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Врз основа на чл. 118 став 4 и чд. 186 од За-
конот за занаетчиството, во врска чл. 3 точ. 3 од Ос-
новиот закон за прекршоците, во согласност со прет-
седателот на Владата на Народна Република Македонија 
и на министерот-претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЈГОЛЕМИОТ БРОЈ ПОМОШНИЦИ И МАЈСТОРИ 
ШТО МОЖАТ ДА БИДАТ ЗАПОСЛЕНИ ВО РАДЊАТА 

НА ПРИВАТЕН ЗАНАЕТЧИЈА 

Член 1 ^ 

Во приватна занаетчиска радња по посебните 
струки може да биде запослен следниот најголем број 

помошници и мајстори, и тоа за: 

„ 1. ковачка 2 
2. потковачка 1 
3. казанџиска (бакро-котларска) . . . . . 1 
4. котларска I 
5. браварска 2 

' 6. конструкционо-бРаварска 2 
7. машино-браварска . 2 
8. уметничко-браварсма 1 
9. механичарска " - 2 

10. автомеханичарска . . . . . . . . . 1 
И. прецизномеханичарска 2 
12. металост^угарска - . . . 2, 
13. алатничарска 2 
14. лимарска (каросерија) 2 
15. градежно-лимарска . 2 ' 
16. лимарско-галанггериска . . . . . . . ^. 1 
17. изработка на музички инструменти од лим . 1 
18. леачка . 1 
19. уметничко-леачка . . 1 
20. металомоделарска и металокалупарска . . . 2 
21. граверско-цизеларска 1 
22. инструменти река (на медицински и други 

инструменти) 1 
23. инсталатерска (на парно, водено и воздушно 

греење) ^ 2 
24. инсталатерска за ' водовод, канализација и 

гасни постројки 2 
26. кујунџиска . , 1 
26. златарска 1 
27. саатчиска 1 
28. оптичарска , . , , , , о , 1 

29. ножаро-острачка 
30. оружарска (пушкарска) . . . . . . . 
31. изработка т ваги . . . . 
32. изработка на воденици за кафе (рачни) . . 

.33. електроинсталатерска (со јака и слаба 
струја 

34. електромеханичарска (поправка на уреди за 
електрот)ди и електроапарати . . . 

35. електромонтерска (изработка на електрични 
дигалки и други електромоторни уреди . . 

36. галванизерска, талванопластичарска . . . 
37. бојаџиска 
38. вулканизаторска . 
39. чешларска 
40. изработка на предмети од вештачка смола' и 

пластични ма,си . . 
41. воскарско-свеќарска (медичарска) . . . 
42. лончарско-грнчарска 
43. изработка н!а калеви тули за печки и на огно 

упорен материјал 
44. керамичарска , . 
45. изработка на предмети од вештачки бетон 

вештачки камен . . . . . . . . . 
46. ѕидарска 
47. бунарџиев 
48. гипсарска, штукатерска, фасадерска . . 
49. кровопокривачка 
50. сликарска (на стакло, порцелан и мермер) 
51. стаклорезачки 
52. стаклобрусачка 
53. паркетарска . . к . 
54. тесарска 
55. печкарска (поставување зидни печки) . . 
56. молерска . . " 
57. фарбарска 
58. фирм,описачка (изработка на реклами) . 
59. коларска (изработка на дрвени каросерии) 
60. столарска за покуќнина . . . . . . 
61. градежно-столарска . 
62. уметничко^столарска 
63. кошничарска (кошарска, дрвоТшетарска) . 
64. бочварска, качарска -
65. четкарска 
66. даборезачка ". . 
67. дрвостругарска (дрвотесарска) . . . 
68. дрвомоделарска и дрвокалупарска . . . 
69. изработка на музички инструменти од Дрво 
70. изработка на ролетни од дрво . . . . 
71. изработка на кај аци и мали пловни обекти 
72. книговезачка . . . ^ 
73. картонажерска к 

2 
2 
2 
2 
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74. кројачка^ изработка на народни облеки . 1 
75. кројачка за изработеа на машки алишта по 

мерка 2 
76. кројачка ш изработка на женски и детски 

алишта па мерка . , . . . . . . . . 2 
77. кројачка за изработка на долни алишта 

(,рубље) . . 2 
78. ткаечка/ предачка . . . 
79. килимарска 
80. чипкарска, везилска. . 
81. шеширриска (за изработка на машки шеши-

ри (шапки) 
82. шапкарев (за изработка на женски шапки) 
83. капаџиска . . . . . . 
84. изработка на стегачи и појаси 
85. изработка на чадори и сонцобрани . . . 
86. тапетарска, декоратерска (за покуќнина) . 
87. тапета^ска за коли и возила . . ^ . . . 
88. јорганџиска . . . . . . . . . . 
89. јажарска 
90. позамантериска (текстилна галантерија) . . 
91. кожуБарска (ќуРчиска) . . ! . . . . 
92. крзнарска 
93. сарачка (седларска, ременарска) . . . . 
94. опанчарска 
95. папучарев 
96. кондураџиска (чизмарска, изработка на гор-

ни делови) 
97. изработка на кожна, галантерија . . . . 
98. нараквичарска . . . . . . . . . 
99. ортопедско-банРдажерскал 

100. изработка на предмети оћ гума . . . . , 
101Т лекарска 
102. слаткарска 
103. месарска . 
104. кобастичарска '— цреварска 
105. печатарска 
106. изработка на клишеи и матрици 
107. фотографска . 
108. берберска 
109. фризерска 
НО. козметичка 

Член 2 

Директорот на Главната управа за локална инду-
стрија и занаетчиство може, по образложен предлог на 
околискиот о,дносно градскиот народен одбор, да одо-
бри на одделил приватни занаетчиски радњи да можат 
по исклучевме да запослат и поголем број помошници 
односно мајстори од бројот одреден во чл. 1 на овој 
правилник, доколку за тоа постојат стопански! потреби. 

Член 3 

Пропишаниот број во чл. 1 да овој правилник се 
однесува сам̂ о на оние помошници и мајстори што се во 
работен однос со сопственикот на приватната занает-
чиска радња. 

Член '4 

За прекршување на прописите од чл. 1 на овој 
правилник сопственикот на приватна занаетчиска радња 
ќе се казни парично до 5.000 денари. 

Адданистративно-казнедата постапка ја води и ре-
шенија во прв степен донесува ^ извршниот одбор'на 
околискиот односно градскиот народен одбор по пропи-
сите на Основниот закон за прекршоците; 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила од денот на обја-

вувањето му во „Службен весник на Народна Републи^ 
ка Македонија". 

Бр. 1513, 4 јуни 1951 год.,, Скопје 

Минисгер-претседател 
на Советот за енергетика, преработу-
. вачка и екстрактивна индустрија 

Страхил Гигов, с. р. 

С о . г л а с н и : 

Претседател на Владата, ^ 
Лазар Колишевски, с. р. 

Министер-претседател 
на Советот за народно здравје и 

социјална политика 
Вера Ацева, с.р. 
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4 Министерството на внатрешни работи на^ Народна 

Република Македонија — Скопје согласно чл. 13 буква 
г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јав-
ни скупови, по поднесената пријава за одобрение осни-
вањето и работата на Шумарското друштво во Народна 
Република Македонија, донесе следното: 

Џ џ 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА 
ШУМАРСКОТО ДРУШТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ 
I ' ; ^ ^ 

Се одобрува оснивањето и работата на Шумарското 
друштво во Народна Република Македонија со седиште 
во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на 
Народна Република Македонија. 

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е 
наплатена. 

Решено во Министерството на внатрешни работи! на 
Народна Република Македонија на ден 12-У-1951 годе 

под бр. 11741/51 И—74-1391 
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Министерството на внатрешни работи на Народна 

Република Македонија согласно чл. 13 буква г) од Зако-
нот за удружениј ата, соборите и другите јавни с купови, 
по поднесената пријава за одобрение оснивањето и ра-
ботата на Автомобилското-мотоциклистичко друштво 
,Де барде" со седиште во град Скопје, донесе следното: 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА 

АВТОМОБИЛСКОТО-МОТОЦИКЛИСТИЧКО ДРУШТВО 
„ДЕБАРЦЕ" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ 

Се одобрува оснивањето и работата на Автомобил-
ското' мотоцикл^етичко друштво „Дебарца со седиште 
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во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на 
град Скопје и Скопска околија. : 

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е 
наплатена. 

Решено во Министерството на внатрешни работи на 
Народна Република Македонија на ден 12-У-1951 год. 
под број' 10975/51 П—74—1393 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ . 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Врв основа решението на Повереиството за финансии 
на Околискиот народен одбор — Брод бр. 24 о,д 6-1-1951 
год. угасено е во регистерот на државните стопански прет-
пријатија од локално значење под фирма: Околиско земјо-
делско производствно претпријатие "Напредок" со седи-
шта во Брод. ' 

Претпријатието ^ основано со решение на На,родниот 
одбор на Бродска околија бр. 24 од 6-11951 год. 

Предмет ва работата мат иретријатиегго е: производство 
на разен зеленчук, произведување на овошни садници од 
раз-ни овоштија кои ќе бидат за широка потрошила, 

Производите од веленчукот и садниците ќе ое трошат 
првенствено во околијата, по задоволување Ба околијата ќе 
бетат про давани и на други'околии. 

Претпријатието е под стопанска управа на: Извршниот 
одбор на Народниот одбор, на Бродска околија. 

Фирмата ќе ја (потпишува: Витко Новевски, директор 
на претпријатието. ' 

Бр. 24 од Народниот одбор на Бродска околија. И-5-83 

Бра слонова решението на Поверенство^б за финансии, 
на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 1226 од 
4-1У-1951 год. уписано е во регидаЈрот на државните сто-
пански претпријатија од локално значење на страна 165 
државното стопанско претпријатие од локално значење под 
фирма: Град,ско 'претпријатие "Сервиз" за снабдување на 
угостителството .во град Скопје со седиште во град Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Народниот 
одбор на град Скопје бр. 1671 од 31-1-1951 год. 

П,редмет на работата на претпријатието е: снабдување 
на целото угостителство во град Скопје со сите потребни 
сировине готов материјал инвентарен предмети и друго. 

Претпријатието е под стопанска управа на: Извршниот 
одбор на Народниот одбор н.а град Скопје. 

Фи,рмата ќе ја потпишува: Никола Бабушков, директор 
кој полноважно ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
фирмата во границите на овластувањето а сите финансов и 
нало-зи колективно со Раде Василевски, шеф на сметко-
водството. 

Бр, 1226 од Градскиот народен: о-дбор — Скопје. II-51-952 

Врз основа решението на Повереиството за финансии 
на Градскиот народен одбор — Битола бр. 7057 од 14 IV 
1951 год. уиисано е во регистерот на државните стопански 
претпријатија од локално значење на страна 74' под ред. бр-
1 државното стопан око преотрија/гие под фирма: Градско на 

' родно претпријатие за чистота, водовод и бањи со седиште 
во град Битола. 

Претпријатието е основано со решение на Градежног 
народ ен одбор Битола бр. 7057 од 14 IV 1951 гОд-

Предмет на работата На претпријатието е: да управу-
ва и раководи со градскиот водовод и градските бањи, да 
ги одржува во исправна и хигиенска состојба и да се гри-
жи за нивното проширување. 

Претпријатието е п,од стопанско рако,водство на С т -
опанската утрава -при Градскиот народен одбор Битола. 

Фирмата ќе ја потпишува Блаже Михајлов Бошковски, 
директор В о границите.на овластувањето. 

Од Повереното ото за Финансии на Народниот одбор -
на ,град Битола Бр, 10150. - 11—74—1390 

Врз основа на решението бр. 1868 од 25 IV 1951 год. 
на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Дел-
чевска околија уписано е во регистарот на државните сто-
пански претпријатија од локално значење под рег. б!р. 18 
државното стопанско претпријатие под фирма: Фонд за ме-
ханизација во СРЗ и инвестициона изградба на задружното 
зеМЈОделстФо со седиште во Делчево. 

Претпријатието е основано со решение бр. 1868 од 
25 IV 1951 год. на Народниот одбор на Делчевска околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: -спроведу-

вање механизација во СРЗ и ,изведување на инвестиционата 
изградба де0 СРЗ во реонот на оваа околија. 

Претпријатието е под стопанска управа на Извршни-
от одбор на Народниот одбор на Делчевска околија. 

Фирмата ќе ја потпишува Сабри' Мемиш о в, дирек-
тор, а сите сметководни работи колективно 5:0 Миле Суд-
рев, книговодител. ^ 

, Бр. 1868 од Народниот одбор на Делиевска околија 
' И—74—1394 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД РЕПУБЛИКАНСКА ЗНАЧЕЊЕ 

Министерството ђа финансии /на НРМ во смисол на 
чл- 17 од Основниот закон за државните стопански прет-
приЈатија и член 18 од Правилникот за регистрација на ДР' 
жавните стопански претпријатија објавува: 

Со решение на Главната управа за локална индустрија 
и занаечиство бр. 141 од 29 IV 1951 год. Славе Трајковски 
е назначен ва директор на Купопродајното претпријатие 
"Изложбен магазин" за македонски народни художествени 
Ракотворби со седиште во Скопје и^на должност стапил на 
1-У-19о1 год. од кој ден има право да ја потпишува фир-
мата 'во границите ^овластувањето. 

Со решение на Главната управа за локална виду стр 1-
ш и занаетчиство^ бр. 13 од 10 V 1951 год. разрешен е! од. 
должност досегашниот директор Коста Пехчевски и од 1 V 
1951 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата, 
на претпријатието. 

Бр. 4876 од Министерството за финансии на НРМ 
II—67—^1257 

Со- решение на Владата на НРМ. бр. 161 од 1951 год. 
стопанско претпријатие од републиканец значење прет-
пријатие за :промет со земјоделски и сточни производи 
"Стокопрамет" со'Седиште во Скопје се „издвојува оД стопа.н-
ската управа на Министерството за државни . набавк-и па 
НРМ и се ставу в а под стопанска управа на Министерството, 
за трговија и снабдување на НРМ 

Бр. 836 од Министерството З д финан-сии на НРМ 
I 11—4—62: 

Од регистерот га дј^ж аџиите стопански претпријатија 
од републиранско значење на страна 257 Абрисано с Прет-
пријатието 13.а угостителство и туризам "Илинден" со седи-
ште -во Крушево, за тоа што истото врз основа на реше-
нието таа Влад,ата на НРМ бр? 4187 од 6-Х1-1950 год. се пре-
несува во надлежност на Народ-ниот одбор. 

Бр. 850 од Министерството \зѕа финансии на НРМ. 
II—50—949 

Со решение на, Генералната дирекција з-а, метална .шн-
ду стрија на НРМ бр. 1028 од 4-1У-1951 год. овластен с Ак-
тон Иванов Ибишев да во случај. на спреченоста и отсут-
но-ста на дир-екторот на Индустриски сервис за снабдув-ање 
н-а и,ндустријата на НРМ Скопје ја по-тпишува фирмата на 
претпријатието во границите на овастувањето. 

Б-р. 3731 од Министерството) н-а финансии на! НРМ. ̂  
И—51—950 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор 
на град Скопје бр. 2385 од 6 IV 1951 грд. Станко-вик' Гоко 
е назначен за Директор на Градското претпријатие за дрвни 
производи "Црвена Звезда" Скопје и на должност стапил на 
15 IV 1951 год. од к'ој де-н има право'да ја потпишува фир-
мата на претпријатието. 

Со решение на истиот Извршен одбор бр- 729 од 10 II 
1951 год. разрешен е од должност Стевковски Божин ,досе-
гашен директор ќа Градското^ претпријатие за дрвни произ-
води "Црвена звезда" и од 1 III 1951 год. у престанува пра-
вото да ја ^отпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 1827 од Градскиот народе,н одбор — Скопје. 
- 11—74—1397 

Со решение на.Извршниот одбор на Народниот одбор 
на град! Струмица бр. 112 од 1-11-1951 год. Ванчо Мшенков 
назначен е за директор канадската 'столарска работилница 
"Јосиф Јосифовски-Свештарог" со седиште во Струмица, ,и 
на должност стапил на 1-11-1951 год. од кој ден има право 
фирмата да ја потшишува. 

Со истото решение на и,стиот Извршев одбор разрешен 
е од должност досегашниот директор Иван! Николчев од 
кој ден му престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 2299 од Градскиот народен одбор — Струмица. 
И-15-281 
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Со решение на Извршниот одбор на На,родниот одбор 
на град Скопје бр. 1268. од 22-111-1951 год. Крум Митев е 
назначен за директор на Градското земјоделско стопан,ско 
претпријатие "Остдоо" — Скопје и на должкост ст-апил на 
1-Ш-1951 год. од кој ден има право да ја потпишува фир-
мата на претпријатието востаниците на овластувањето. 

Со решение бр. 5091 од 2-Х-1950 год. на истиот Извр-
шен одбор Милева Сабо е разрешена од должноста досе,-
гашен директор на Градското земјоделско стопанско прет-
пријатие "Острво" — Скопје и од, 1-Х1-1950 год. и' преста-
нува правото да ја потп-ишува фирмата г а претпријатието. -

Бр. 1299 од Градскиот народен одбор — Скопје. 1^50-947 

Со решение на Извршниот ошбоцз ма Народниот одбцр 
на Кическа околија бр. 2243 сид; 8-Ш-1951 год. Пејовски 
Бране назначен е -за раководител ш Околиската! метална 
работилница "Тане Цаневски" со седиште во град Кичево и 
на досадност ставил на ден 1-1У-1951 год, од ко ј дедо има 
право фирмата да ^а потп,ишува. 

Со 'истото решеше на истиот Извршен одбор разрешен 
е сад дошоност досегашниот раководител Керим Климовски 
од кој даг му престанува правото 'фирм,ата дја ја пРтошшув,а. 

Бр. 2965 од ЗО-Ш-1951 год. од Народниот одбор на Ки-
чевска околија. 11^50-948 

Со реш,ение на Извршниот одбор на Народниот одбор 
ш Кичевска 'околија бр. 1886 од 24-11-1951 тот. Трпевски 
Падне назначен е за раководител на Околиското' трговско 
претпријатие со седиште во гѕраш Кичево ш да должност 
стапил на шев 1-Ш-1951 год,, ,од, кој леи има (право фирмава 
да ја потшишува. 

Со истото 'решеше ,на) натиот Извршел'одбор разрешен 
е од должност досегашниот раководител Бекир Ајроски од 
кој ден му престанува правото фирмата (да ја иогшишјува). 

Бр. 3936 од 11-У-1951 год,, ада Народниот одбор на Ки-
ч.евска о к о л и ќ 11-67-1261 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор 
на град Струмица бр. 243 од 1 VI 1951 год. Стојан П. Танчев 
на-значен е за директор на Градското (претпријатие "Мек; о -
леб" со седиште во град Струмица и на должност стапил на 
1 VI 1951 гоД- од кој ден има ррДво фирмата Да Ја 'потпи-
шува. 

Со истото ,решение на истиот Извршен одбор разрешен 
е од должност досегашниот директор Димитар Арапинов 
од кој ден му престанува правото фирмата да ја нотни-

Бр. 6220 од Градскиот народен одбор Струмица 
. II—71—Хз37 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 
Во задружниот регистер на Народниот одбор на Скоп-

ска околија под рег. бр. 133 уписана е (планската работна за-
друга "Драганово" во село Горно Коњаре. Скопска околија. 

Задругата е основана на собранието од 18 III 1951 ј̂ од. 
и истата е о Д III тип. Предмет на работата' обврските на 
з,адругарите и друго се предвидени со правилата на за-
другата. 

Задругата полноважно ќе ја претставува и потпишува 
Трајле П. Петровски, а во негово отсуство Сотир Илиев-ски 
член на упра,вниот одбор. 

Бр. 6940 од Народниот одбор на Скопска околија 
Ш—4—72 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на- Де-
мирхисарска ,околија ,ред. бр. 2 у л и ч н а е Набавно иродајна-
та задруга "Нов Живот" во село Суводол, Демирхиеарока 
околина).' ! 

Задругата е основана на собранието од 7 V 1947 год. 
Предмет на работата, обврските на задругарите се предви-
дени ,со правилата ,на задругата . 

Задругата полноважно ја пр-етставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Наум К. Нечо вени и Петре С. 
Петрески член. 

Бр. 2478 од Народниот одбо,р на Демирхисарска око л 

лија. ^ III - з - 5 0 

ЛИКВИДАЦИИ 
Со решение на Народниот одбор на град Битола бр. 

10718 од I VI 1951 год. Градското народно претпријатие за 
слаткарство во битола е ,ставено в 0 ликвидација. 

Се покануваат доверителите и должниците на имено-
ваното ,претпријатие да ги пријават своите побарувања, од-
носно долгови на ,ликвидационата комисија н а ј д о а ^ до 31 

М-УП-МИ 

VII1 1951. год. По истакнувањето на горниот срок, нема да 
и земаат во предвид никакви барања, а против должни-
ците к'е се (покрене редовна постапка пред судот или држав 
ната арбитража.^ 

Од Ликвидационата комисија 

Со ,решение на Дирекцијата на рудникот "Цер" бр. 
1081 ед 28 У14 1951 год. одредена е ликвидација на служба-
та за работничко снабдување во рудникот. Со ова се ле-
куваат сите поверители и должници да најдоцна до,31 VII 
1951 год. ги пријават своите побарувања, односно' долгови 
на ликвидационата комисија. 

За да се наполно ликвидира-ат сите сметки се напо-
менува дека секоја установа, претпријатие или трето лице 
кој што имаат земање или давање, своите побарувања или 
долгови треба да ги пријават де одредената дата. Во про-
тивен случај, ,по истекот на срокот нема да со земаат во об-
зир никакви барања^ а од должниците наплатата на долгот 
ќе се изврши /принудно по законот. 

Од Ликвидационата комисија. 

Врз основа на решението бр. 6952 од 10-УМ9б1 род. 
на Околискиот народен одбор — Скопје Околиското тргов-
ско претпријатие "Искра" — (Скопје е ставено, во1 л.ик.вида-
ција од 10-У1-1961 под. 

Се покануваат должниците и повепителитз гла имено, 
ваногсо 'претпријатие а најкасно 31-УН-1951 год, ли при-
јават овците потра јувања адношо долгови , на ликвидацио-
ната комисија. По истекот на: горниот срок, ликвидационата 
комисија! нема да признава иикжви покажувања. 

. . Од Ликвидакционата ш неија 
И—79—1500 

Околиското претпријатие " Лут о - транспорт" в,о Битола, 
кос се наоѓа во ликвидација ги поканува - сите поверители 
да ш пријават 'своите побарувања, а должниците да ги из-
мерат св,оите м и г О,БИ најкасно до 1-VIII" 1951 год. 

По истекнРгањето н(а овој (Срок нема да се залаат во 
(Предвид никакви (барања, а долговите ќе-се наплатуваат по 
'Законски праша постапка. 

. Од Ликвидаиишата комисија 
И- - 7 9 М Ш 

Претпријат,ието за 'експлоатација на јаглен во Скопен но г 
л и ш и т е базен (рудници! Катланов-о' и Нерези) кое се наоѓа 
в,о ликвидација од 25-У1-1951 год. ги поканува сите повери-
тели да ши п-риј,ават своите 'побарувања,, а должниците да ги 
шммрагг с/всните долгови иаќкашо до 31-У11ч1951 год. 

По ,истекот на овој срок немаат да се земаат во предвид 
никакви барања 

Од Ликвидационата к,ами с,ија 
II—77—1450 

Со решение на -Најродниот одбор на град, Битола (бр, 10718 
о1д 1^1-1951 год. Градското1 народно претпријатие за уго-
стителство во Битола е ставено во ликвидација. 

Се покануваат доверителите! и должниците на им епова -
мото претпријатие д,а ги пријават свои-д1 (потрајувања, одно-
сно' долгови на ликвидационата комисија најдоцна до 31-Л/П-
1(951 година По истекнувањето (на горн,ион' срок нема да се 
земаш", во предвид никакви барања, а пропив должниците ќе 
се покрене редовна постапка пред судот или државната ар-
битража/. 'I ,; ; I: г ^ ј 

Од Ликвидационата иомисрја 

С О Д Р Ж И Н А 

Рег. бр. ' Стр. 

94 Правилник за најголемиот број помошници и мај- т 

стори што можат да бидат запослени во радњата 
на приватен занаетчија — — - — — — — 151 

95 Решение за одобрување оснивањето и работата на 
Шумарското друштво во Народна Република Ма- , 
мелодија — — — — — — — — — — 152 

96 Решен,ие за одобрување оснивањето ^работата на 
Ав томоби л окото - мотоцикл истичко друштво ж"Дебар-
ца" со седиште 1во град Скопје - — — — — 152 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" - Скопје 
"29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната 

банка - Скопје бр. 801-901812 Печатница "Гоце Дел чев" - Скопје. 


