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На основа член 77 од Законот за адвокатурата, 

Владата на Народна Република Македонија, по предлог 
од Министерот на правосудне^, донесува 

НАПАТСТВИЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ ПРАКСА ОД АДВОКАТСКИТЕ ПРИ-

ПРАВНИЦИ КАЈ ОРГАНИТЕ НА ПРАВОСУДИЕТО И 
ДРУГИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 

I. 
Пријавата за вршење на праксата во суд, јавно 

обвинителство или кај друг државен орган адвокат-
скиот приправник ја поднесува до Адвокатската комора 
ВО' Скопје. 

Во пријавата адвокатскиот приправник мора да 
назначи кај кој орган сака да ја врши праксата и за 
кое време. 

И. 
Адвокатската комора е должна да провери дали 

адвокатскиот приправник ги исполнува условите за 
вршење на праксата и откако го установи тоа ќе ја 
достави пријавата до старешината на организационата 
единица кај која приправникот сака да ја врши прак-
сата. 4 , ј ? 

Ако старешината на организационата единица кај 
која приправникот сака да ја врши праксата не е надле-
жен за назначување, ќе ја достави пријавата' до старе-
шината односно органот надлежен за назначување. 

Во решението со кое на адвокатскиот приправник 
му се одобрува вршење на пракса ќе се назначи и ор-
ганизационата единица кај која приправникот ќе биде 
на пракса. Решението му се доставува; на адвокатскиот 

•приправник преку Адвокатската комора во Скопје. 
Ако адвокатскиот приправник во рок од еден 

месец не стапи на пракса се смета дека се откажал од 
својата .пријава. 

III. 
За време додека ја вршат праксата, адвокатските 

приправници ги имаат својствата, правата и должно-
стите на државните службеници. 

Адвокатскиот приправник додека ја врши праксата 
има1 право на принадлежности на приправник за звањето 
помлад правен референт. Исплатувањето на принадле-
жностите го врши органот кај кого приправникот е на 
пракса. 

Времето проведено на приправничка пракса му се 
смета на адвокатскиот приправник како време прове-
дено во државна служба. 

ДУ. • 
Старешината на организационата единица кај КОЈ а 

адвокатскиот приправник »ја врши праксата, е должен 
да ја извести Адвокатската! комора во Скопје за завр-
шената пракса, и за покажаниот успех и заложувањето 

на адвокатскиот приправник во работата во текот на 
праксата. 

V. 
За спроведување на ова Напатствие се овластува 

Министерот на 'правосудне^. 

Ова Напатствие влегува во сила) од објавувањето 
во „Службен весник на Народна Република Маке-
донија". 

Број 53 од 17-1-1952 год. — Скопје 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија. 

Ј1. Колишевски, е, р. 
Министер на правосудието, 

Џафер Кодра, е. р. 

Огласен дел 
СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ 

Министерството на внатрешни работи на На-
родна Република Македонија, со решение IV- бр. 
29131 од26-Х-1951 г. ја одобрило промената на лич-
ното има на Николов Божидар од град Битола, на-
станег на ул. "Оптичари" бр. 5, роде« на ден 28 мај 
1925 год. во гр. Битола, од родители: татко Николов 
Борис и мајка Пеша, во смисла личното име во ид-
нина да му гласи Ѓорѓиев Коста. 

Согласно .чл. 21 став 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавување-
то во "Службен весник на НРМ". 

I I — 1 — 2 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКОЛИСКИ СУД ЗА ГР. СКОПЈЕ 

Мите Димовски, од Скопје поднесе тужба против 
Дина Димовска за развод на бракот. Бидејќи тужената 
е со непознато местожителство и неизвестен адрес со-
гласно изјавата потврдена од Народниот одбор на 1-ре-
он Скопје бр. 2404 од 15-11-1952 година, се поканува 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на НРМ" да се јави или одреди свој 
застапник. Во противен случај, судот по службена 
дол^но^т го одредува Есад Доко, адвокат ед Ско-
пје, кој ќе ја застапува на нејзини разноски. 
Од Околискиот суд за гр. Скопје Г. бр. 1372/51 1-2-27 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
Околискиот суд во град Прилеп објавува, дека 

при овој суа покрената е пос ганка за пр огласу зл ње 
за исчезнал, лицето Петре Чуперков, родом од се-
ЈО, Гор добар — Солунско (Грција) со последно ме-
стожителство во град Прилеп, ул. " 177" бр, 1, по 
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молбата на неговата жена Пенка Чуперкова од 
град Прилеп. 

Лицето Петре е непознат од 1-1-1948 год. кога 
за последен пат бил во домот на жена му Пенка 
БО град Прилеп и од тој ден па до денеска истото 
ладе не се јавувало никаде па нито е познато да 
е жив или пак да се обратил со писмо до било КЈОТО 

Се поканува нестаналиот Петре Чуперком, ка-
ро и секој друг кој нешто знае за него да јави т 
ово)] суд или да достави писмено каде и кога по-
следен пат е виден и тоа во рок од месец ден? 
по ОЈПЈВУЅНИ 'лго на овС| оглас во " С л у ж е н 
Бесник на*НРМ". Во противен случај, к'е се смета 
дека во тој ден настапила смртта на нестаиалиот 
Петре Чуперков. » 

Од Околискиот суд во град Прилеп Р. бр. 
1309/51 1 - 2 — 2 5 

ОКОЛИСКИ СУД в о с в . НИКОЛЕ 
По оставината на пок. Стоилов А. Насе, бивш 

ед сето Крушица, се води оставинска! постанка 
пред Око тивкиот суд во Св. Николе и појавениот 
наследник Ката Сандева Давчева, пз маж Алек-
сандрова Маркова, од село Сушица, сега со нзпо-
вната адреса, се поканува во рок од 5 дена од де-
*«от на објавувањето на овој о \лас во "Службен 
весник на НРМ" да се јави лично за да ги шгати 
своите наследнички интереси или достави наслед-
ничка изјава. Во п а р о ш к и случај, оставината к'е се 
реши во. нејзино отсуство. 

197/49 
Од Околискиот суд во Св. Николе 0 бр. 

1—2—23 

По бракоразводната т у ж л на Софија И в а ! ва 
Сабаова, бив. од град Штип сега во град Св. Ни-
ѓоле, Светиниколска околија, против ИЕан Салков 
Георгиев, бибш од град Луковит, Н Р. Бугарија, 
сега во неизвесност, при овој) суд е покренато бра-
\ оразводно дело. 

Се поканува тужениот Иван во рок од 3 ме-
сеци од денот на објавувањето на овој оглас во 
* Службен весник еа НРМ" да се јави на Околис-
киот суд во Ов. Николе со точната своја адреса 
или одреди застапник кој к 'е го застапува пред 
судот во спорот. До колку не се јави или не одре-
ди свој застапник судот по службена должност к'е 
одред* лице кое ЕО СПОРОТ к 'е го застапува. 

Од Околискиот суд во Св. Николе Г. бр. 
162/50 |—2—24 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУГА 
Пред овој суд се води оставинска постанка по 

оставината на пок. Сејфула Капланов Винца, бивш 
сд село Велешта Струшко, кој е умрен на 7-IV-
1951 тот и после својата смрт покрај другите на-
следница е оставил и к'ерка Назми је, жена на Аб-
дураман Сојли, која постојано живее во Н. Р. Ал-
банија со непозната адреса. 

Се поканува наследницата Назми је да се јави 
*а овој суд лично или преко полномошник и даде 
наследничка изјава во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
П Р М 0 Во противен с л у ^ ј , оставината к'е се рас-
прави во нејзино отсуство. 

Од Околискиот суд во Струга О. бр. А4/51 
1—2—21 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
По тужбата за утврдување постоење бракот 

изЈме^у тужителката Савица Кировска, од Гости-
вар, протиз покојниот Трајче Андоновски, бивш ' и 
Гостивар, при овој суд е покренато граѓанско дело за 
утврдување да е склучен брак помеѓу парот. 

Како тужениот умрел во 1949 год. овој суд го 
одредува по службена должност за застапник на 
пда. Трајче Андоновски; лицето Абдулхасиб Гега, 

службеник при Околискиот суд во Гостивар, кој 
к'е го застапува тужениот по ова дело. Се п о б -
рува секој што знае за склучениот брак како и се-
I ој кој е заинтересиран за овој брак да се јави на 
овој суд во рок од 15 дена од денот на оС јавува-
њето на овој оглас во "Службен весник на, НРМ". 

Од Околискиот суд (во Гостивар Г. бр. 382/51 
1 - 2 — 2 2 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 
Министерството за финансии на НРМ во сми-

сол на чл. 17 од Основниот закон за државните 
стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот 
за регистрација на државни! е стопански претпри-
јатија објавува: 

Вп* осноза решеното на Министерството за фи-
нансии на НРМ бр. 11290 од 14-ХМ951 год., упи-
сано е во регистерот на државните стопански прет-
пријатија {Петрана 363, претиршатието под фирма: 
Градежно претпријатие за високоградби хидроцен-
трали и мелиорациом работи "Пелагонија" со се-
диште во Битола. 

Претпријатието е образувано со фузија од Гра-
дежнгго п р е ц р т а т и * за мелиораипр па Пи гол 
ското Поле "Црта Река" ЕО Битола и Гоа тажното 
гоетприртие за високогргдби "Пелагсниј " во би-
тола врз основа решението на Владата на НРМ бр. 
3147 од 28-У-1951 год. 

Предмет на работата на лргп ри јагнето е: а) 
да грал А објекти од инд\( трески карактер со сите 
помошни згради и градежни објекти кои се во скло-
гот на индустрискиот- комбинат (како администра-
тивни и жилишни зград разни домови и голема 
јавни згради, културни домови, административни 
згради, хотели, разни домови и др.) со сложени ар-
^.цр'б«т >РСКИ конструкции и мамиле* изглед 
'со сите нужни градежни објекти. Градежните ра-( 
боти кои се во врска со монтажата на производи-
телните машини и инсталации к'е се изведуваат од 
»арачителиге; б) да изградува хидроцентрали и в) 
да врти мелчорацини работи. 

Ппегпоијатиего се нг'ОГ'а п^д стопанска уп-
рава на Генералната директна за републиканците 
градежни претпријатија на НРМ. 

Фирмата на претпријатието к'е ја потпишува 
директорот Ристо Георгиев, во границите на овла-
стувањето. 

Бр. 11290/51 од Министерството за финансии 
>-а НРМ II-174-3394 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Врз основа решението на Поверенството за 

(Јинанр.ии на Околискиот народен одбор — Струга 
бр. 10099 од 7-Х1-1951 год., уписано е во регисте-
рот на државните стопански претури фатија на стра-
ра 28. рег. бр. 28, претпријатието-мод Љиома: Градско 
угостителско претпријатие "Напредок" со< седишта во 
Струга. 

Претпријатието е основано со 'решение ' бр. 
10001/51 год. на Околискиот народен одбор — 
Струга. 

Поедмет на работата на претпријатието е: сна-
бдување на туристи и пролазници со прехранбени 

.производи како и целокупната рибата предвидена 
ЕО угостителството и туризмот. 

Претпријатие!о е под стопанска управа на Из-
вршниот одбор на Градскиот народен одбор Струга. 

Претпријатието к'е го потпишува Сотир Велин-
ски, дир.жгоо во границите на овластувањето 

Бр. 10099/51 од Поверен, за финансии на ОНО 
- С т р у г а 1М 73-3384 
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Брз ос Јова решението на Поверзкствого за фи-
рансии на Наводниот одбор на Бродска околија бр. 
9573 од 12-ХМ951 год., уписано е во регистарот 
I а д р ж а в и т е стопански претпријатија »од локално 
значење иа страна 12, претпријатието под фирма: 
Околиски трговско претпријатие "Иднина" со седи-
ште ЋО Брод. 

Пае и т и Јагнето е основано со» решените на На-
родниот одбор на Бродска оксхлија бр. 9277 од 5-Х1-
1951 год. 

Предмет на работата нг пре гари јажето е: тр-
гување со сите индустриски ' сто(ки и земЈодетски 
громов зди. 

Претпријатието е под стопанска управа на Из-
вршниот одбор ра Народниот одбор на Бре 
околија. 

Фирмата к'е Ја потпишува директорот Јордан 
Б л а ж е в г р а н к и т е на овластувањето. 

Бр. 9573/51 од Поверен, за финансии нд ОНО— 
Брод II—174—3393 

Воз осип**« решението на Поверенството зд би-
ЈГЗП^ии гтпм Гпо М«--К-И()Т напорен! опбор С̂ 'П1П?|Р бо. 
49-19 оп 16-ХМ051 год., лтиочтт & во регистеоог на 
диж аџиите сто^анс^и претпријатија пд локално зн?-
^ење на стоаш 170, претити јагнето под фирма: 
Градско угостителско претпријатие "Китка" со се-
дишта но гоад Скопје. 

Претпријатието е основано со ре^ен^е на Из-
ричниот одбор на град Скопје бр. 6790 од 19-Х-
1951 год. 

Предмет на работата на поет>ппиатитето е: оба-
вувале н* хотелско угостителот л/слхгги. 

Претпријатието е пип- стопанска \ правда ид Из-
вршниот одбор на Нано дино г одбор на грлд Скопје. 

Фармата на претпријатието к'е ј1а потпишува 
М^мVд Мамудо<вск'и. директор во границите ов-
ластувањето. а пг ге Финансира налози колективно 
со Себаедин Јахја, книговопител. 

Бр. 4919/51 год. сд Поверен, за т и н ^ а ш на 
ГНО ~ Скопје. 11-177—'3458 

Воз обнова решението на Повере нивото за Фи-
емисии нп Н а п о р н о г одбор на К у г л а р с к а о к о г г а 
бо. 33 од 8-ХТ-1951 год., записано ? во регистерот 
рп побавни стопански претпријатие гл личчлч ) 
значеле под Фирма: Градско хотелско' угостителско 
претпријатие "Вардар" со седиште во град Кава-
дарци. 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор Кавадарци бр. 5430 од 1 -XI-
1951 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: хо-
телска услуга и производство на храна, слатки и 
друга * 

Прегпршагието е под стопанска управа НР ИЗ-
ВРШНИОТ одбор на Народниот одбор на град Кава-
дарци. 

Претпријатието к'е го потпишува Глигор Дел-
инков, директор на претпријатието и .Трајче Каров, 
книговодител. 

Бр. 12232/51 од Поверен, за финансии на ОНО 
— Кавадарци . И—178—3473 

Врз основа решението на Поверен, за финансии 
ка Околискиот 'народен одбор — Кавадарци бр. 34 
сд 9-Х-1951 год., уписано е во ре1ИСтерот на држав-
ните стопански претпријатија под фнрм:: Градско 
трговско претпријатие "Единство" со седиште во 
град Кавадарци. 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен ' одбор — Кавадарци бр. 5484 од 
1-ХМ 951 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: дис-
трибуција на трговски стоки. 

Претпријатието е под стопанска управа на Из* 

вршниот одбор на Градскиот народен одбор — Кава-
дарци. 

Претпријатието к'е го потпишува Илиј.а Атана-
сов, директор на претпријатието, Тодора Т. Атана-
сова, шиговодител на претпријатието и Ангел Ми-
цов, ш ф на комерцијално™ оддале ш 1 на прет-
пријатието. 

Бр. 12404/51 год. од Поверен, за финансии на 
ОНО — Кавадарци. И—178—3474 

Врз основа решението на Поверенстзото за фи-
нансии на Народниот одбор на Кочанска околина бр. 
9946 од 20-Х1-1951 година, уписано е во регистерот 
1 а државните стопански претпријатија на страна 34, 
претпријатието под Фирма: ТРГОВСКО угостителско 
претпријатие "Обнова" со седиште во село Блатец— 
Кочанска околија. 

Претпријатието е основано со решеше бр. 9946 
г,ц 20-Х1-1951 год. на Месниот народен одбор село 
Блатец. 

Предмет на работата на претпријатието е: трго-
вија »го мешовити стоки. 

Претпријатието е под стопанска у п р т а на Ме-
сниот народен одбор село Блатец. 

Фирмата к'е ја потпишува р ж ово /гите лот Ме-
тоди Филипов, книговодителот Благој Ефтимов двај-
цата од село Блатен. 

Бр. Р°46/51 од Поверенството за Финансии на 
ОНО — Кочани II—183—3570 

Воз основа решението на Поверенството за фи-
н о с к и на Г^з гтг^цот народен оп бон — Скопје бр. 
4681 од 98-ХП-19М тол., уписало е во регистерот на 
го жалните стопански говедо* јатима, претпријатието' 
г.отт Фирма- Градско претпријатие за промет со 
индустриски стоки нд мало "Скопски магазин" со 
с е д и м е во гоалт С^опј^, 

гтоалггпчј|чти^то е основано со решение бр 7Т31 
од 19-Х-1951 годрта т ГНО — Скопје 

Предмет на г а д н а т а на претпријатието е: тр-
гови^ со"па^ни стоки на мало. 

Поегпотатието е под стопанска управа да Из-
вршниот одбор на Градскиот народен одбор — 
Скопје 

ПреспоиЅЧТИЃто ке го потпишува дчпекпопот т 
истото Гого Настевски во границите на овластува-
њето. ' 

Бр. 46«1/51 год., од Позерен. за финди<чт на 
ГНО — Скопје. II—3—49 

Воз основа решението на Пов^пенството з° Фи-
нансии догиот народен огтбоп Батола бо. 3>ГЛ5 
од 6-ХП-1РЧ год., уписано е во регистерот на држав-
ните стоп а тек и претрпила™ № на стојча 98. рег. бо. 
1, претгтријаатн^то под Фирма. Стоил неко ТРГОВСКО 
претпријатие "Светост" ПРИ Удружението за слепи 
со сениште по ГР?: д Битола. 

Претпријатието е основано со р е ш е л е на Об-
ласниот одбил за слепи во Битола донесено на сво-
ето реповно заседание 

Предмет на работа га на претпријатието е* да 
пиониведлта разни детски играчки, ко^ни. ша-мач-
т и. коонапстш и метлаоски поновили. како и да тр-
гува со сите ДРУГИ индустриски стоки. 

Поетпоијатието е под стопанска управа и* Сто-
панската управа на Земскиот одбор за слепи — 
Скопје. 

Портири 1*атието к'е го _ потпишува директорот на 
истото Веле Поповски во границите на ОШТРО гу-
вашето. 

Бо. 35535/51 од Поверен, за финансии на ГНО 
— Битола. II—183—3576 

Воз основа решението на Поверенстѕито за Фи-
липи** на Градскиот народен 0'дбоо Скопје бр. 3973 
од 1-ХМ951 год,, уписано е во регистерот на др* 
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живните стопански претпријатија па страна 168, 
гфетпријатието под фирма: Градско угостителско 
претприја тие # "Гранд" — Скопје. 

Претпријатието е основало со решение на На-
родниот одбор па град Скопје бр. 6556 од 19-Х 
1951 год. 

Предмет на работата на претпријагието е- вр-
иење на сите угостителски услуги. 

Претпријатието е под стопанска упр т а на Из-
вршниот одбор на Градскиот народен одбор — 
Скопје. 

Фирмата к'е ја потпишува Јордан Масевски, 
директор, а сите финансови налози кол .канино со 
Ламбе Пановски, шеф на сметководството. 

Бо. 3973/51 од Поверен, за финансии иа ГНО — 
Скопје ' И—172—3369 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД Р Е П У Б Л И К А Н А ) ЗНАЧЕЊЕ 

Министерството за финансии на НРМ во сми-
сол на чл. 17 од Основниот закон за државните 
стопански претпријатија и чл. 13 од Правилникот 
за регистрација на државните стопански претпри-
јатија објавува: 

Со решение на Главната дирекција за градеж-
ните -претпријатија бр. 137 од 31-VIII-1951 год., Ка-
ранфилов Лазар е назначен за директор на Градеж-
I ото претпријатие за хидроцентрали далековода и 
мелиор-ации "Светлост" со седиште во Скопје и нп 
должност стапил на 1-IX-1951 год. од кој ден има 
право да ја потпишува фирмата во границите на 
овластувањето. ' 

Со .решение иа Главната дирекција на градеж-
ните претпријатија бр. 137 од 31-VIII-1951 год. раз-
решен е од должност досегашниот директор Тзма 
Иванов и о!д 1-IX-1951 год. му престанува правото 
4 помета да ја пстпишува. 

Бр. 9218/51 од Министерството за финансии на 
ПРМ 1-160-3 20 

Со решение на Главната дирекција за неметали 
•бр. 101) од 5-Л/*-1951 год. Стојне Ивановски е назна-
чен 34 дирѕкгоо на прегорија п е т о Фабрика за пе-
чење на вар "Превалец" со седиште во Титов Ве-
лес и на должност стапил на '1ЛЛ-1951 год, од кој) 
ден има право да Ја потпишува фирмата во грани-
ците на овластувањето. 

Со решение на Главната дир** ција за неметали 
бр, 99 од 5-Л/"-1951 год. разрешен е од должност 
досегашниот директор Пенчо Најдевски и од 1-У-
1951 год. му престанува правото да ја потпишува 
фирмата иа претпријатието. 

Бр. 11507/51 од Министерството за Финансии 
на НРМ ' II—176—3441 

Со решение на Главната дирекција за текстил- • 
т и кожарска индустрија бр. 135 "од 26-УМ950 
год., Лазо Димитров е назначен за директор на Ма-
кедонската фабрика за свили со седиште во Гев-1 

гелија и на должност стапил на 25-У1-1950 год., од 
кој ден има право да ја потпишува фирмата во 
границите на овластувањето. ' 

Со решение на Главната дирекција за текстил-
на и кожарска индустрија бр. 130 од ' 23-VI-19Ј50 
Iод. разрешен е од должност , досегашниот дирек-
тор Петар Тучев и од 25-VI-!950 год. му преста-' 
'нува правото да ја потпишува фирмата на претпри-
јатието. 

Бр. 11492/51 од Министерството за финансии 
ва НРМ И—176—3443 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Со решение на Извршниот одбор на Народни -

с т одбор на III —» реон — Скопје бјр. 196 од 1-УШ-

година, Гроздан Георгиевски е назначен за ди-
ректор на Реонската земјоделска економија на Ш 
реон Скопје и на должност о т п и л *а 1 -VIII-1951 го-
дина, од кој ден, има право да ја потпишува фирма и, 
IIа претг-рнЈЈтието. 

Со решение бр. 274 од 19-Х-1951 год. разрешен 
е од должност Кани Бекир, досегашен директор на 
Реонската земјоделска економија на III — реон Ско-
пје, од кој ден му престанува правото да ја потпи-
шува фирмата 'На претпријатието. 

Бр. 3816/51 од Поверенсгвото за финансии п* 
ГНО — Скопје. II—1176—3435 

Со решение ва Граден.шт народе!! одбор — Ти-
тов Велес бр, 16860 од 1-ХМ951 год., фирмата на 
Градбено претпријатие "1-1 храна* со сениште чо 
Титов Велес, се менува и гла:и: Градско угостител-
ско претпријатие за леб, пециво и месо "9.ноември" 
со солиште во Титов Велес. 

Бр. 16860/51 од Поверен, за финансии на ГНО 
— Титов Велес. И—2—24 

Со решение на Око »мекиот народен одбор Титов 
Велес бр. 180 од 23-УШ-1951 год. Градежното прет-
пријатие "Јовче Чучук" со седиште во Титов Велес 
с.е иззема од; стопанската управа на Околискиот на-
роден одбор Титов Велес и се става под стопанска 
управа на Градскиот народен одбор Титов Велес. 

Бр. 18769/51 од Поверенството за финансии на 
ГНО — Титов Велес. II—2—32 

ЛИКВИДАЦИИ 
В>з основа решението на Околискиот народен 

едбор — Гевгелија бр. 8386 од 29-УИ-1951 год., 
Околиското откупно претпријатие во Гевгелија 
е стапено во ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
претпријатието да ги пријават своите истражувања 
(.двоено долгови на 'ликвидационата комисија во 
рок од 8 дена од денот на . објавувањето на огла-
сот. Во противно^ ликвидационата комисија нем 1 да 
т.риз-нава никакви барања и за исправна к'е ја сме-
та книговодствената состојба на претпријатието, а 
према должниците к'е покрене. Законско правна по-
п остатка.. 

Од Ликвидационата комисиј I 
II—4—63 

Берберската задруга "Братства" — Дебар по решеше 
,на ОНО — Дебар б!р. 779 од 17-ХЈ-1951 год., се шог 'а вз 
•ликвидација. , 

•Се осјхануеЈаат -сите тсо|в>ер1шели /и/ до1лж«1ии!и ка «гч 
намират .своите сметки во рок од 30 дена од дренот .на »обја-
вувањето на -овој оглас. После таа дата мема да се- призна-
ваат ш к а к ш барања., -а за исправна! к 'е ''се смета состојбата 
по книгите на задругата. 

Од Ликвидационата •комисија II—1—1 

Согласно решението бр, 5 од 7-Н-1952 год. на 
Околискиот народен одбор — Куманого, О к о л и с к и ) 
семенско претпријатие "Китка" во гр. Куманово е 
ставено во ликвидација. 

Се покануваат поверителите да ги пријават сво-
ите побарувања, а должниците да ги пријават своите 
долгови на Ликвидационата комисија во рок од 33 де-
(I а по објавувањето на огласот. По истакнувањето на 
определениот рок нема да се земаат во обзир!(никакви 
барања, а против должниците ќе бидат покренати 
судски постапки пред надлежните судови. 

Од Ликвидационата комисија Н-4-65 



4-111*1952 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. « — Стр. 29 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 

1836/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 92, рег. бр. 92, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Слободан 
Димитров Милевски со седиште во Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Слободан 
Димитров Милевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1836 од 22-111-51 Н-3-51 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1853/51 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 96, рег. бр. 96, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ку рчи ја, Милан Ѓор-
ѓиев Николовски со седиштето град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Ѓорѓиев Николовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1853 од 23-111-51 Н-3-52 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1856/51 год,, записан е во регистерот на занаетчиските 
гурани и работилници на'страна 97, рег. бр. 97, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Курчија, Јордан Стојме-
нов Стефановски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Стојменов Стефановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1856 од 23-111-51 Н-3-53 

Баз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1855/1951 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 100, р>ег. бр. 
100, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач, Кемал 
Алиев Џемаиловски со седиште во град Куманово. 

Предмет ш работата на дуќанот е: сарачки, услуги. 
Фиомага к'е ја потпишува сопственикот К 'ечал 

Алиев Џемаилогоки 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 

бр. 1855 од 23-111-51 И-3-55 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Печков Алековски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр: 1865 од 23-111-1951 год, Н-3-56 

Врз о; нова дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1867/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дувани и работилници на страна 103, рег. бр. 103, за-
наекшскиог дук'^н год флома Генекеџија, Б а н -
дар Александров Петровски со седиште во град 
Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишувд сопственикот Божидар 
Александров Петровски 

Од Поверен, за финансии на ГНО —- Куманово, 
бр. 1867 од 23-111-51 Н-3-57 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1872/51 год. записан е во регистерот на, занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 104, рег. бр. 104, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Стојан Димев 
Стојановски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Димов Стојановски 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1872/ од 23-111-1951 год. Н-3-58 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1874/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 105, рег. бр. 105, 
' ангетчискиот дук'ан под фирма: К'урчи1а, Ангел 
Денков Стојковски со сениште во град Куман 

Предмет На работата на дуќанот е: ќурчиски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Денкоз Стојковски. ' 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1874 од 23-Ш-51 год. И-3-59 

Врз обнова дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1877/51 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќа! и. и работилници на страна 108, рег. бр. 
108, занаетчискиот дуќан под фирм)а: Курчија, Русе 
Коцев Белковски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Русе Ко-
цев Белковски. 1

 (1 
Од Поверен, за финансии на ГНО -— Куманово, 

бр. 1877 од 23-111-51 И-4-60 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1890/51 год., затиран е го регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 114, рег. бр. 
114, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Рамиз 
Шабанов Нумевсги со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз 
Шабанов Нумевски 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово 
бр. 1890 од 23-Ш-51 И-4-61 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1902/51 год. записан е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 1)5, рег. бр. 
115, занаетчискиот дуќан! под фшрмја. Јажароноцинј-

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1865/51 год., записан е БО регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 101, рег. бр. 
101, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија, Кирил 
Петков Алекс овски со седиште во град Куманово. 

Предмет н а работата на дуќанот е: ќурчиски из-
работки и услуги. 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
' 857/51 год., записан е во регистерот на зандет-
чиските дуќани и работилници на страна 98, рег. бр. 
98, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Јор-
дан Јованов Сеизовски со седиште го [ртл Куман )во. 

Предмет н а работата на дуќанот е: тенекеџиски 
услуги. 

Фирмата ќе Џ потпишува сопственикот Јордан 
Јованов Сетове ки 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
1857 од 23-111-1951 год. • И-3-54 
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чар, Јован Кипри јанов Трај новеви со седиште во 
град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарско-опин-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Кипри ј анов Трај ковени. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1902 од 24-111-51 Н-4-62 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1903/51 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 116, рег. бр. 
116, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Зејнула 
К. Ибраимовски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зејнула 
К. Ибраимовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1903 од 24-111-51 Н-4-63 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1904/о1 г., записан е во р;гисг*.рот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 117, рег. бр. 117, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Ристо Андо-
нов Пецески со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирма га к'е ја потпишува сопственикот Р*гт.> 
Андонов Перески. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
1904 од 24-111-51 год. 11-4-64 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2399/51 год, записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќ ани и работилници на страна 290, рег. бр. 
1̂ 90, занаетчискиот дук'ан под фирма; Бербер, Васви 
Е. Абдаловски со седиште во г р м Куманово 

Предмет на работата на дуќанот е: бербер жи 
делуг .1 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Ва:ип 
Е. Абдулов жи. 

Од Поверен за финансии на ГНО • Куманово, 
бр. I МЈ од ЗНП-51 * !.* 5-132 

Врз основа дс^волага ол П О - - Кума!ово бр 
2397/51 год., записан е во регистерот на з ш а е г нис-
ките дуќани и работилници Н1 страна 291, рег. бр. 
291, зшаетчискиот дункан под фирма: Кројгч, Ср?к'-
} о Петров Бошковски со седиште во град Кума* ЈВО. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
I ЛИШТ I. 

Фирмата к'е Ја потпишува сопственикот Сретко 
Петј.ов Бошковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
Гр 2397 од 31-14-51 год. Н-6 10.5 

к Г , Г 1 — 

Вр? о^т ов 1 дозволата од ГНО — Куманово Ср 
2410/51 год , записан е во регистерот на занает .ос-
ките дувани под фирма: К у р и ј а , СТОЈАН Савов 
Мартиновски со седиште бо гр;д К/наново. 

Предмет на ртЗогак! на д\к'анот е- к'урч-ккп 
тзраоогки и услуги. 

фирмата к е ја потпишува сопственикот Силан 
Сав^в Мартиновски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово. 
Гр. 2410 ®д 31-Ш-51 П о 104 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово С̂р 
240Р/51год, записан е РО регистерот на занает ле-
ќите дуќани и работилници на Страна 299, рег. бр 
299, занаетчискиот дункан под фирма- Налбат, Сали 
Кадриев Сал ЛЕВСКИ со седиште в* град Куман ЈЗО. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковува-
ле па добиток. 

Фирмата к'е Ја потпишува сопственикот С1л<1 
Кадриев Салиевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куман »во, 
Ср. 2406 од 31-111-51 год. И-6 105 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2439/51 год., записан е во регасгерот на занаетчис-
ките дук'ани и работилници на страна 303, рег. бр. 
303, занаетчискиот дук'ан под фирма- Кондураџзја, 
Димчо Стојанов Петковски ор седиште во град Ку-
АШаОИО. 

Предмет на работатЈ на дуќ анот е; кондурари 
ски углугг. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димчо 
Стојанов Петковски* 

(ЈД Поверен, за финансии на ГНО — Куман ЗБО, 
бр. 2439 од 31-111-51 11-6-106 

Брз о:нова дозволата од 1НО — Куманово бр 
2429/51 год., записан е во регистерот на занает ше-
пите дуќани и работилници на страта 308, рег. бр. 
Ѕ08, занаетчискиот дук'ан под фирма: К о н т у р а ј а , 
Исмаил Рамаданов Исмаилов со седиште" во град 
Ку уа'и-во. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондурзџи-
ски услуги. ' | 

Фирмата к е ја потпикува сопственикот Исмаил 
Рамаданов Нем а алов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
2429 од 31-111 51 116-107 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2415/51 год., записан е во регистерот на занает ис-
пите дук 'ан! и работилници на страна 313, рег. бр. 
313, з шает-шскиот дук'ач под фѓрма: КондураџаЈД, 
Никола Начез Ивановски со седиште во> град Кума-
ново. 

Предмет на работита на дуќанот е кондураџи-
ски услуги. 

Фирмата к е ја потпишува сопствени* от Никола 
Начев Ивановски. 

(Јд Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр 2415 од 31-111-51 11-6-108 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово Ор. 
2416/51 год., записан е во регистерот на занаети 1С-
1 ите д\к 'ани и работилници на страна 314, рег. бр. 
;Л4, занает шлемот д\к 'ан под фирма* КЈндураџ-1 ја, 
Рефик Заев Зејнуловски со седиште во град Кума* 
нив Ј. 

Предмет на работава на дуќанот е: кондуради-
ски услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопствениот Рефик 
Зиев ЗејнулЈВСки. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр, 2416 одЗИИ-51 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр, 
2105/51 I од., записан е во регистерот П-Ј занает ше-
пите 'дувани и работилници на страна 315, рег. бр. 
315, занаетчискиот дук'ан под фирма Налбат, Ју-
суф Идризов Салиевски со седиште во град Ку-
маново. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф 
Идри-пе Салиевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2405 од 31-111-51 11-6-119 

Врз основа дозволата од ГНО - - Куманов Ј бр 
бр П60 / /51 год , записан е во регистер ст на зана-
етчиските д\к 'ани и раб'>1 штици на страна 558# рег. 
бр* 558, занаетчискиот дук лн под фирма: Книжна 
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конфекција, Светозар Д. Спасевски со седиште во 
П>ад Куманово. 

Предмет на работата иа дуќанот е: книжно-
I онфекциони услуги« 

Фирмата ќе ја потпишу ва сопственикот Свето-
зар Д. Спасовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО —• Куманово, 
бр. 14607 од 29-ХН-51 П-7-140 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
Ј906/51 год. записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 119, рег. бр. 119, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Оптичар, Горѓи Илиев 
Стоилковоки со седиште во град Куманово. 

Предмет на работа на дуќанот е: опинчару-си 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Или-
ев Стоиковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1906 од 24-111-1951 год. Н-4-65 

Врз основа дозволата од ГЛО — Куманов Ј 
бр. 1921/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 125, рег. бр. 125, 
занаетчискиот дук'ан под фи} ма: Кондураџија, Симон 
Миланов Станковски со седиште во град Куманоро 

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

Ф дрма га к е ја потпишува сопствениот Сдмон 
М и л и о в Стајковски, 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
1921 од 24-111-51 11-4-66 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
бр. 1943/51 г >д., записан е во регист-ф^т на занае п и е 
ките дуќани и работилници на страна 130, рег. бр. 130, 
занаетчискиот дук'ан под фирма: ћурчи ја , Ѓоргон На-
сков Величевски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи На-
сков Величевски. 

Од Поверен за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1943 од 24-111-1951 год. П-4-67 

Врз осмоза дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1967/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 132, рег. бр. 132, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Конду раци ја, Киро 
Николов Трендафиловска со седиште во град Ку-
банско. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Ни-
колов Трендафиловски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1967 од 26-III-51 год. П-4 68 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 
1966/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 133, рег. бр. 133, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Конду раци ја, Гија Ни-
колов Максимовски со седиште во град Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гија Ни-
колов Максимовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр4 1966 од 26-111-1951 год. Н-4-69 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 
1975/51 год., записан е во регистерот т занаетчиски-

те дуќани и работилници на страна 135, рег. бри 135, 
е батерискиот дуќ ан под фирма: Бербер, Милан Со-
тиров Н а к о с к и со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Мили! 
Сотиров Нановски. 
„ Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1975 од 26-111-1951 год. 11-4*70 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 
1962/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 137, рег. бр. 137, за-
наетчискиот дуќ^н под фирма: Тенекеџија, Мирко Кр-
стев Илиевски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски 
услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопсгвеЕтког Мирко 
Крстев Илиевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1962 од 26-111-51 П-4-71 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 
1979/51 год. записан е во регистерот ка занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 138, рег. бр. 138, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Јусеин Дураков 
Ајдаровски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусеин Ду* 
раков Ајдаровски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО —- Куманово, 
бр. 1979 од 26-111-51 1М-72 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр* 
1986/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 139, рег. бр. 139, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Страхил 
Јор хитов Тодевски со седиште во град Куманово*. 

Предмет на работата на ду атот е: тенекеџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ограхил 
Јорданов Томевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО —- Куманово, 
бр. 1986 од 26-Ш-1951 год. Ц-4-73 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 
2038/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 145, рег. бр. 145, за* 
наетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Душан Ма-
нев Петревски со седиште во град Куманово. 

Предмет ш работата на дуќанот е: кондураџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Манев Петровски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово* 
бр. 2038 од 27-111-51 год. И-4-74 

Врз основа .дозволата од ГНО — Куманово, бр* 
2045/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 152, рег. бр. 152, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Трајко Насев 
Митевски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Насев Митевски 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2045 од 27-НМ1 гад. Л-4-7В 
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Врз ек нова дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2056/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници не страна 153, рег. бр. 153, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Исмаил Аме-
тов Нурединовски со седиште во град Куманово.^ 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Немаш? 
Аметов Нурединовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2056 од 27-111-51 П-4-76 

Врз о.нова дозЕОлата од ГНО — Куманово бр. 
2731/51 год., записен е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 155, рег. бр. 155, 
занаетчискиот дук'а-н под фирма: Кондураџија, Саво 
1 аврилов Стојковски со седиште во град Кумана и 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски 
услуги. 

Фирмата к е ја потпишува сопствениот О в о 
Гаврилов Стојко* ски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2731 од 27-111-51 Н-5-77 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2084/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 163, рег. бр. 163, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Купија , Стојан 
Алексов Димитровски со седиште во град Куманово. 

Предмет н-1 работата на д\кранот е: к'урчискп из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Алексов Дим паровски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2084 од 28-111-51 год. П-5-78 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2088/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 164, рег. бр. 164, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Мутавџија, Горѓи 
Стојменов Пешевски со седишта во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: мутавџићи 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Стојменов Пешевски. 

Од Поверен« за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2088 од 28-Ш-51 год. П-5-79 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2090/51 год., записан' е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 165, рег. бр. 165, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач, Максим Стој-
менов Димитриевоки со седиште во град Куманово, 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Максим 

Стојменов Димитриевски. 
Од Поугоен, за финансии на ГНО — Куманово, 

бр. 2090 од 28-111-51 П-5-30 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2101/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 169,-рег. бр. 169, 
занаеттискиог дук'ан под фирма. К'урчн'г., Лулале* 
Арсов Пешевски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: к'урчиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Младен 
Арсов Пешевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2101 од 28-111-1951 г. И-5-81 

Врз основа дозволата од ТВО —• Куманово бр. 
] 715/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници' на страна 75, рег. бр. 75, 
занаетчискиот дук'а<н под фирма- Копдураџија, Шу-
кри Асанов Алиевски со седиште во град Куманово. 

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

Фирмата к'е ја потпишува сопсгве»ликот Шукри 
Асанов Алиевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1715 од 20-Ш-51 г. Л—3 - 4 4 

Воз основа дозволата оа ГНО —• Куманово бр. 
.749/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дук'анл и работилници на страна 8!. рег. бр. 
81, занаетчискиот ду«'ан под фирма Бербер, Г*рг-
сим Стојанов Ивановски со седиште чо град Ку-
л«ан«*во. 

Предмет н 1 работата на дуќанот е- берберски 
>1 лути. 

Фримага к'е ја потпишува сопственикот Гера-
сим Стојанов Ивановска 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1749 од 21 Ш 51 И—3--45 

В зз основа дозволата од 1 НО — Куманово бр. 
1748/51 год,, записан е во регистер'т па занаетчис-
ките дук'ани и работилници на с ф а н а 82, рег Ор 
82, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, 
Трајко Василев Ивановски со седиште во Куманово. 

Предмет на работата на дукиног е: кои д у р а н -
ски изработки и у с л у п . 

Фирмата к 'е ја потпишува сопственикот Трајко 
В а силев Ивановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куман ЈВО, 
бр 1746 сд 21-111-51 II—3 —45 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
'779/51 год. записан е во регистерот на - з а н а е т ч -
иите дук'ани и работилници ш страна 83, рег. бр. 
83, занаетчискиот дук'ан под фирма: Ковдураџијѓа, 
Благој Крстев Николовски со седиште г о Куманово. 

Предмет на работата на д > К ' А Н О ' Л е КондурЈУН-
СКИ изработки и услуги. 

Фармата к'е ја потпишува опственикот Бл1")Ј 
Крстев Николовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1779 од 21-Ш 51 год. 1 1 - 3 - 4 7 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр 
1789/51 год., записан е во регистерот на. занаетчис-
ките дувани и работилници Н1 'Страна 85, рег. бр. 
85, занаетчижиот д у ^ а н под фирка: Слаткар, А-Јдил 
Сулиманов Зиберовски со седишта во Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработеа и 
предавање на слатки. 

Фармата к'е ја потпишува сзгкавенчкит А^дил 
Сули: шнов Зиберсвски. 

Од Поверен. за финансии на ГНО — Кум а МОРО, 
бр, 1789 од 22-111-51 И-3-48 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 
1616/51 год., записан е во регистерот на занает ше-' 
ките дук'ачл и работилници на страна 58, рео. бр, 
Бб, занаетчискиот дункан под фирма: Кројач, Киро 
Тодоров Стојановски со седиште во> град Куманово, 

Предмет на работата на дуќанот е шиење па 
алишта. ( 

Фирмата к\* ја п о в и ш у в а сопственикот Киро 
Тодоров С та јановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово 
бр. 1616 од 19 III-1951 год. П - 2 — 35 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр 
1622/51 гад., записа?* е во! регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 59» рег. бр. 
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?9, занаетчискиот дук'т под ф?рма: К'урчиј|а, Ва-
сил Зарков Димковски со седиште во град Кумамчуво 

Предмет та работата на дуќанот е: курчтски 
изработки. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот В<ни.1 
Зарков Димковски. 

Од Поверен, за ф и т исин лл ГНО — Кума ново, 
бр. 1622 од 19-Ш-51 год. П-2 36 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 
'623/51 год , записан е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 6), рег. Гр 
60, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондензација. 
Душан Миланов Ивановски со седиште во град К;~ 
л аново. 

Предмет на работата на дуќанот е; ^зрабмка 
и поправка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Миланов Ивановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманзво. 
бр. 1623 од 19-Ш51 I I — 2 - 3 7 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, 
"682/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на с г ^ н а 64, рег. бр. 
64, занаетчискиот дуќан под фирма Столар, Новак 
Иванов Поповски со седиште во град Куманово. 

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

Фирмата к'е ја поггмшува сопственикот ИОВЈК 
Иванов Поповски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1682 од 20-111-51 год. Н-3-38 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 
1687/51 год., записан е ЕО решстерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 67, рег. бр. 
67, занаетчискиот дук'ан под фирма: Бербер, Коле 
Стојанев Миладиновски со седиште во гртд Ку-
маново. 

Предмет на работата на дук'анст е: берберски 
>слуги. 

Фирмата к'е ја попишува сопственикот Коле 
Стоја тов Миладиновски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума тозо, 
бр. 16>7 од 20 -Ш-51 11—3 -39 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 
«698/51 год , записан е 1'0 регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 68, рег. бр. 
•68. занаетчискиот дук'ан под форма; Л е б л е б и ј а , 
Ирфан Насимов Абдиевски со седиште во град Ку-
маново 

Предмет на работата на дуќанот е леден-** т 
леблебија. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Ирфан 
Насимов Абдиевски. 

Од Поверен. ѕм финансии ГНО — Куматозз, 
бр. 1698 од 20-111-51 год. И-З 40 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 
]709/51 год., записан е во регистерот за з а н а е т ч -
иите дук*ани и работилници та страна 72, ре", бр. 
72, занаетчи :киот дук'ат под фирма: НаланџиЈа, Не-
шат Амдиеа Меметовски со седиште во град Ку-
манов) 

Предмет на работата на дуќанот е: израбмка 
га Н1ЛЗКИ. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нешат 
А мд лев Ме гетевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума тозо?, 
бр. 1/09 од 20-Ш-51 год. И — 3 - 4 1 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1710/51 год., записан 'е во регистерот на за^аегчис-
I ите дувани »и работилници На страна 73, рег. бр. 
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73, занаетчискиот дук аи псд фирчи. Налаиџвј,а, 
Рамзија Зеклров Ба^анолски со седиште во грац 
Куманово. 

Предмет на работат.! на дуќанот е: иѕрабзткд 
на 1НЛЈНИ. 

Фирмата ќе ја потпишува (сопственикот Рамзи-
ја 3-ЈК.фов Вељановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — К у м а ! ло, 
Гр. 1710 од 20-111-51 И—3—42 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1713/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 74, рег. Ор 
74, занаетчискиов дуќан под фирма. Табак, Панзо 
Донев Златевски.со седиште ВЈ Куманово. 

Предмет на работата иа дуќанот е: обработува-
ње на кожи. | , > • • ц ; 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панзо 
Донев Златевски. 

Од Поверен за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1713 од 20 Ш 51 год. И—3—43 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр 
1532/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 24, рег. бр. 
24, занаетчискиот д у к а т под фир:*а Сарач, Рашид 
Шаќиров Асановски со седиште во* град Куманово. 

Предмет на работата на! дуќанот е: сарачк! 
изработки. | I , 

Фирмата к'е Ја потпишува сопственикот Рашид 
Шаќиров Асановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1532 од 17-Ш-51 II—2—22 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр 
1533/51 год.; записан е во регистерот на занаетчис-
ките дук'ани и работилници на страна 25, рег. бр. 
25, занаетчискиот дук'ан под фирма: Баланциј,а, 
Лиман Мемедов Лимановски. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
ка лалани. « | 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Лиман 
Мемедов Лимановски. 

Од Позерен. за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1533 од 17-111-51 И — 2 - 2 3 

Врз основа дозволата од Ш О — Куманово бр., 
Ј 536/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 27, рег. бр. 
27, занаетчискиот дук'аш под фирма: Тенекеџија, 
Тодор Миланов СТОЈКОВСКИ со седиште во Куман Ј Р З . 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџи-
с.ки изработки и услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Тодор 
Миланов Стојковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1536 од 17-111-51 I I — 2 - 2 4 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1545/51 год., записан е во регистерот на занает ме-
ките дувани и работилници на страна 32, рег. бр. 
32, занаетчискиот дук'ан п )д фарма: Јажаро-оплн-
чар, Киро Димков Маневски со седиште во Ку-
маново. " ч * •' и 1 

Предмет на работата на дуќанот е:јажаро-
опинчарсми изработки и услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Киро 
Димков Маневски. 

Од Поверен, за финансии еа ГНО — Куманово, 
бр. 1545 од 17-111-51 I I — 2 - 2 6 — |1 

Воз основа дозволата од ГНО — Куманово бр 
1547/51 год., записан! е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 35, рег, бр. 
35, занаетчискиот дук'ан1 под фирма: Казанџија, 
Александар Велков Цветковски со седиште во град 
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Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски 

изработки и услуги. 
Фирмата к'е ја ротпишува сопственикот Алек-

сандар Велков Цветановски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Куман )во, 

бр. 1547 од 17-Ш-51 И—2—26 

Врз основа дозволата од ПЛО — Куманово бр. 
1555/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 40; рег. бр. 
40, занаетчискиот дуќан под фирма- КРОЈАЧ, Стра-
шко Трајжов Петрушевски со седдште во Ку-
маново. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење иа 
алишта. 

Фирмата (ќе ја потпишува сопственикот Стра-
шко Трајков Петрушевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума "ово, 
Гр. 1555 од 17-111-51 год. 11-2-27 

Врз основа .дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1565/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 41, рег. бр. 
41, занаетчискиот дуќан под фирма: Папучар, Цвет-
ко Јоскав Милковски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата 'на дуќан от е. изработка 
на напучи. 

Фирмата ќ е ја попишува сопственикот Цветко 
Лосков Милковски. 

Од Пов арен. за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1565 од 17-Ш-51 II—2—28 

Врз основа дозволата од ГНО — Кум-жево бр. 
1571/51 год,- записан е во регистерот на занает т е -
шта дуќани и работилници на страна 43, рег. бр. 43, 
занаетчискиот дук:ан под фирмѓ: Кројач; Алексан-
дар Манев Петровски со седиште во Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: штење на 
алишта. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Манев Петровски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманов), 
бр, 1571 од 17-111-51 1 1 - 2 - 2 9 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1595/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 
49, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар, Шале 
Стаменов Денковски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски 
изработки. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Павле 
Стаменов Денковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куман >зв, 
бр. 1595 од 19-111-51 II—2—39 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1601/51 год., записан е во регистерот на занаегчис-
I ите дуќани и работилници на страна 51, рег. бр. 51, 
занаетчискиот дуќан) под фирма: Леблебиџија, Арум 
Узе^ров Бинеровски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
»леблебија. 

Фирмата ќ е ј1а потпишува сопственикот Арум 
Узеиров Зиберовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куман >зв, 
бр. 1601 од 19-1П-51 И—2—31 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
а600/51 тоа;., записан е во регистерот на занает ше-
пите дуќани и работилници на страна 52, рег. бр 
52, занаетчискиот дуќан год фирма: К/уркчија, На-
це Јанев Ивановски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ќурчпли 
Изработев 

Фирмата ќ е џ потпишува сопственикот И и и 
Јанев Ивановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1690 од 19-111-51 II—2—32 

Врз основа дозволата од ГНО ™ Куманово бр. 
1612/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна, 53, рег. бр. 53, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Трукерај, Велимир 
Димов Златановски со седиште во град Куманово. 

Предмет на, работата на дуќанот е: трукерајзки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вели-
мир Димов Златановски. 

Од Поверен, за финансии на ГМО - - К у м а н о в 
бр. 1612 од 19-Ш-51 I I—2-33 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1617/51 год., записан е во регистерот на занает ше* 
икте дуќани и работилници иа страна 54, рег. бр. 
54, занаетчискиот дуќан под фирма: Абаџи јд, Стои-
ман Георгиев Стефановски со седиште но град Ку-
маново. , 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
селски алишта. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Стојман 
Георгиев Стефановски* 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куман ЈВО, 
бр. 1617 од 19-Ш-51 год. 4—2—34 

Врз исчува дозволата од Погорен, за стопан" тво 
на ГНО — Скопје бр. 26/45 год., записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 65, р*г* бр. 65, занаетчискиот дуќан лид 
фирма: Тенекеџија, Димитриса Христов Николиќ 
со седиште во Скопј;е, ул, "360" бр. 10. 

П р о т е г на работата ла дуќанот е: т е н е в и * 
ски услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Дими-
трија Христов Николик1. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Скопје, 
Гр. 6242 од 17 IV-1951 год. У-1-9 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
^53/45 год, записан е во регистерот 1на занает ти-
ски те дуќани и работилници на страна 130, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач, Илиј|а Трајков 
Стојанов со седиште во Скопје, ул. "390" Ор. 10. 

Предмет еа работата на дуќанот е: шиеше на 
алишта* 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Ил* ја 
Трајков Стојанов 

Од Поверен, за финансии иа ГНО — Скопје, бр. 
20958 од 6-Х1-1951 г о л II—8—141 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр, 
1974/52 год., записан е во регистерот на Занаетчии 
ските дуќани и работилници на страна 131, рег* бр* 
131, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, И зан 
А. Симони јан со седиште во село Маџари. 

Предмет на работата она дуќанот е: поправка на 
коли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
А. Си мони јан. 

Од Поверен за финансии на ГНО - « Скопје, 
710 од 18-1-1952 год 11-9-163 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
риду е ти рја и занаетчиство на ГНО — Скопје, бр. 
1713/51 год,, записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и рабо! ил ници на страна 132. рег. бр. 
'32, занает-шскоиг дуќан под фирмг Велосипед 
!а, ДимитрЈЈа Т. Доксевски со седиште во Скопје* 
у*. 169 бр. 12. , 
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Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
ра велосипеди. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Дими-
трија Т. Доксевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Скопје 
бр. 861 од 22-1-1951 год. ц__9_164 

Врз основа дозволата од Повереч. за лок ал т 
кндустирја и занаетчиство на ГНО — Скопје, бр. 
2660/51 г., записан е во регистерот на занаетчиски 
те дуќани и работилници на страна 595: рег. бр. 595, 
занаетчискиот дук'ан под фирма- Конд уранија, Ме-
тодика Т, Георгиевски со седиште во Скопје, ул. 85 
бр. 10. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондуоа-
I, неки изработки и услуги. 

Фирмата к'е ја помешува •впстз^никот Мето-
дија Т. Ѓ о р ѓ и е в к и . 

Од Поверен, за финана.и та ГНО — Скопје, 
бр. 19036 од 25-ХН-1951 г. ' 

) 
Врз основа дозволата од Поверен, за локална 

индустрија и занаетчиство на ОНО — Скопје бр 
7/44/50 тод., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 1, рег. бр. 
1, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Крсто 
С Мановски со седиште во село Милади н ши. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата к'е ја потпгшува сопственикот Крсто 
С, Мановски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Сколје, 
бр. 7214 од Ѕ-М952( год^ Н - 5 

Врз основа дозволата од Поведен, за л о к а л и 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
И 121/45 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дувани и работилници на страна 536, рег 
бр. 596, занаетчискиот дук*ан под фирма: Кројач, 
Крум Спасов со седиште во град Скопје, ул. " 195" 
бр. 20. 

Предмет 'та работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Крум 
Спасов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Скопје, 
бр. 19050 од 29-ХП-1951 1 - 1 - 6 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
311/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дук'аиц и работилници на страна 131, рег. бр. 
2, зан)аетчи:ктот дук'ан под фирмч: Лимар "Бити-
ја", Благоја Т. Вучик' со сздип.те во Скопје, ул. 
* Дебарца" бр. 29, 

Предмет на работата на дуќанот е: ли.г.арск! 
ПрОИ ЅВОДИ и услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Благо 
ја Т. Вучик'. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Скопје, 
бр, 492 од 14-1-1952 год. И—1—10 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
786/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 132, рег. бр. 
3, занаетчискиот дук'гн под фирма: Шапкарова ра-
ботилница Ловец* Ри^-то Д. Ангеловски! со седи-
ште во Скопје, ул. п 2 '№ бр. 20. 

Предмет на работата н^ дуќанот е: шапкар-
ски изработки и услуги. 

Фармата к'е ја потпишува СЈПвтпеиикот РПСТЈ 
Д. Ангеловски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Скопје, 
бр. 495 од 14-М952 год. 

I I — 1 — 1 1 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
'индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
1676/51 гад., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 208, рег. бр. 
208,, занаетчискиот дук'ан под фирма: Бербер, Фе-
рид А. Асанов со седиште во Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: бербеоски 
услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Ферид 
А. Асанов. 

Од Поверен, за финансии иа ГНО — Скопје, 
бр. 3632 од 26-111-51 II—91—1727 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунал-
ни работи еа ОНО — Охрид бр. 10379/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 13, рег. бр. 13, занаетчиски-
от дук'ан под фирма: Варџија, Томе Јакимов Чин-
госки со седиште во село Велгошти. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
I а вар. 

Фирмата ке ја цогапнува сол гл-еш. кот Том* 
Јакимов Чичоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — -Скопје, 
бр. 10379 од 31-ХН-51 И—9—166 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ОНО — Демир Хисар 
бр. 5415/51 год., записан е во регистерот на зана-
етчиските дувани и работилници на страна 21, рег. 
бр. 1, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Кр-
сте Велев Зингоски со седиште во село Слепче. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Крсте 
Велев Зиегоски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Демир 
Хисар, бр. 6576 од 28-ХН-1951 год. Н-1-7 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1491/51 год., записан е во регистериот на занает-
чиските дувани и работилници на страна 3, рег. бр. 
3, занаетчискиот дук'ан под фирма: Казанџија, Пе-
тар Нацев Јаневски со седиште во Куманово. 

Подмет на работата на дуќ анот е: казанџи-
ски услуги. 

Фирмата к'е ја по .мишура сопственикот П^тар 
Нацев Јаневски, 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1491 од 16-Ш-51 11—1-12 

Воз оснива дозволата од ГЕ40 — К\мачово бр 
1491/51 год., записан е во рег етерот на занаетчис-
ките дувани и работилници на страта 7, рег. бр. 7, 
занаетчискиот дук'ан под фирма: Коидураџија, Ми-
ле Илиев Арсовски со седиште во Куманово. 

Предмет на работата на дук'акот е* изработка 
и поправка на кондури. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Миле 
Илиев Арсовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1494 од 16-111-51 II-МЗ 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1495/51 год., записан е во регистерот на занаетчис* 
ките дувани и работилници на страна 8, рег. бр. 
Ѕ, занаетчискиот дук'ан| под фирма: Тенекеџија, 
Митруш Весков Митовски со седиште во Куманово. 

Предмет на! работата на дуќанот е: тенеке^и* 
ски услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Митруш 
Весков Митровски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1495 од 6-Ш-Б1 1М-14 
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Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1502/51 год., записан е во регистерот на занает ше-
ки ге дувани и работилници на страна 10, рег. бр. 
ЈО, занаетчискиот дук'ан под фирма: Ковдураџија. 
Урош Насков Нашевски оа седиште во град Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Урош На-
сков Нашевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1602 од 16-Ш-51 И—1 — 18 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр 
1507/51, записан е во регистерот на занаетчиските 
дувани и работилници иа страна 13, рег. бр. 13, 
з&иаетчискиѓот дуќан] под фирма: КурчијаУ) Масе 
Алексов Крстевски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата иа дуќанот е: израб ;тка 
на кожни и кожуварски услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Масе 
Алексов Крстевски. 

Од Поверен, за финансии та ГНО — Куманово, 
бр. 1507 од 16-Ш- .ц—1 — 17 

Воз основа дозволата од ГНО Куманово бр 
1506/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дувани и работилници на страна 14, рег. бр. 14, за-
наетчискиот дук'ан под фирма: К'уРчиЈа> Петар 
Алексов Крстевски со седиште во град Куманово. 

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

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот П ^ а р 
Алексов Крстевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово 
бр. 1506 од 16-111-51 год. И-1-1Ѕ 

В,ЈЗ основа дозволата од ГНО — Куманово б^ 
бр. 1510/51 год., записан е во регистерот на зана-
етчиските дувани и работилници на страна 15, рег. 
бр. 15, занаетчискиот дук'а« под фирма: Столар, 
Васе Симонов Ивановски со седиште во град Ку-
маново. 

Предмет на работа! а на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. " 

Фирмата к'е ја потшишува сопственикот Васе 
Симонов Ивановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1510/51 г. II—1—19 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово 
бр. 1519/51 год., записан е вз регистерот на зана-
етчиските дувани и работилници та страна 18, рег, 
бр. 18, занаетчискиот дук'ан под фирма. Поткивач, 
Авди Исенов Османовски со седиште во Куманово. 

Предмет »а работата на< дуќанот е: поливачки 
услуги. 

Фирмата <'е ја попишува сопственикот Двд4 
Исенов Османовски. 

Од Поверен, за финансии та ГНО — Куманово, 
бр. 1519 од 16-111-51 II—2—20 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1529/51 год., записан е вс* регистерот1 на занаетчис-
ките дувани и работилници на страна 21, рег. бр 
21, занаетчискиот дук'ан под фирма. Курчпј<,а, 
Стеван Богданов Николовски со седиште во град 
Куманово. 

Предмет на работата ма дуќанот е: к'урчлски 
изработки и услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Стезан 
Богданов Николовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куман )во, 
бр. 1529 од 17-Ш-51 И—2—21 

Врз основа1 дозволата од ГНО — Куманово бр, 
2213/51 год. записан е во регистерот на занаетчии 

4-111-1952 

ките дуќани и работилници на е трача 225, рег, бр. 
225, занаетчискиот дук'ан под фирма- Терзија, Г о-
Фа Смилев Здравевски со седишта по град Ку-
маново. 

Предмет на работата на дуќанот е. шиење па 
; ' Ј ЈИШТИ. . 

Фирмата к'е ја п и т и ура сопственикот Г ' О П Ј А 
Смилев Здравевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманов ), 
бр. 2213 од 30-Ш-51 П-5-90 

Врз основа дозволата од Г с10 — Куманово бр. 
2364/51 Iод., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дук'анл и работилници на страна 259, рег. бр. 
259, з шаетчзеклот дук'ан под фирма: Опинчар, Да-
т л Младе Гушевски со седиште во град Ку-
маново. 

Предмет на раб) га гл ич дуќанот е: олинчаричп 
услуги. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Д »вид 
Младенов Потевски. 

Од Поверен за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2334 од 31 -111-51 П-6-97 

Врз основа дозволата од ГНО — Ку и л о т бр. 
2363/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дук'ани и работилници на страта 260, рег. бр. 
201). занает папист дукЧи под фирма Налбат, Ем-
рула Фаиков Рамизовски со с-диште во град Ку-
маново. 

Прелмег на работата на дукиног е: потковузѕ-
п.е на добиток. 

Ффмата Џ цотлиЈЈЈна свситвениког '̂ .адру-
ла Фактов Рамизовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2363 од 31-111-51 II 3-98 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2369/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 26-1, р-т бр. 
264, заанетчискиот дуќјан под фирма, Тецекеџија, 
Стојам Игњатов Димитриевски со седиште во град 
Куманово. 

Предмет на: работата на дуќанот е* тенекеџ 1ски 
\слуги 

Фирмата к'е ја потпишува сопсЈ&емиког Стојан 
Игњатов Д шитриевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2369 од 3МИ-5] ^ П-6-39 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2373/51 год., записан е во регистерот на за! ает ше-
пите дуќани и работилници на страна 284, рег. бр. 
284, ганаег-шскаог дук'ѕн под ф т м а : Јажар, Јор-
дан Милан)в Н 1сковскч со седишта во град Ку-
ланово. 

Предмет та работата на дуќанот е: јажарски 
изработки и услуги. 

Фармата к'е Ја потпишува сопственикот Јорган 
Миланов Насковски. 

Од Поверен, ^а ФАД П И Е Ш на ГНО — Кумане Ј , 
бр. 2373 од 31-111-51 год. И-6-100 

Воз основа дозволата од ГНО — Куманова бр. 
/401/51 год., записан е во регистерот на занате ше-
пите дувачи и работилници на страна 287, рег. бр. 
2^7, занает* искиот ду-к'ан под фирма: Сал-арџн;*, 
Милан Горгев Младеновски со седиште во град 
Куманова. 

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

Фирмата к е ја попишува сопстае шкот Миова 
ѓорѓев Младеновски. 

Од Позерен. за финансии на ГНО — Кума ТОРО, 
Гр. ЗМП :,д 3411-51 год. И €5-10« 

Врз обнова дозволата од ГНО — Куманово бр. 
И9/51 год , запиран е к ј регистерот на занает^ : -
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ките дувани и работилници Н1 страна 290, рег. бр. 
190, занаетчискиот дук'ан под, фирма: Бербер, В 1сви 
Е Абд уловени со седиште во гр<д Куманово. 

Предмет на работата на дукиног е* берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васви 
17. Абдуловиќ^ 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово 
бр. 2399 од 31-111-51 Н-6-102 

Врз основа дозволата од Поверен;, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 
6321/47 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 121, рег. бр. 121, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Диванис 
Стојов Илиев со седиште во Кочани. 

Предмет На работата на дуќанот е: тенекеџиски из-
работки и услуги. -

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диванис 
Стојов Илиев. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Кочани, бр. 
8819 од 13-Х-1951 год. II—170—3330 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 
66/45 тод., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници т страна 10, рег. бр. 10, занает-
чискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Манаско Ефре-
мов Николов со седиште во Кочани. 

Предмет на работата на) дуќанот е: тенекеџиски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Манаско 
Ефтимов Николов. 

Од Поверен, за финансии ШЈ ОНО — Кочани, бр. 
2599 од 22-Ш-1951 тод. И — 1 7 0 — 3 3 3 2 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 
11946/51 год., записан* е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 46, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Лимар, Иван Герасимов 
Манев со седиште во Кочани. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимарски про-
изводи и услуги. 

Фирмата ќе* ја потпишува сопственикот Иван Гера-
симов Манев. 

Од Поверен, за финансии т ОНО — Кочани, бр. 
8260 од 9-Х-1951 год. 11^—170—3333 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 
136/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 57, занает-
чискиот дуќан под фирма: Лимар- Стојан Стефанов со 
седиште во Кочани. 

Предмет на работата на, дуќанот е: лимарски про-
изводи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Ки-
ров Стефанов. 

Од Поверен, за финансии № ОНО Кочани, бр. 
8329 од 12-Х-1951 год. 11171—3334 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 
11946/51 год., записане е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници ^а страна 71, рег. бр. 71, за-
наетчискиот дуќ?н под фирма: Тенекеџија, Димитар 
Стојанов Донев, со седиште во Кочани.. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски 
производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар. 
Стојанов Донев. 

, Од Поверен, за финансии иза! ОНО — Кочани, бр. 
88Об од 13-Х-1951 год. 1X171—3335 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола број 
25055/51 година, записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 484, рег. .бр. 
484„ занаетчискиот дуќан под фирма1: Кројач, Петар 
Горшев Трајковски со седиште во гр. Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. ' . ! Ј ј 

Фирмата ќе ја) потпишува сопственикот Петар Ѓор-
ѓиев Трајковски.' . . | . ; ; ! 

Од Поверенството за финансии на ГНО — Битола, 
бр. 25063 од 13-Х-1951 год. II—152—2982 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 4686/51 год,, записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 50, занаетчискиот дуќад под фирма: Самар-
џија, Димитар Ефтимов Михајлов со седиште во град 
Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: самарџији из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Ефтимов Михајлов. 

Од Поверен, за! финансии ва ОНО—Радовиш, бр. 
4686 од 1-XII-1951 год. П—182—3555 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 2148/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 51, занаетчискиот дуќан под фирма: Фо-
тограф5 Илија Хаџи Ефтимов со седиште во град Ра-
довиш. ~ : 

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски4 

услуги. 1 ; , ; ! 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија! Хаџи 

Ефтимов. 
Од Поверен, за! финансии на ОНО—Радовиш, бр. 

2148 од 1-ХИ-1951 год, II—182—3556 

Врз основа! дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр-. 11/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 52, зашјетчискиот дуќан под фирма: Тене-
кеџија, Спасо Каракушев со седиште во град Радовиш. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасо Ка-
ракушев. 

Од Поверен, за! финансии т ОНО—Радовиш, бр. 
52 од 1-ХП-1951 год. II—182—3557 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Радовиш бр. 53/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 53, занаетчискиот дуќан под фирма: Ле 
блебиџија, Веселин Г. Атанасов со седиште во град 
Радовиш. , ! I • 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на леб-
лебија!. . . ! • , . 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веселин Г. 
Атанасов. 

Од Поверен. за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 
53 од 1-ХП-1951 год. П—182—3558 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ОНО—Кочани бр. 138/45 
год., записан е регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна) 114 рег. бр. 114, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач, Стојо Димитров Тодоров 
со седиште во< Кочани. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојо Ди-
митров Тодоров. 

Од Поверен, за финансии т ОНО—Кочани, бр. 
8812 од 13-Х-1951 год. II—163—3191 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ОНО—Кочани бр. 3938/51 
год., записан е регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна ПЗ, рег. бр. 113, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач, Борко Мисов Апосто-
лов со седиште во Кочани. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Ми-
сов Апостолов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Кочани, бр. 
8811 од 13-УП-1951 год. И—163—3192 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Скопје бр. 7951/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 17, рег. бр. 17, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Коларо-ковач, Аврам Вујиќ со седиште во село 
Бањане 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аврам 
Вујиќ 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Скопје, бр, 
7951 од 7-УП-1951 год. П—104—2067 

Врз основа дозволата од Поведен, за комунални 
работи на1 ОНО—Скопје'бр. 10668/51 год. записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 25, рег. бр. 25, занаетчискиот дуќан под 
фирма., Бербер, Расим Рамадан Муртезановски со се-
диште во село Студеничани 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Расим Ра-
мадан Муртезановски 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Скопје, бр. 
10668 од 7-1Х-1951 год. • II—132—2598 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Скопје бр. 10197/51 год., записан е 
во регистерот н а занаетчиските дуќани и р&ботилиници 
на страна 26, рег. бр. 26, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија, Јордан Божинов Георгиевски со 
седиште во село Петровец 

Предмет на работата на] дуќанот е: поправка на 
кондури 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Бо-
жинов Георгиевски 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Скопје, бр. 
10197 од 19-1Х-1951 год П—135—2448 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО—Скопје бр. 12501/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 27, рег. бр. 27, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар, Дестанов Садедин Јахија со седи-
ште во село Сингелич. 

Предмет на работата на дуќанот е: мелење на 
брашно. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дасганов 
Садедин Јахија 

Од Поверен, за финансии т ОНО—Скопје бр. 
12501 од 14ХП-1951 П—178—3479 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на- ГНО—Скопје бр. 2257/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 591, рег. бр. 591, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач, Талат Ф. Селим со 
седиште во град Скопје ул. „213" бр. 4 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на али-
шта. 

Фирмата ќе ја потпишува .сопственикот Талат Ф. 
Селим 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје бр. 18330 од 13-ХП-1951 год. 

П—182—3560 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
ду етри ја и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 2386/51 
год., записан е во регистерот на) занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 592, рег. бр. 592, занаетчи-
скиот дуќан под филма: Сто**ту Ангетт Д. Ивановски 
со седиште во Скопје ул. "125" бр. 32. 

Предмет ца1 работата на дуќанот е: коларски 
услуги и изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Д. 
Ивановски. 

Од Поверен, за финансии на Напорниот одбор на 
Ш-реон Скопје бр. 18248 од 15-ХП-195Ј год. 

П—183—3561 

Воз основа дозволата ол ^ в е п ^ н . за 'локална ин-
дустрија и занаетчиство на< ГНО—Скопје бо. 2406/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 127, рег. бо. 127., занаетчи-
скиот дуќан под Фирма Столар Трајан Етаже Вељанов 
со се пиште РО Скопје, ул. „135" бо. 108 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фипмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Блаже Ваљанов 

Од Поверен, за финансии на н»ппп»иот одбор на 
IV реон Скопје бр. 19835 од 17-ХН-1951 год. 

II—1831—3562 
Воз основа дозволата од Поверен, за локална ин-

дустрија и занаетчиство на ГНОС^оше бо. 1717/49 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 433, рег. бо. 433. занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер, Сали А. Сулејман со 
седиште во Скопје ул. „394" бр. 119 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали А.. 
Сулејман, 
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Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје бр. 4709 од 19-IV-1951 год.* 

II—184—3581 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни долу наведените изгу-
бени документи: 

РАЗНИ ОГЛАСИ 
Работничка книшка издадена од рудник "Радуша" 

на Драго Н. Серафимовски, од село Старо Село — 
Тетово (289) 

Работничка книшка издадена од Работничко снаб-
дителна задруга Скопје, под бр. 815110 на Трајко 
Јанков Костов — Скопје. (290) 

Работничка книшка бр. 2376040 издадена од Пар-
на пивара — Скопје на Драги П. Ангеловски — 
Скопје (291) 

Оружен лист за држење и носење на ловно ору-
жје издаден од ПВР на ОНО — Струмица на Атанас 
Петров Доневски, од село Велуса — Струмица (309) 

Работничка книшка издадеш од тутунова станица 
во Скопје на Алија С. Хамзи — Скопје (325) 

Работничка книшка бр. 2404397 издадена од Пар-
на пивара во Скопје на Алим Џ. Даут — Скопје (326) 

Работничка книшка издадена од Печатница "Кул-
тура" во Скопје на Раде Тодоровски — Скопје (327) 

Оружен лист бр. 76 издаден од ПВР во'Скопје на 
Шефки Осман Али, од Скопје (328) 

Членска инвалидска книшка бр. 3751 и инвалидска 
легитимација за повластица за патување по железници 
под бр. 87914 на Тоде Марковски, од село Вишни — 
Струга (329) 

Дозвола за носење на оружје бр. 410 издадена од 
ПВР на ОНО — Струмица на Сали Асанов Ајрушов, 
од село Чепели — Струмица (336) 

Работничка книшка бр. 2379579 на Кадри Кази-
моски, ул. "Едвард Кардељ" бр. 5 — Прилеп (350) 

Работничка книшка бр. 379965 на Камил Амедоски, 
ул. "Едвард Кардељ" бр. 4 — Прилеп (351) 

Работничка книшка бр. 2373432 на Верка Траја-
носка — Прилеп (352) 

Работничка книшка бр. 1577063 на Сотир Ѓуро-
ски, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 81 — Прилеп (353) 

Работничка книшка бр. 2823415 на Реџеп Ибраи-
моски од Прилеп (354) 

Работничка книшка бр. 2846*350 на Ибраим Суле-
мановски, ул. "Едвард Кардељ" бр. 89 — Прилеп (355) 

Работничка книшка издадена од рудник "Радуша" 
на Земри С Халид, ул. "160" бр. 91а — Скопје (357) 

Работничка книшка бр. 2842112 издадена од Еко-
номија при Главна дирекција за хемиска индустрија — 
Скопје на Трајко Т. Неделков — Скопје (358) 

Свидетелство за положен калфински испит за сло-
вослагач бр. 539/47 издадено од ГНО — Скопје на 
Киро Петрушевски, од село Глоѓе — Тетово (359) 

Работничка книшка бр. 2828456 на Павле Костан-
чев, од Скопје (360) 

Работничка книшка бр. 2379724 на Селефија Ај-
веровски, ул. "102" бр. 10 — Прилеп (368) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карга рег. бр. 3775 серија "Р" 0400685 из-
дадена од ГОР на ОНО — Св. Николе на Стојанчо 
Трајчов Митевски, од село Градиште — Св. Николе 

(347) 
Лична карта рег. бр. 2423, серија бр. 0399433 

издадена од ПВР ка Св. Николе на Елица Цанева 

Стојкова ул. "Г. Темпо" бр. бб — Св. Николе (348) 
Лична карта рег. бр. 32, серија бр. 0260544 из-

издадена од ГОР на ОНО Демир Хисар на Бошко Ј. 
Вељановски, од село Г. Илино — Демир Хисар (284) 

Лична карта рег. бр. 2425, серија "Р" 0454935 
издадена од ГОР на ОНО — Струмица) на Васил Гор-
ѓи Миродиев, ул. "Кочо Миленка" бр. 9 — Крушево 

(2930) 
Лична карта рег. бр. 4722, серија бр. 50069432 

издадена од ГОР во Гевгелија на Димитар Ѓорѓиев 
Џундов, ул. "Ристо Фаршинин" бр. 22 — Гевѓелија 

( З И ) 
Лична карта рег. бр. 2600, серија "Р" 415110 из-

дадена од ПВР на ОНО — Радовиш на Неџит Амедов 
Неџитов од село Ораовица — Радовиш. (312) 

Лична карта рег. бр. 9658, серија 42369 издадена 
од ПВР на ОНО Струга на Казафер Положани, од се-
ло Ливада — Струга (316) 

Лична карта рег. бр. 7850, сарија "Р" 0231858 
издадена од ГОР на ОНО — Охрид на Иван Настев 
Маркоски, од село Сирула — Охрид. (324) 

Лична карта серија бр. 0661854 рег. бр. 3657 из-
дадена од ГОР на ОНО Тетово на Беџет Тефик Иља-
'>и. ол село М* цетино — Тетово (285) 

Лична карта рег. бр. 9048, серија бр. 0668175 
издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Исеин М. Ја-
купи од гело Вешала — Тетово (317) 

Лична карта рег. бр. 804, серија бр. 0662046 из-
дадена од ПВР на ОНО — Тетово на Зејнула Реџепа 
Ахмо и*, од еело Гајре — Тетово 018) 

Лична кар^а рег. бр. 299, серија "Р* 0661409 
издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Назми Баки 
Алија ОД село Гајре — Тетово ГИ7) 

Лична карта рег. бр. 8052, серија 0665642 изда-
дена од ПВР на ОНО Тетово на Меди Сулејман Су-
лејмани, од село Ново Село — Тетово (340) 

Лична карта рег. бр. 2731, серија "Р" 0662097 
издадена од ГОР на ОНО — Тетово на Ибраим А. 
Идризи, од е. Отушишта — Тетово (311) 

Лична карта рег. бр. 8861, серија бр, 0549376 
издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Славко То-
дор Петровиќ, од село Матејче — Куманово (320) 

Лична калта рег. .бр. 5874, серија бр. 0546274 
издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Станко Ди-
митар Давитковски, од село Шупли Камен Куманово 

(330) 
Лична карта рег. бр. 11198 серија бр. 0531703 

издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Урош Сто-
рлкоимк' о% :ело Чегирце Куманово М44) 

Лична кз ота рег. бр. 2036, серија бр. 0529899, 
и з м е н а од ГОР на ГНО — Куманово на Саво Тодор 
Димковски, ул. "Ленин" бр. 12 — Куманово (342) 

Лична карта рег. бо. 7694, серија "Р" 0548604 
издадена од ГОР на ОНО — Куманово на Жика Ми-
лев Петковиќ од село Старо Напричане Куманово 

(345) 
Лична карта рег. бр. 794, серија! "Г" 010554 изда-

дена од ГОР на ОНО — Дебар на Кемал Мусов Ва-
с о с к и од село Г. Косозрасти — Дебар (287) 

Лична карта рег. бо. 7137, серија "Г" 0111847 
издадена од ГОР на ОНО — Дебар на Бајрам Јусу-
фо«з Сеаниов жи, од село Боештани - Де^гр (315) 

Лична карта рег. бих 1881, серија) "Г* 0106591, 
издадена од ГОР,на ОНО —• Дебар на Емине Назиф 
Муча од Дебар ' (346) 

Лична карта рег. бр. 1619, серија Т " 0054330 из-
дадена од ПВР на ОНО Берово на Атанас Глигоров 
Калајџиски од село Митрашинци — Берово. (267) 
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Лична карта рег. бр. 5782, серија Т " 0110192 
издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Марија Бил-
билова (Павлака) Дуковска, од село* Модрич — Дебар 

(367) 
Лична карта рег. бр. 5, серија "Р" 412515 изда-

дена од ПВР во Радовиш на Стојка Ристова (Даова) 
Гаврилова, ул. "Страшо Пинџур" бр. 6 — Радовиш. 

(225) 
Лична карта рег. бр. 4332, серија бр. 6281712 из-

дадеш од ПВР на ОНО — Радовиш на Флора Тале 
(Костовска) Ангеловска од село Л. Река — Радовиш. 

(263) 
Лична карта рег. бр. 5907 серија- "Р" 0401717 

издадеш од ПВР во Св. Николе на Методи Тасе Наумов 
ул. "Генерал Темпо" бр. 16 — Св. Николе (44) 

Лична карта рег. бр. 1504, серија бр. 0122601 
издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Муарем Мус-
тафов Адилов од село Звегор — Делчево (33) 

Лична карта рег. бр. 584 серија "Р" 413084 изда-
дена од Г1ВР на ОНО Радовиш на Милан Ф. Тушев од 
село Пакрајчево Радовиш (2903) 

Лична карта рег. бр. 1857, серија бр. 0577595 из-
дадеш од ПВР на ОНО — Скопје на Љубинка (Га-
иќ) Милојевиќ од село Р'жаничино — Скопје (293) 

Лична карта рег. бр. 80292 серија "Р" 0051670 из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Незир Рамадан 
Исмаил, ул. "151" бр. 18 — Скопје <294) 

Лична карта рег. бр. 35433 серија бр. 26573 из-
дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Иван Стефанов 
Голубов, ул. "Огњан Прица" бр. 7 — Скопје (295) 

Лична карта рег. бр. 76113, серија "Р" 50859 из-
дадена од ПВР на ГНО Скопје на [Давид Керим Ади-
лов, ул. "141" бр. 142 — Скопје (296) 

Лична карта рег. бр. 60779, серија "Р"47516 из-
дадена од ПВР на ГНО Скопје на Шеназ Шукри Са-
лиева, ул. "125" бр. 99 — Скопје (297) 

Лична карта рег. бр. 31092, серија бр. 21927 из-
дадена од ПВР на ГНО Скопје на Димитрија Христов 
Николиќ, ул. "463" бр. 20 — Скопје (298) 

Лична карта рег. бр. 7472, серија бр. 19451 из-
дадена од ПВР на ГНО Скопје на Олга Михајлова 
(Доновска) Кузманова, ул. "4" бр. 13 — Скопје (299) 

Лична карта рег. бр. 25978, серија бр. 21686 из-
дадена од ПВР на ГНО Скопје на Борис Иванов За-
фиов, ул. "28" бр. 8 — Скопје (ЗОО) 

Лична карта рег. бр. 15351, серија бр. 10366 из-
дадена од ПВР на ГНО Скопје на Давид Иван Обо-
ленгки, ул. "285" бр 13 — СЈОПЈ- (:*01) 

Лична карта рег. бр. 78747, серма "Р" 0055041 
издадена од ПВР на ГНО Скопје на Шабан Шабан 
Шабаноски, ул. "146" бр. 21 — Скопје (302) 

Лична карта .рег. бр. 80610, серија "Р" 0057203 
Рлдад^на од ПбР на ГНО Скотје нп Риза Е:;цуаз Исе-
к о в , -ул. "520" бр. 15 — Скопје - (303) 

Лична карта рег. бр. 14752, серија бр. 0010290 
издадена од ПВР на ГНО Скопје на Исмаил Риза Ри-
фатов, ул. "Прага" бр. 29 — Скопје (304) 

Лична карта рег. бр. 38183 серија бр. 0034472 
издадена од ПВР на ГНО Скопје на Живка Угрин Сто-
јанова, ул. "59" бр. 44 — Скопје (305) 

Лична карта рег. бр. 54691, серија "Р" 0038829 
издадена од ПВР на ГНО Скопје на Александар Ми-
лан Христови, ул. "128" бр. 57 — Скопје " (306) 

Лична карта рег. бр. 76396, серија "Р" 0053596 
издадена од ПВР на ГНО Скопје на Јелена Добривоје 

(Велковиќ) Барлевска, ул. "153" бр. 3-а Скопје (307) 
Лична карта рег. бр. 38224, серија бр. 0034240 

издадена од ПВР на ГНО Скопје на Киро Димче Сто-
јановски, ул. "59" бр. 44 — Скопје (308) 

Лична карта рег. бр. 4292, серија 1547 издадена 
од ПВР на ГНО — Скопје на Спасовска Петрунова 
(Блажо) Божана, ул. 215 бр. 43 — Скопје (2854) 

Лична карта рег. бр. 76855, серија "Р" 0054081 
издадена од ПВР на ГНО Скопје на Зора Андон Ди-
мова Митиќ', ул. "373" бр. 14 — Скопје (319) 

Лична карта рег. бр. 5451, серија бр. 0126576 из-
дадена од ПВР на ОНО — Делчево на Горги Николов 
Јованов, од село Нов Истевник — Делчево (321) 

Л:ш'на карта рег. бр 612, серија бр. 0121697 из-
дадена ПВР на ОНО — Делчево на Али Адемов Уста-
лиев, од село Звегор! — Делчево (322) 

Лична карта рег. бр. 5554, серија бр. 0127403 
издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Павле Ми-
ј а л е в Ников, од село Киселица — Делчево (322) 

Лична карта рег. бр. 2988, серија "Г" 0055699 
издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Ибраим Му-
стафа Коларски, од село Вирче — Делчево (331) 

Лична карта рег. бр. 3909, серија бр. 0123381 из-
дадена од ПВР на ОНО —• Делчево на Атанас В. Ми-
тески, од село Дулица — Делчево (363) 

Лична карта рег. бр. 3125, серијѕа бр. 0123681 
издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Дончо Кр-
стов Господинов, од село Звегор — Делчево (366) 

Лична карта (рег. бр. 7405, издадена од ПВР на 
ОНО •— Титов Велес на Ацо Тодоров Илиевски од се-
ло Крива Круша — Титов Велес (313) 

Лична карта рег. бр. 846, серија "Р" 0349626 из-
дадена од ПВР на! ОНО — Титов Велес на Димко То-
доров Инчески, од село Грнчиште — Титов Велес (314) 

Во текот на 1952 година во "Службен весник на 
НРМ" ќе се објавуваат сите огласи по следната 

ОГЛАСНА ТАРИФА 
1. Судски и службени огласи за секој 

збор по — — — — — — — 3 дин. 
2. Регистрации на државни стопански 

претпријатија од републикаиско и локално 
значење — — — — — •— — 1.000 " 

3. Промени во регистерот на државни 
стопански претпријатија — — — — 600' " 

4. Задружни регистрации (регистрации 
и промени во регистерот) — •— •— — 600 " 

5. Ликвидации — — — — — 700 " 
6. Регистрации на приватни занаетчиски 

дуќани и работилници — •— — — 450 " 
7. Лични карти, свидетелства, работнич-

ки книшки, војнички документи и др. — 1001 

Оваа тарифа ќе се применува од 8-11-1952 година, 
кога престанува важноста на1 тарифата објавена 'во 
Службен весник на НРМ" бр. 32 и 34/51 година. 

С О Д Р Ж И Н А 

Рег. Стра-
бр. на 
19. Напатствие за вршење пракса од адвокатски-

те приправници кај органите на правосудне^ 
и другите државни органи — — — — 25 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија91 — Скопје 
ул* "29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски« Пошт. фах 51 Тел« 19-86. Чековна сметка при Народната 

банка — Скопје бр* 801-901702 Печатница "Гоце Дел чев" — Скопје. 


