
28 одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 11 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 15 одбор-
ници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство Г одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 1 одбор-
ник. 
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Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

— на државните земјоделски стопанства и 
земјоделски установи 1 одборник; 

— на селанските работни задруги 1 одбор-
ник; 

— на општите земјоделски задруги 13 од-
борници. 

Г. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Дебарска околија од вкупно 18 
одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 1 одборник; 

2) во изборната група земјоделство. 13 од-
борници; 

3) во изборната група трговија и угостиел-
ство 2 одборника; 

4) во изборната група занаетчиство 2 одбор-
ника. 

Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

— на селанските работни задруги 4 одбор-
ници; 

—на општите земјоделски задруги 9 одбор-
ници. 

Д. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Кичевска околија од вкупно 29 
одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 8 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 19 од-
борници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 1 одбор-
ник. 

Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

— на селанските 'работни задруги 11 одбор-
ници; 

— на општите земјоделски задруги 8 од-
борници. 

Ѓ. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Кочанска околија од вкупно 29 
одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група, индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 12 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 9 од-
борници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 7 одборници; 

у 4) во изборната група занаетчиство 1 од-
борник. 

Бројот на одборниците што се избираат во из-
борната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

— на државните земјоделски стопанства и 
земјоделските установи 1 одборник; 

— на селанските работни задруги 5 одбор-
ници; 

— на општите земјоделски задруги 3 од-
борници. 

Е. — Во соборот на производителите на На-
родниот одбор на Кривопаланечка околија од 
вкупно 19 одборници ќе се изберат; 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
'шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 1 одборник; 

2) во изборната група земјоделство 16 од-
борници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 1 од-
борник. 

Бројот на одборниците што се избираат во из-
борната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

"— на с&ланските работни: задруги 3 одбор-
ници; 1 

— на општите земјоделски задруги 13 одбор-
ници. 

Ж. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Кумановска околија од вкупно 
37 одобриници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 20 одборници; 

2) во изборната груда земјоделство 15 од-
борници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 1 од-
борник. 

Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи, и тоа: 

—- на државните земјоделски стопанства и 
земјоделските установи 1 одборник; 

— на селанските работни задруги 4г од-
борници; 

— на општите земјоделски задруги 10 од-
борници. 

3. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Малешевска околија од вкупно 
23 одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 2 одборника; 

2) во изборната група земјоделството 19 'од-
борници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 1 од-
борник. 

Бројот на одборниците што се избираат во из-
борната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

— на државните земјоделски стопанства и 
земјоделските установи 1 одборник; 

— на селанските работни задруги 15 од-
борници; 

— на општите земјоделски задруги 3 од-
борници. 

И. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Овчеполска околија од вкупно 
25 одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 12 одборници; г 

2} во изборната група земјоделство 11 од-
борници; 



24-Х1-1952 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Вр 33 — Стр. 30? 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 1 од-
борник. 

Бројот на одборниците што се избираат во из-
борната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

— на државните земјоделски стопанства и 
земјоделските установи 3 одборници; 

— на селанските работни задруги 7 одбор-
ници; 

— на општите земјоделски задруги 1 од-
борник. 

Ј. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Охридска околија од вкупно 
31 одборник ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 4 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 20 одбор-
ници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 4 одборници; 

4) во изборната група занаетчиство 3 од-
борници. 

Бројот на одборниците што се избираат во из-
борната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: ; 

— на државните земјоделски стопанства и 
земјоделските установи 2 одборника; 

— на селанските работни задруги 9 одбор-
ници; 

— на општите земјоделски задруги 9 одбор-
ници. 

К. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Преспанска околија од вкупно 
17 одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообрајќај 6 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 9 одбор-
ници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 1 од-
борник. 

Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа; 

— на државните земјоделски стопанства и 
земјоделските установи 1 одборник; 

— ла селанските работни задруги 8 одбор-
ници, 

Ј1. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Прилепска околија од вкупно 
37 одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 22 одборника; 

2) во изборната група земјоделство 12 одбор-
ници; _ -

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 2 од-
борника. 

Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа* 

— на државните земјоделски стпанства и 
земјоделските установи 1 одборник; 

— на селанските работни задруги 6 одбор-
ници; 

— на општите земјоделски задруги 5 од-
борници. 

ЈБ. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Скопска околија од вкупно 37 
одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 13 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 22 од-
борника; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 1 од-
борник; 

Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

— на државните земјоделски стопанства и 
земјоделските установи 1 одборник; 

— на селанските .работни задруги 6 одбор-
ници; 

— на општите земјоделски задруги 15 од 
борници. 

М. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Струмичка околија од вкупно 33 
одборници ќе се изберат: 

1) во избегната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 16 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 15 од-
борници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 1 од-
борник. 

Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

* — на државните земјоделски стопанства и 
земјоделските установи 1 одборник; 

— на селанските работни задруги 11 одбор-
ници; 

— на општите земјоделски задруги 3 од-
борници. 

Н. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Тетовска околија од вкупно 36 
одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 16 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 18 од-
борници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) цо изборната група занаетчиство 1 одбор-
ник. 

Бројот на одборниците што се избираат ве 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

— на државните земјоделски стопанства и 
земјоделските установи 1 одборник; 

— на селанСките работни задруги 2 од-
борника; 

— на општите земјоделски задруги 15 од-
борници. 
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Њ. — Во Соборот на производителите на На-
родниот одбор на Тиквешка околија од вкупно 24 
одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 11 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 11 од-
борници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство 1 одборник; 

4) во изборната група. занаетчиство 1 од-
борник. 

Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи и тоа: 

— на државните земјоделски стопанства 2 
одборника; 

— на селанските работни задруги 9 одбор-
ници. 

О. — Во Соборот на произвдоителите на На-
родниот одбор на Титоввелешка околија од вкупно 
39 одборници ќе се изберат: 

1) во изборната група индустрија, рударство, 
шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 23 одборници; 

2) во изборната група земјоделство 13 од-
борници; 

3) во изборната група трговија и угостител-
ство '1 одборник; 

4) во изборната група занаетчиство 2 од-
борника. 

Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни ћодгрупи и тоа: 

— на државните земјоделски стопанства* и 
земјоделските установи 1 одборник; 

— на селанските работни задруги 5 одбор-
ници; 

— на општите земјоделски задруги 7 од-
борници. 

И 
По предлог од Народниот одбор на град 

Скопје се потврдува одлуката за утврдување 
бројот на одборниците што во Соборот на произ-
водителите на Народниот одбор на град Скопје го 
избираат поедините изборни групи односно под-
групи како следува: 

од вкупно 45 одборници ќе се изберат: 
— во изборната група индустрија, рударство, 

шумарство, градежништво, комунални делатно-
сти и сообраќај 34 одборници; 

во изборната група земјоделство 3 од-
борници; 

— во изборната група трговија и угостител-
ство 4 одборници; 

— во изборната група занаетчиство 4 од-
борници. 

Бројот на одборниците што се избираат во 
изборната група земјоделство се распоредува на 
следните изборни подгрупи: 

— на државните земјоделски стопанства и 
земјоделските установи 1 одборник; 

— на селанските работни задруги 1 одбор-
ник; 

— на општите земјоделски задруги 1 од-
борник. 

III 
Овој Указ влегува во сила веднага. 

У. бр. 42 
20 ноември 1952 година 

Скопје 
Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Марија Ефтимова, од Битола, поднесе до овој суд 

тужба против Раде Синановиќ, од Титоград , НР Црна 
Гора, сега во неизвесност за развод на бракот. 

Се поканува тужениот Раде во рок од еден месец 
ед објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да се јави на овој суд и соопшти сегашното си ме-
стожителство. Во противно делото ќе се разгледа во не-
гово отсуство со одредениот му од судот застапник адво-
катот Георги Милев, од Битола. 

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 339/52 (129) 

Марија Васи лева Петрова, од Битола, поднесе про-
тив Васил Лазаров Петров, од Битола, а сега во неизве-
сност тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Ва-
сил е со непознато местожителство и неизвестен адрес, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник. Во противен случај по званична долж-
ност му се одредува застапник Цветко Стрезовски, адво-
кат од Битола, кој ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Битола Г. 216/52 (130) 

Шерифе Фетак Маликова, од село Паликура, Ка-
вадарско, поднесе против Мемед Керимов Аџиов, од село 
Злокуќани, а сега во неизвесност тужба за развод на 
бракот. Бидејќи тужениот Мемед е со непознато место-
жителство и неизвестен адрес, се поканува во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во про-
тивен случај по званична должност му се одредува за 
застапник Филип Николовски, адвокат од Битола, кој 
ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Б и т о л а Г. бр. 230/52 (131) 

Хамиде Мустафа, од Битола, поднесе до овој суд 
тужба против Јашар Рашидов, бивш од Битола, а сега во 
неизвесност за развод на бракот. 

Се поканува тужениот Јашар Рашидов во рок од 
еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ" да се јави во овој суд. Во противно де-
лото ќе се разгледа во негово отсуство со одредениот му 
од судот застапник Димитар Поп Димитров, адвокат од 
Битола. 

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 324/52 (132) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

На основа решението на Министерството за финан-
сии бр. 7057 од 31-Х-1952 год. Рударскиот басен за хром 
„Радуша" со седиште во Ѓорче Петров се брише од ре-
гистерот на државните стопански претпријатија од ре-
пу бликанско значење, бидејќи со решението на Владата 
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бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесено под управа на 
Народниот одбор на Скопска околија. 

Бр. 7057/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(278) 

Со решение на Комитетот за водостопанство на 
Владата на НРМ бр. 1270 овластен е инж. Тома Кузмиќ 
во случај на спреченоста и отсутноста на директорот на 
Претпријатието за уредување и пошумување на порои 
Трипун Паноски да ја потпишува фирмата на претпри-
јатието во границите на овластувањето. 

Бр. 6132 од Министерството за финансии на НРМ 
(229) 

На основа решението на Министерството за финан-
сии, бр. 6740/од 25-1Х-1952 год. Претпријатието за обра-
ботка на тутун со седиште во Битола се брише од ре-
гистерот на државните стопански претпријатија од ре-
публиканец значење, бидејќи со решението на Владата 
бр. 743 од 12-VI1-1952 г. е пренесено под управа на 
Народниот одбор на Битолска околија. 

Бр. 6740/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(253) 

На основа решението на Министерството за финан-
сии бр. 6651 од 24-1Х-1952 год. Претпријатието за поправ- | 
ка на автомобили „Авторемонт" со седиште во Битола ј 
се брише од регистерот на државните стопански прет-
пријатија од републиканско .значење, бидејќи со реше-
нието на Владата бр. 743 од 12-VI1-1952 год. е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Битолска околија. 

Бр. 6651/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(266) 

На основа решението на Министерството за финан-
сии бр. 6739 од 24-1Х-1952 год. Претпријатието за снабду-
вање на локалното стопанство на НРМ со седиште во 
Скопје се брише од регистерот на државните стопански 
претпријатија од републиканско значење, бидејќи со ре-
шението на Владата бр. 743 од 12-УП-1952 год. е прене-
сенопод управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6739/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(267) 

На основа решението на Министерството за финан-
сии бр. 6289 од 12-УН-1952 ГОД. Електричното претприја-
тие „Маврово" во Гостивар се брише од регистерот на 
државните стопански претпријатија од републиканско 
значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 
12-УН-1952 год. е пренесено под управа на Народниот 
одбор на Гостиварска околија. 

Бр. 6289/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(268) 

Со решение на Главната дирекција за неметали, ја-
глен и градеж, индустрија бр. 18 од 10-УП-1952 год., Сали 
Сали назначен е за директор на Керамичката индустрија 
„Кис" со седиште во Скопје и на должност стапил на 
4-У1И-1952 год. од кој ден има право да ја потпишува 
фирмата во границите на овластувањето. 

Со решение'на Главната дирекција за наметали, ја-
глен и градеж, индустрија бр. 17. од 10-VI1-1952 год. раз-
решен е од должност досегашниот директор Андонов 
Страхил и од 4-УШ-1952 год. му престанува правото да 
ја потпишува фирмата на претпријатието. 

БР- 6370/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(270) 

На основа решението на Министерството за финан-
сии бр. 6619 од 13-1Х-1952 год. Индустрискиот сервис за 
снабдување индустријата на НРМ со седиште во Скопје 
се брише од регистерот на државните стопански прет-
пријатија од републиканско значење, бидејќи со реше-
нието на Владата бр. 743 од 12-VI1-1952 год. е пренесено 
под управа на Народниот одбор на град Скопје 

Бр. 6619/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(269) 

На основа решението на Министерството за финан-
сии бр. 7094 од 18-Х-1952 год. Угостителското претпри-
јатие „Ловец" со седиште во град Скопје се брише од 
регистерот на државните стопански претпријатија од 
републиканец значење, бидејќи со решението на Владата 
бр. 743 од 12-VI1-1952 год. е пренесено под управа на На-
родниот одбор на гр^д Скопје. 

Бр. 7094/52 од Министерството з.а финансии на НРМ 
(288) 

На основа решението, на Министерството за финан-
сии бр. 6934 од 13-Х-1952 год. Претпријатието за метални 
произведенија „Браќа Кошулчеви" со седиште во Титов 
Велес се брише од регистерот на државните стопански 
претпријатија од републиканско значење, бидејќи со ре-
шението на Владата бр. 743 од 12-УП-1952 год. е прене-
сено под управа на Народниот одбор на Титоввелешка 
околија. 

Бр. 6934/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(322) 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот 
одбор на Кавадарска околија бр. 4810 од 13-У-1952 годи-
на, Илија Мукаетов назначен е за директор на Околи-
ското градежно претпријатие „Кожуф" со седиште во 
Кавадарци и на должност стапил на 13-У-1952 година, 
од кој ден има. право фирмата да ја потпишува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот директор Тодор Тодоров и од 13-У-1952 год. му 
престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Б р 5 5 9 0 / 5 2 од Народниот одбор на Кавадарска око-
лија 11—12—213 

Со решение на Народниот одбор на Градската оп-
штина-Струмица бр. 86 од 27-1У-1952 год., Васил Ара-
баџиев е назначен за директор на Градското производи-
тели© претпријатие „Бел камен" во град Струмица и на 
должност стапил на 1-У-1952 год. од кој ден има прав > 
фирмата да ја потпишува. 

Со истото решение разрешен е од должност 
досегашниот директор Ристо Младенов, од кс?ј ден му 
престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 5688/52 од Народниот одбор на Градската оп-
штина-Струмица II—13—233 

Со решение на Народниот одбор на Градската оп-
штина-Прилеп бр. 13565 од 14-УП1-1952 год. овластени се 
Васил Богданоски и Киро Бажеркоски во случај спрече-
носта и отсутноста на директорот на Градежното прет-
пријатие „Мукос"-Прилеп да ја потпишуваат фирмата 
на претпријатието во границите на овластувањето. 

Бр. 13564/52 од Советот за стопанство на Народниот 
! одбор на Градската општина-Прилеп. 
\ II—14—243 

Со решение на Народниот одбор на Градската оп-
\ штина-Прилеп бр. 13926 од 5-Х1-1951 год. овластен е 
!; книговодителот Попоска Марија во случај спреченоста 
: на директорот на Угостителското претпријатие „Угости-
• тел "-Прилеп да ја потпишува фирмата на претпријатие-
, тб во границите на овластувањето. 
• Бр. 14451/52 од Советот за стопанство на НО на 
>;• Градската општина Прилеп II—15—273 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 
Со решение на Молерската кооперација „Досе 

Молер" во Куманово бр. 12 од 28-1У-1952 год. назначени 
се Цветко Ваневски за претседател и Благој П. Дими-
триевски за секретар и истите имаат право од 1-У-1952 
год. фирмата да ја потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат 

Со истиот записник на истата кооперација разре-
шени се од досегашната должност Спиро Стојковски, 
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претседател и Тодор Боневски, секретар и од 1-У-1952 год. 
им престанува правото фирмата да ја потпишуваат. 

Бр. 2203/52 од Народниот одбор на Градската оп-
штина-Куманово Ш—4—68 

Во задружниот регистер на Околискиот народен 
одбор-Тетово под ред. бр. 71, уписана е Општо земјодел-
ската задруга „1 мај" во село Блаце-Тетовска околија. 

Задругата е основана на собранието од 28-У-1952 
год. Предметот на работата и обврските на задругарите 
се предвидени со правилата на задругата 

Задругата ќе ја потпишуваат Трпко Дачевски и 
Спасе Стојановски. 

Бр. 9938/52 од Народниот одбор на Тетовска око-
лија Ш—5—81 

На основа решението на собранието од 25-Ш-1952 
год. Машинската работилница се пренесува од стопан-
ската управа на Фондот за механизација под стопанска 
управа на Околискиот задружен сојуз-Тетово. 

Задругата ќе ја потпишуваат раководителот Иван 
Марушко и книговодителот Јордан Алексовски. 

Бр. 10352/52 од Советов на НО на Тетовска околија 
II—13—243 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните изгубени документи 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 5873, серија бр. 0401883, изда-

дена од ПВР на ОНО—Св. Николе на Велика Ване (Ко-
стаДинова) Стојанова, од село Џумајлија-Титоввелешко. 

(2665) 
Лична карта рег. бр. 4156, серија бр. 0549537, изда-

дена од ПВР на ОНО—Куманово на Владимир С. Недел-
ковиќ, од село Карабичани-Кумановско. (2669) 

Лична карта рег. бр. 1415, серија бр. 0726123, изда-
дена од ПВР на ОНО—Брод на Милосав Донев Митре-
ски, од село Манастирец-Кичевско % (2670) 

Лична карта рег. бр. 1074, серија бр. 0725630, изда-
дена од ПВР на ОНО—Кичево на Александар Михајлов 
Ристески, од село Ижиште-Кичевско (2671) 

Лична карта рег. бр. 13236, серија бр. 0503788, изда-
дена од ПВР на ОНО—Кавадарци на Атанас Апостолов 
Марјулов, од село Кошарка-Тиквешкс . (2674) 

Лична карта рег. бр. 10360, серија бр. 0498487, изда-
дена од ПВР на ОНО—Кавадарци на Љуло Јованов Ге-
лов, од село Фариш-Тиквешка околија (2673) 

Лична карта рег. бр. 7185, серија бр. 0534040, изда-
дена од ПВР на ГНО—Куманово на Бајрам Таировски, 
ул. „К. Неделковски" бр. 6 Куманово (2675) 

Лична карта рег. бр. 9482, серија „Р" 0550433, изда-
дена од ПВР на ОНО—Куманово на Даут Камер Алии, 
од село Ругинце-Кумановско (2676) 

Лична карта рег. бр. 7523, серија бр. 0704033, изда-
дена од ПВР на ОНО—Гостивар на Лутви Кадриов Ха-
сипи, до село Д. Баница-Гостиварско . (2677) 

Лична карта рег. бр. 1516, серија бр. 0698026, изда-
дена од ПВР на ОНО—Гостивар на Кемал Даутов Асани, 
од село Здуње-Гостиварско (2678) 

Лична карта рег. бр. 10754, серија бр. 0707264, изда-
дена од ПВР на ОНО—Гостивар на Камбер Шаќиров Не-
зири, од село Сенокос-Гостиварско (2679) 

Лична карта рег. бр. 14242, серија бр. 0710752, изда-
дена од ПВР на ОНО—Гостивар на Кире 3. Јанески, од 
село Волковија-Гостиварско (2680) 

Лична карта рег. бр. 17, серија „Ј" 079917, изда-
дена од ПВР на ГНО—Битола на Костадин Филипов Па-
новски, ул. „Охрид" бр. 69 Битола (2681) 

Лична карта рег. бр. 54709, серија 0038929, изда-
дена од ПВР на ГНО—Скопје на Етем Билал Каиловски, 
ул. „124" бр. 45—Скопје (2721) 

Работничка книшка издадена од Градежно претпри-
јатие „Шумадија" во град. Дагоновиќ срез Неродински 
НР Србија на Сали Кики-Скопје (2625) 

Сообраќајна книшка за моторно возило бр. 6210 из-
дадена од Сообраќајни отсек-Гостивар на Јаков Јаков-
левски — Скопје (2651) 

Оружен лист бр. 694 издаден од Поверен, за вна-
трешни работи на ОНО—Струмица на Осман Д. Ашимов, 
од село Василево-Струмичко (2672) 

Лична карта рег. бр. 8302, серија „Г" 0073192, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Благородна Миле 
(Келешова) Костенарова, од село Богданци — Гевгелиско 

(2650) 
Лична карта рег. бр. 4912, серија бр. 0701422, изда-

дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Бора Тодорова Сто-
јановска, од село Галате — Гостиварско (1651) 

Лична карта рег. бр. 4824, серија бр. 0701334, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Паун Методиев Сто-
јановски, од село Галате — Гостив*арско (2652) 

Лична карта рег. бр. 24500, серија бр. .0796388, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Шаќир Шемши Ари-
фи, од село Орашје — Тетовско (2653) 

Лична карта рег. бр. 6067, серија бр. 0332577, изда-
дена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Јован Ангелов 
Нешов, ул. „Богдан Каракостов" бр. 33 — Титов Велес 

(2654) 
Лична карта рег .бр. 10477, серија бр. 0708987, изда-

дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Назми Керимов 
Ибраими, од село Здуње — Гостиварскр (2655) 

Лична карта рег. бр. 14888, серија бр. 0711398, изда-
дена од ПВР во Гостивар на Хидает Сулејмана Бејто, од 
Гостивар • (2656) 

Лична карта рег. бр. 17204, серија бр. 0714414, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гостивар ѕна Амет Исов Адеми, од 
село Врапчишта — Гостиварско (2657) 

Лична карта рег. бр. 13649, серија „Р" 0390359, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кочани на Невена Тодор Шаре-
ва, од село Виница — Кочанско (2658) 

Лична карта рег. бр. 5788, серија бр. 0294355, изда-
дена од ПВР на ГНО — Штип на Меур је Нијази (Јусу-
фова) Адемова, ул. „Ванчо Велев", бр. 7 — Штип 

(2662) 
Лична карта рег. бр. 19190, серија бр. 0680219, изда-

дена од ПВР на ГНО — Тетово на Фариз Авдиљ Фа-
ризи, од село Одри — Тетовско (2663) 

Лична карта рег. бр. 13558, серија бр. 0674298, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Радослав Јован Стој-
ковски, од село Сараќино — Тетовско * (2664) 

Лична карта рег. бр. 79086, серија бр. 0057928, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Мена Џемо Рамадан 
Раифовиќ, од е. Бутел — СКОПСКО (2302) 

Лична карта рег. бр. 18173, серија „Р" 0039701, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Живко Борис Кр-
стевски, ул. „74" бр. 21 — Скопје (2627) 

Лична карта рег. бр. 378, серија „Р" 0014506, изда-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Петар Коста Диана -
совски, ул. „(Гуро Ѓаковиќ" бр. 11 — Скопје 

Лична карта рег. бр. 229482, серија 001475986 изда-
дена од ПВР во Белград на Димитар Илиев Мариновски, 
ул. „Енгелсова" бр. 19 — Скопје (2640) 

Лична , карта рег. бр. 15658, серија „Р" 0013628, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Томе Трпков Миц-
ков, ул. „530" бр. 5 — Скопје (2641) 

Лична карта рег. бр. 59674, серија 0047503, издаде-
на од ПВР на ГНО — Скопје на Казим Ислам Мамудов, 
ул. „118" бр. 98 — Скопје * (2642) 

Лична карта рег. бр. 52116, серија бр. 0036634, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Атанас Лазар Атана-
сови , ул. „180" бр. 8 — Скопје (2643) 

Лична карта рег. бр. 561, серија ,„Р" 0015453, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Марија Александар 
(Солајмирска) Лукашиќ, ул. „224 а" бр. 4 — Скопје 

(2644) 
Лична карта рег. бр. 83791, серија бр. 0059560, изда-

дена од П р Р на ГНО — Скгопје на Џелил Раман Џелил, 
ул. „146" бр. 47 — Скопје (2645) 

Лична карта рег. бр. 10260, серија ;,Р" 0586270, из-
дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Ангел Н. Димитриев-
ски, од село Дељадровци — Скопско (2659) 
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Лична карта рег. бр. 2988,. серија „Р" 0784232, изда-
дена од ПВР на ОНО — !Ѓ. Петров на Владимир Димит-
р о в Поповски, од село Волчи Дол — Скопско (2660) 

Лична карта рег. бр. 1034, серија „Р"'0578661, изда-
дена од ПВР на ОНО — Скопје на Илија Трипунов Јо-
вановски, од село Белимбегово — Скопско (2666) 

Лична карта рег. бр. 3568, серија бр. 090263, изда^ 
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Ристо Димитров Шан-
ковски. Водостопанство „Миџурин" 3 зг. I улаз — Скопје 

(2668) 
Лична карта рег. бр. 974, серија бр. 086989, издадена 

од ПВР на ГНО — Скопје на Горѓи Дине Христовски, ул. 
„Генерал Драпшин" бр. 33 — Скопје (2682) 

Лична карта рег. бр. 1535, серија бр. 0225745, изда-
дена од ПВР на ОНО — Охрид на Никола Петров Ба -
левски, од село Злести — Охридско- (2112) 

Лична карта рег. бр. 10290, серија бр. 0084485, из-
дадена од ПВР на ГНО — Битола на Петар Иванов Пет-
ров, ул. „Брегалница" бр. 18 — Битола (2158) 

Лична карта рег. бр. 13623, серија бр. 0710133, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Азби Бекири, од се-
ло Мало Турчане — Гостиварско * (2390) 

Лична карта рег. бр. 1955, серија бр. 0006506, изда-
дена од Битола на Фазли А. Абдуловски, од село Кишава 
— Битолско . (2456) 

Лична карта рег. бр. 4044, серија „Р" 0457085, изда-
дена од ПВР на ГНО — Струмица на Ѓорѓе Василев Хри-
стов, ул. „Калинин" бр. 29 — Струмица (2614) 

Лична карта рег. бр. 11237, серија бр. 0043948, изда-
дена од ПВР на ОНО — Охрид на Кадри Ибраимов 
Тоска, од село Велешта — Охридско (2615) 

Лична карта рег. бр. 8080, серија бр. 0666918, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Андро Миладин Ко-
девски, од село Челопек — Тетовско (2616) 

Лична карта рег. бр. 62, серија бр. 0524717, издадена 
од ПВР на ГНО — Куманово на Трајко Милошев Јаки-
мовски, ул. „Браќа Миладинови" бр. 2 — Куманово 

. (2617) 
Лимета карта рег. бр. 6973, серија бр. 0347482, изда-

дена од П&Р на ОНО — Титов Велес на Шериф Селимов 
Меметасовски, од село Г. Врановци — Т. Велес (2618) 

Лична карта рег. бр. 4654, серија бр. 0345164, изда-
дена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Андреја Боризов 
Саздовски, од село Ораовец — Титоввелешко (2619) 

Лична карта р&г. бр. 6384, серија бр. 0099095, и ору-
жен лист брл 9 издадени од ПВР на ОНО — Крива Па-
ланка на Васил Никола Давитков, од село Дренак — 
Кривопаланачко * (2620) 

Лична карта рег. бр. 18323, серија бр. 0679436, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Идриз Мамут Мамути, 
од село Бродец — ^Тетовско . (2621) 

Лична карта рег. бр. 3388, серија „Р" 0008774, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Божидар Панчо Ко-
стовски, ул. „Св. 15" бр. 10,— Струмица (2622) 

Лична карта рег. бр. 14754, серија „Р" 0758822, из-
дадена од ПВР на ОНО — Кичево на Цвета Зојева Трај -
ковска, од село Карбуница — Кичевско (2623) 

Лична карта рег. бр. 18428, серија бр. 0679499, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Миљаим Садик Кур-
тиши, од село Порој — Тетовско (2624) 

Лична карта рег. бр. 6900, серија „Р" 0458903, изда-
дадена од ПВР на ГНО Струмица на Стојан Никола Сто-
илов, ул. „Лазар Колишевски" бр. 37 — Струмица 

(2628) 
Лична карта рег. бр. 7907, серија „Р" 0480273, изда-

дена од ПВР на ОНО — Струмица на Томе Иванов Вита-
нов, од село Василево — Струмичко (2629) 

Лична карта рег. бр. 3742, серија бр. 0292448, изда-
дена од ПВР на ГНО — Штип на Сане Николов Тренев, 
ул. „Белкамен" бр. 13 — Штип (2630) 

Лична карта рег. бр. 1669, серија бр. (3066279, изда-
дена од ПВР во Гевгелија на Дино Георгиев Тутушев, ул. 
„Ристо. Матев" бр. 11 — Гевгелија (2631) 

Лична карта рег. бр. 6801, серија бр. 0790159, изда-
дена од ПВР на ГНО — Тетово на Бељуљ Аљи Емини, 
ул. „М. Тито" бр. 56 — Скопје (2632) 

Лична карта рег. бр. 16518, серија бр. 0677870, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Назми Есат Мемиши, 
од село Лисец — Тетовско (2633) 

• Лична карта рег. бр. 12378, серија „Р" 0756917, из-
дадена од ПВР на ОНО — Кичево на Гвозден Манојлов 
Јовески, од село Вранештица — Кичевско (2634) 

Лична карта рег. бр. 2952, серија бр. 0431462, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Мара Митова Тот-
лева, од село Валандово — Гевгелиско (2648) 

Лична карта рег. бр. 8270, серија „Г" 0073160, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Ефтим Методов 
Костенаров, од село Богданци — Гевгелиско (2649) 

Лична карта рег. бр. 77506, серија бр. 0053885, из-
вадена од ПВР на ГНО — Скопје на Јован Георги Си-
митчиевски, ул. .„375" бр. 52 — Скопје (2473) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌ АНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
На основа дозволата од Поверен, за кому-

нални работи на ОНО — Радовиш бр. 7594/50 
год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 69, рег. бр. 68, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар-бонбо-
ниер, Никола Петров Колев со седиште во Ра-
довиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на слатки и бонбони. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Петров Колев! 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Радо-
виш, бр. 7594 од 15—1—1952 год. II—51—1018 

На основа дозволата од Поверен, за кому-
нални работи на ОНО — Радовиш бр. 7016/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 70, рег. бр. 69, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач, Методи 
Хаци Ефтимов со седиште во Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на сарачки предмети. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ме-
тоди Хаџи Ефтимов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Радо-
виш, бр. 7016 од 15—1—1952 год. И—51—1019 

На основа дозволата од Поверен, за кому-
нални работи на ОНО Кичево бр. 748/52 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 109, рег. бр. 109, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Трене А. Тре-
невски со седиште во Кичево, ул. „М. Тито". 

Предмет на работата на дуќанот е:-столарски 
услуги. • 

Фирмата ќе за потпишува сопственикот Тре-
не А. Треневски. 1 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Кичево, 
бр. 1647 од 5-Ш-52 год. И—31—573 

На основа дозволата ,од Поверен, за кому-
нални работи на ОНО—Кичево бр. 3255/49 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 39, рег. бр. 39, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Конду раци ја, Коле Тр-
певски со седиште во Кичево. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коле 
Топевски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Кичево, 
бр. 691 од 9-И-1952 год. II—31—584 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

ЗА 1953 ГОДИНА 
Се известуваат претплатниците на 

Службен весник на НРМ" дека претплата-
та за 1953 година ќе изнесува 600 динари за 
еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за 
цела година по приложената чековна уплат-
ница во „Службен весник на НРМ" бр. 32/52, 
на тек. с-ка 801-901702 кај Народната банка 
на ФНРЈ — Централа за НРМ — Скопје. 

При уплатување на сумата треба на че-
ковната уплатница или вирманскиот налог 
да се напише јасно адресата на којашто тре-
ба да се испраќа весникот, а на грбот од 
чекот да се наведе зошто се уплатува су-
мата и за колку. примероци, а за старите 
претплатници да се наведе и претплатниот 
број под кој е приман весникот во 1952 
година. 

Претплатата за 1953 година треба да се 
обнови до крајот на месец декември о. г. По 
овој рок на секој што не ќе ја обнови прет-
платата испраќањето на весникот ќе се обу-
стави. 

Како извесен број претплатници од 1952 
година уште не ја подмириле претплатата, 
се молат со претплатата за идната година 
едновремено да ја внесат и должната прет-
плата од 1952 година. 

Од администрацијата 
на „Службен весник на НРМ" 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Охридска околија бр. 8926/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 79, рег. бр. 79, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар, Азис Арсланов К л и м о в с к и , со 
седиште во село Лабуниште 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Азис Ар-
сланов К л и м о в с к и . 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска око-
лија, бр. 8926 од 11-УП1-1952 год. 

II—59—1167 

На основа дозволата од Советот за комунални ра-
боти на ОНО—Титов Велес бр. 3516/52 год., записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 29, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер, Иван Ташев со седиште во село Богомила. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Та-
шев. 

Од Советот за стопанство на НО на Титоввелешка 
околија, бр. 3516 од 17-У1-1952 год., II—50—998 

На основа дозволата од Народниот одбор на Де-
барска околија бр. 3522/52 год., записан е во регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 280, 
рег. бр. 142, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, 
Милан И. Секуловски со седиште во Дебар. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан И. 
Секуловски. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска око-
лија,- бр. 3522/52 год 11—52—1040 

На основа дозволата од* Народниот одбор на Де-
барска околија бр. 4323/52 год., записан е во регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 282, 
рег. бр. 144, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, 
Абдула М. Пиперку со седиште во Дебар. 

Предметот на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдула М. 
Пиперку. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска око-
. лија, бр. 4341/52 г. И—52—1043 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Околискиот народен одбор-Гостивар бр. 1825, записан е 
во регистерот, на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 46, рег. бр. 304, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Бербер, Емини Аби Екрем со седиште во Гостивар ул. 
„Никола Парапулов" бр. 46. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Емини Аби 
Екрем. 

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска 
околија, бр. 1825 од 26-УП1-1952 год. (1176) 

На основа дозволата од Советот за стопанство шг 
^ Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 5697/52 год., 

записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 46, рег.. бр. 303, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер, Хазби Хакиков Карпузи, со се-
диште во Маврови Ханови. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хазби Ха-
киков Карпузи. 

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска 
околија, бр. 5967 од 26-УШ-1952 год. Ц—59—1177 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 5628/52 год./ 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 46, рег. бр. 301, занаетчискиот ду-
ќ а н под фирма: Бербер, Сарачи Алиов Абдулбари со 
седиште во Гостивар, ул. „Шумитовска" бр. 7. 

ГЃредметот на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сарачи 
Алиов Абдулбари. 

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска 
околија, бр. 5628 од 26-\/Ш-1952 год. II—-59—1178 

СОДРЖИНА 
Рег. бр. Страна 
110 Указ за зголемување бројот на одборни-

ч к е на народни одбори * . . . . 305 
111 Указ за потврдување на одулките за 

утврдување бројот на одборниците што 
во соборите на производителите на на-
родните одбори ги избираат поедините 
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Издава: 'Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија'4 — Скопје, ул. „29 но-
ември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка—Скопје 

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


