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С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

СКОПЈЕ. 
Петок, 13 јуни 1952 

Број 18 Година VIII 

Претплата за 1952 година изнесува 
560 динари. Овој број чини 8 динари. 
Чековна сметка број 801-901-702 

52 
На основа член 2 и 3 од Уредбата за одредување 

бројот и територијалната надлежност на окружните и 
околиските судови на територијата на Народна Репу-
блика Македонија ("Службен весник на НРМ" бр. 14 
од 30 април 1952 година), издавам 

НАРЕДБА 
ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОКОЛИСКИОТ 
СУД* ВО ПЕХЧЕВО И ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РА-

БОТА НА УКИНАТИТЕ ОКОЛИСКИ СУДОВИ 

I 

Околискиот суд вр ГЈехчево ќе отпочне со работа 
иа ден 1 мај 1952 година. 

И 

Околиските судови во Струга, Брод, Кратово, Дел-
чево, Берово, Свети Николе, Радовиш и Околискиот 
суд во Скопје за Скопска и Ѓорчепетровска околија ќе 
престанат со работа на ден 30 април 1952 година. 

III 

Околиските судови во Струга, Брод, Кратово, Дел-
чево, Берово, Свети Николе, Радовиш и Околискиот 
суд во Скопје за Скопска и Ѓорчепетровки околија 
па 30 април 1952 година ќе ги заклучат сите свои! упи-
сници и другите работни •книги, па заедно со сите 
свршени и несвршени предмети, депозити и предмети 
кои биле наменети или употребени за вршење на кри-
вични дела (корпора деликти) и целокупната архива 
па 1 мај 1952 година ќе ги предадат и тоа: 

Околискиот суд во Струга на Околискиот суд во 
Охрид; 

Околискиот суд во Брод на Околискиот суд во 
Кичево, освен несвршените предмети, што се однесу-
ваат на подрачјето на оние месни народни одбори што 
се вклучени во Прилепска околија, а кои предмети ќе 
се издвојат и предадат на Околискиот суд во Прилеп; 

Околискиот суд во Кратово на Околискиот суд в<Ѕ 
Куманово, освен несвршените предмети што се одне-
суваат на подрачјето на оние месни народни одбори 
кои се вклучени во околиите Кривопаланачка и Ко-
чанска, а кои предмети ќе се издвојат и предадат на 
односните околиски судови во Крива Паланка и Кочани; 

Околиските судови во Делчево и Берово на ново-
•оснбвашот Околиски суд во Пехчево; 

Околискиот суд во в Свети Николе на Околискиот 
суд во Штип, освен несвршените предмети, што се од-
несуваат на подрачјето на оние месни народни одбори 
кои се вклучени во Кумановска и Титоввелешка око-

лии, кои предмети ќе се издвојат и предадат на одно-
сните околиски судови во Куманово и Титов Велес; 

Околискиот суд во Радовиш на Околискиот суд 
во Струмица, освен несвршените предмети што се) од-
несуваат на подрачјето на оние месни народни одбори 
кои се вклучени во Овчеполска околија, кои предмети 
ќе се издвојат и предадат на Околискиот суд во Штип; 

Околискиот суд во Скопје за Скопска и Ѓорчепе-
тровска околија на Околискиот суд за град Скопје. 

Уписниците и останатите работни книги, како и 
сите свршени предмети на оние судови кои по точка 
прва на оваа Наредба престануваат со работа, ќе се 
чуваат одвоено во архивата на судот, кои што ги прев-
зема и тоа без оглед да ли свршените предмети сеЈ од-
несуваат на подрачјето, кое е припаднало на дотич-
ниот суд или на некој друг суд.' 

Свршените предмети ќе се в'адат архива и ќе 
се отстапуваат на судовите или на другите државни 
органи поединечно ио засебно барање или по службена 
должност, до колку се појави потреба по такви пред-
мети да се продолжи сб работа. 

IV 

Околиските судови во Охрид, Кичево, Куманово, 
Штоп, Струмица и Околискиот суд за град Скопје ќе 

, продолжат да ги водат своите сегашни уписници и си-
те останати* работни книги. 

Во тие уписници ќе ги внесат сите несвршени 
предмети, кои во смисол на точка III од оваа Наредба 
ги превземаат од укинатите околиски судови како! свои" 
наги предмети и по нив ќе продолжат да работат. 

V 

Околискиот суд во Пехчево несвршените предмети 
кои ќе ги прими од околиските судови во Делчево и 
Берово ќе ги внесе во односните уписнини како нови 
предмети и по нив ќе продолжи со работа. 

VI 

Како несвршени се сметаат оние предмети, по кои 
што треба уште да се работи и затоа не/ се..ставени во 
архива. 

VII у 

Примопредаја на предметите, уписниците и оста-
натите работни книги како и архивата помеѓу укина-
тите околиски судови од една страна и околиските су-
дови што ја превземаат нивната работа и продолжу-
ваат со своето работење од друга страна, ќе се изврши 
со записник. Записникот ќе се состави во два пример-
ни, од кои еден се доставува на Министерството за пра-
восудне а други на околискиот суд на којшто се врши 
предавањето, 
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Во смисол на предниот став ќе се изврши и при-
мопредаја на таписките и иотабулационите книги. 

Укинатите околиски судови несвршените предме-
ти ќе ги предадат на околиските судови помена™ во 
точ. III ед оваа Наредба според новата територијална 
надлежност со спискови. Списком ите ќе се состават во 
два примерци, од кои еден се доставува на Министер-
ството за правосудне а други на судот на кого се пре-
даваат предметите. 

На исти начин со спискови укинатите студови ќе 
го предадат и инвентарот на околиските судови што ја 
превземаат нивната работа, на чување и ползување. 

Списковите ќе се состават засебно по ознаките 
на уписниците и броевите по ред и ќе ги потпише 
претседателот на судот што ја врши предајата, а прие-
мот на списокот ќе го потврди претседателот на судот, 
којшто ги превзема предметите № инвентарот. 

УШ 

Оваа Наредба влегува во сила веднаш. 

Бр. 2273, 30 април 1952 година, Скопје 

Министер за правосудне, 
Џафер Кодра, с . р. 

'53 
На основа член 48 од Законот за рибарството, 

Претседателот Советот ^а земјоделие и шумарство 
на Владата го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА РИБОЛОВ 

И ВИСИНАТА НА НАКНАДИТЕ ЗА РИБОЛОВ 
ВО 1952 ГОДИНА 

I 

Риболов во водите на Народна Република Маке-
донија можат да вршат само лица на кои им е изда-
дена дозвола за риболов. 

II 

Дозволите за риболов се:-
а) годишни; 
б) дневни; 

III 

За издадените годишни дозволи за риболов ќе се 
наплатува накнада како следува: 

а) на риболовци-опортисти за риболов во сите ри-
боловни води, освен оние што се под забрана ЗОО дин.; 

б) на рибари-полупрбфесионалци за риболов во 
низинските води 2.000 дин.; * 

в) на -рибари-полупрофесионалци за риболов на 
езерата 4.000 дин.; 

г) на ри б а ри - п ро ф е е моналди за риболов во штип-
ските води 3.000 #ин.; 

д) на рибари-професионалци за риболов на езе-
рата 5.000 дин. 

IV 

Спортски риболовни дозволи можат да се издаваат 
само на лица зачленети во спортски риболовни! друштва. 

V 

. Дневни дозволи за риболов можат да се издаваат 
само на риболовци-спортисти со наплата на накнада 
во износ од 20 динари за секој ден. 

VI 

На раколовците можат да се издаваат дозволи за 
раколои. Годишните накнади — дозволи за раколов 
изнесуваат: 

а) за лица кои со раколов се занимаваат како со 
спорт 100 дин.; 

б) за лица кои продаваат ракови 500 дин . 

VII 

Инвалидите од војната, децата и учениците во 
стопанството имаат право на 50% попуст од одреде-
ните накнади за годишни и дневни дозволи за риболов 
и раколов. 

VIII 

Решенијата број 11 од 28. II. 1951 година, број 
7011 од 6. IV. 1951 година, како и други прописи во 
врска со начинот на издавањето на риболовни дозволи 
издадени од страна на Министеров за земјоделие и 
шумарство се ставаат вон сила. 

IX 

Ова Решение влегува ЈВО сила со денот на објаву-
вањето му во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 231 од 20. II. 1952 година, Скопје 

Министер-претседател на Советот 
за земјоделство и шумарство 

на Владата на-НРМ, 
Наум Наумовски, е. р. 

54 
Врз основа точ. 1 од Општото напатствие за из-' 

размотување нови тарифи за превоз на стока во друм" 
синот«сообраќај бр. 459/52 на Советот за сообраќај 
и вези на .Владата на ФНРЈ, а во врска со чл. 9 од 
Уредбата за надлежноста за одредување, и контрола 
на цените, и тарифите! — „Службен, лист т ФНРЈ" бр. 
63/50, во согласност со Министерот за финансии на 
НРМ, ја пропишувам следната 

ТАРИФА 
ЗА ПРЕВОЗУВАЊЕ НА СТОКА СО МОТОРНИ 

ВОЗИЛА ВО ДРУМСКИОТ СООБРАКАЈ' 

I. — Општи тарифни прописи 

Член! 1 

Превезување н^ стока со моторни возила се сме" 
та за превозна услуга, кд ја се регулира со прописите 
на ов(аа тарифа. 

Член 2 

} За секоја платена услуга се задолжува транспорт-
I *што претпријатие да издаде прописна потврда, 
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Член 3 

Единечш мера за превозна услуга на стока е 
тон-килсмет.^р. 

Член 4 

Наплатувањето за превозни услуги ќе се врши са-
мо за фактички извршениот превоз. За празно вози-
ло во, обратен смер од превозот на стоката не се 
наплатува. 

• Член 5 

Оваа тарифа важи само за превози вршени на 
'патишта погодни за авто-сообра&ѕгј, а за патишта од 
I и II ред 'е* обавезна. 

Член 6 

Оваа тарифа е обавезна за сите јавни "транспорт-
ни претпријатија и авто-траеспортии погони, кои вр-
шат превозни услуги за' други, во колку се снабдени 
со одобрение од надлежниот републикански орган за. 
сообраќај. 

Член 7 

Превозните услуги за преврз .на стоки ќе се на-
платуваат« према табелата за секој еден тон превезена' 
стока определено рз стој гние. 

Т а б е л а 

за плаќање .на превозни услуги со камион 
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3. 5—7 320 27. 53—55 1.940 
4. 7—9 390^ 28. 55—57 2.000 
5. 9—11 460 29. 57—59 2.060 
6.* 11—13 520 30. 59—61 •2.120 
7. 13—15 590 31. 61—63 2.180 
8. 15—17 670 32. 63—65 2.240 
9. 17—19 740 33. 65—67 2.300 

10. 19—21 820 34. 67—69 2350 
И . 21—23 830 35. 69—71 2.410 
12. 23—25 960 36. 71—73 2.460 
13. 25—27 1.030 37. 73—75 2.510 
14. • 27—29 1.100 38. 75—77 2.570 

'15. 29—31 1.160 39. 77—79 • 2.620 
16. • 31—33 1.230 40. 79—81 ~ 2.670 
17. 33—35 1.300 41. 81—83 2.730 
1 8 . 35—37 1.370 42. 83—85 2.780 
19. 37—39 .. 1.440 43. 85—87 2.830 
20. 39—41 1.500 44. 87—89 2.880 
21. 41—43 1.560 45. 89—91 2.930 
22. 43—45 1.620 46. 91—93 2.980 
23. 45—47 1.680 •47. 93—95 3.030 
24. 47—49 

<т 
1.750 

За подалечни превози од 95 клм. ќе се наплатува 
•уште по 150 дин. за 1 тон стока за секој започнати 
5 клм. 

Член 8 

За превоз на кабаста стока (сено, ела,ма., волна, 
памук, а м б а л а ж у сл.) се одобрува камионски прос-
тор по 3 м3 за 1 тон, доколку каб-а/ста/га стока не е 
пресована и завзима поголема кубатура 'од 3 м3 за 1 
тон тежиш — ќе се смета да е превозното средство то-
варено со онолку тона, со колку што м3 е натоварено 
поделено со 3, или ќе се смета за секој м3 по 333 кгр* 

' Член 9 

Зз непреработени животни .намирници, како: зар-
зават, емиш, хлеб, млеко и ел. — ќе се наплатува пре-
ма стварно превезенгЈТа тежина. х 

Член 10 

За превоз на машини, делови од машини и Др. пре-
дмети, чија тежина! од едно парче е преку 500 кгр., за 
превозот на кои .е потребно особена внимателност и 
стручност, како и ризик да биде оштетено возилото, 
ќе се наплатува максимум" 3 ш/ги повеќе од »износот 
по оваа тарифа. 

Член 11 

Ако истиот корисник, кој го употребил возилото 
во еден правец, а и во повраток т о товари возилото, 
плаќа за повратниот превоз 70% од износот по оваа 
тарифа. Воколку истиот корисник го користи вози-
лото во повраток за пренос на амбалаж за својата 
стока, плаќш 50% од износот по тарифата. 

Член 12 

Вкупно време дозволено за утовѕрување изне-
сува 15 минути, а за истовар 10 минути за секој тон. 
^ с в а р у в а њ е т о и истоварувањето го врши корисни-
кот, воколку не е ишку уговорено. 

За задржување на возилото при утовару ва њето 
или истоварувањето преку предвиденото време, а по 
вина на корисникот на возилото, се плаќа денгуба по 

. 100 дин, за секој 'започнат саат, а за секој еден тон 
носивост на возилото. Денгуба се плѕќа и во случај 
кога возилото стои на патот по вина' на корисникот, 
како и БО случај ако возилото биде ' неискористено по 
вина на корисникот. 

Декгубѕта се пресметува само за работното 
време. 

Член 13 

Редовно работно време за утоварување и истона" 
ру вање се смета во зимно време од 7 до 18 саатот, а 
во летно од 6—20 саатот. 

За зимно време се смета од од 1 декември до 
1 гприл. 

Странките можат да уговара ат и инаку. 

Член 14 
За превоз по патишта, непогодни за авиосообра-

ќај, т, е за патишта од III и IV категорија, за поеди-
нични превози, може да се наплатува до 50% позго-
лемен износ по тарифата и тоа само за километра-
ж а ^ направена на такви патишта. За масови превози 
на стока по непогодни патишта, а за позголемување 
на тарифата потребно е согласност, која по барање 
на транспортното претпријатие, републиканскиот ор-
ган за сообраќај може' да одобри повисоки тарифни 
•ставови, а према лоз голе ме ни те трошкови на превозот, 
предизвикани од лошиот пат. 
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Член 15 

Оваа тарифа е •швафоиска!, а транспортните прет-
пријатија! можат да вршат транспортни услуги и по 
пониски цени од определените по тарифата, воколку 
е тоа од интерес т претпријатието за подобро иско 
ристување на нивните капацитети,, при тоа да обез-
бедат поред другото и плани радета акумулација: и 
фондови. ( 

Член 16 
За вршење на транспортни услуги надвор од по-

драчјето ,на редовното поодување (ш» »пр. — на пре-
вози во шумска манипулација, одалечено градилиште 
и ел.) — накнада за т р о н о в и т е поради преместува-
њето на возилата,, 'денгубагга, организацијата т снаб-
дувЈањето и ти. ќе се утврди со договор помеѓу корис-
никот на возилоно и транспортно™ претпријатие. 

Член 17 
Предадената стока за превоз се" заокружува на 

500 кгр., тг. е. утоварено 2.100 кгр. или 2.300 кгр. — 
ќе се смета за 2.500 кгр. и ти, 

Член 18 
Оваа тарифа важи за сите јавни транспортни прет-

пријатија од друмскиот сообраќај-на територијата на 
НЃМ, како и за, претпријатијата и возни паркови во 
други привредни гранки, кои работат за сопствени 
потреби, доколку од страва на републикаѕнските ор-
гани т сообраќај се овластени да вршат превоз и за 
други покрај превозот за својата) основна делатност. 

Член 19 
Авто-транспортните п р е в р и ј атија се одговорни 

зд приманата стока за превоз,, како за количината), 
така и за квалитетот, т. е. одговоран за сите наста-
налл штети т стоката по време на превозот, а по 
кривица на транспортно^ претпријатие и неговиот 
персонал. 

Член 20 
Оваа тарифа стапувај во сила од објавувањето во 

,,Службен весник на Народна) Република Македонија", 
д ќе се применува од 20 март 1952 год., кога) преста-
нуваат да важат Сите досегашни прописи, кои се во. 
спротивност со овед тарифа. 

- Број 1228 од 18. III. 1952 год. --- Скопје 

Министер —• Претседател,, 
на Советот за индус -

Согласен и градежништво 
Министер на финансиите, Б о Р к о Темелиевски, е. р. 
Никола Минчев, е. р. 

55 
ЗАПИСНИК 

ОД 1-ТА СЕДНИЦА НА Ш-ТО ВОНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
(ВТОРО СВИКУВАЊЕ) ОДРЖАНА НА 10 АПРИЛ 

1952 ГОДИНА , 

Претседаваше: Димче Стојанов — Мире 
Секретар: Мито Хаџи Васил ев. 
Претседателот Димче Стојанов — Мире ја отвори 

седницата во 9,15 часот. Народните пратеници го Со-

слушаа стоеќи читањето на Указот на Дрезидиумот на 
Народното собрание на НРМ за свикување Народното 
собрание на НРМ, на тр&то вонредно заседание на 10 
април 1952 година. 

Претседателот сосшштува дека Владата на НРМ 
согласно чл. 60 од У с т а в о т Н Р М му поднесе на Со-
бранието на решавање: Предлог-закон за поделбата на 
Народна Република Македонија на околии, градови,' 
градски општини и општини; и Предлог-закон за спро-
ведување реорганизацијата на народните одбори. Овие 
законски предлози се доставени до Законодавниот од-
бор и Одборот за народна власт за проучување. Овие 
одбори поднесоа свои извештаи. Извештаите на За-
конодавниот одбор и законските предлози се отпеча-
тени и разделени на народните пратеници, а ќе бидат 
ставени на дневен ред кога ќб реши Собранието. Из-
вештаите Јр Одборот за народна власт не се отпеча-
тени (умножени) бидејки се идентични со извешта-
ите на Законодавниот одбор. 

По предлог ш» претседателот, Собранието го утвр-
ди следниот дневен ред: 

1. претрес на Предлогот-закон за поделбата на На-
родна Република Македонија, на околии^ градови, град-
ски општини и општини; и 

2. претрес на Предлогот-закон за спроведување' 
реорганизацијата на народните одбори. 

Претседателот во 9,25 часот дава краток одмор. 
Седницата продолжува во 9,40 часот. 

_По предлог на претседателов, Собранието му одо-
брува отсуство на народниот пратеник Соколе По-
повски . 

Претседателот соопштува дека с^ преминува на 
првата) точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-
закон за поделбата на Народна Република Македонија 
на околии, градови, градски општини и општини. Из-
вестителот на Законодавниот одбор Борис Станковски 
го прочита извештајот на одборот, а известителот на 
Одборот за народна власт Боро Петровски изјави де-
ка извештајот на Одборот за народна власт е иден-
тичен со извештајот на»Законодавниот одбор и пред-
ложи да не се, чита; Собранието го усвои предлогот. 

Собранието го усвои предлогот на претседателот , 
Димче Стојанов — Мире да дискусијата биде заед-
ничка и . по втората точка од дневниот ред, бидејќи 
материјата претставува едно цело. Известителот на 
Законодавниот одбор Тома Кутурец го прочита изве-
штајот на Одборот по втората точка од дневниот ред: 
претрес на Предлогот-закон за реорганизација на на-
родните одбори. Потоа известителот да Одборот на 
народна власт Ванчо Н. Алексов изјави дека е одбор-
скиот извештај идентичен со извештајот ца Законо-
давниот одбор, затоа извештајот не го.прочита. . » 

Претседателот соопштува дека народниот пратеник 
Благој Попов со 4 народни пратеници поднесува аман. 
дман да се Виничката општина прогласи за градска 
општина. 

Претседателот отвара дискусија.- За збор се јави 
народниов пратеник Никола Манчев,,, потпретседател1 

на Владата и претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата, кој даде 
експозе. Потоа народниот .пратеник Благој Попов го 
образложи амѕавдманот. 

Во дискусијата учествуваа: РиЈсто/Попову „за" 
Имер Еминов „за", Кемал Сејфула „за" и Ане Бреш-
ковски „за". 

Претседателот дава краток одмор во 10,55 часот. 
Седницата продолжува во 11,20 часот. 
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Известителот на Законодавниов одбор Борис Стан-
ковски и известителот на Владата Никола Минчев се 
изјаснија против амандманот на народниот пратеник 
Благој Попов. Претседателот го стави амандманот на 
гласање. Три народни пратеници гласаа „за" остана-
тите против". Претседателот објави ден:: амандманот 
на народниот пратеник Благој Попов не е примен од 
Собранието. 

Бидејќи никој повише не се јавуваше за диску-
сија, претседателот го стави Предлогот на законот за 
поделба на Народна Република Македонија на око-
лии, градови, градски општини и општини на гласање. 
Сите народни пратеници гласаа со кревање рака/ Прет. 
е е дете лот објави дека Зѕ^конвт за поделбата на На-
родна Република Македонија на околии, градови, град-
ски општини и општини и примен од Собранието 
едногласно. 
I' Претседателот објави дека се преминува и- гла-
сање по предлогот од втората точка од дневниот ред. ' 
Сите народни пратеници гласаа со кревање рака. Прет-
седателот објави дека Законот за спроведување реор-
ганизацијата на народните одбори е примен од Собра-
нието едногласно. 

Со ова дневниот ред беше исцрпен. Претседателот 
ја заклучи -седницата во 11,30 часот, а објави дека 
идната седница ќе биде заказана писмено. 

Скопје, 10 април 1952 година. 
Секретар,. Претседател, 

Мито Хгџи Засилен, е. р. Димче Стојанов—Мире, е. р. 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

т 

о д Р Е П У Б Л И К А Н А ЗНАЧЕЊЕ 
Министерството за финансии на НРМ во смисла на 

чл. 17 од 'Основниот закон !за државните стопански претпри-
јатија и чл, 18 од Правилникот Ѕа регистрација ка Држав-
ните стопански претпријатија објавува: 

Врз основа ма решението на Министерството за фи-
шадии. на И Ш бр. 2785 од 1-1У-1952 год, уписано е 'во 
регистерот ма државните стошкоки претпријатија од, репу-
бликана ко значење иа страна 372, државното стопанско 'прет-
пријатие од републикана ко значење под фирма: Претприја-
тие за извоз на тутун "Македонија" со, седиште во Скопје. 

. Претпријатието е основано со решение на Владата на 
НРМ бр. 252 од З-Ш-1952 -год. . 

Предмет на (работата на претпријатие!о е: извоз на 
тутун во лист ИЈ тутунови преработки. 

- Претпријатието е под стопанска ) права на Главната 
дирекција за прехранбена индустрија на НРМ. 

Фирмата к'е ја потпишува Чемерски Авгеш. 
Бр. 2785/52 од Министерството за финансии на НРМ 

II—7—124 
ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Врз основа решението бр, 2376 од 28-Ш-1952 год. на 
Пов сред ството за финансии; на Народниот одбор на Кочанска 
околија, уписано е во регистерот на државните стопански 
претпријатија на страна 37, државното стопанско претпри-
јатие под фирма: Градско трговско претпријатие "И октом-
ври" со седиште во село Виница. 

Претпријатието е с|снф)рмд( (ф решение б|р. 643 ф 
ф-Ш-1952 год. на Медниот народен одбор во село Виница 

Предмет на работата на претпријатието е: промет со 
мешовити стоки. 

Претпријатието е под стопанска управа на Месниот 
народен одбор во село Виница. 

Фирмата к'е ја потпишува раководителот Кирил Чуш-
ков, од Виница* 

Бр. 2376/52 од Поверен, за финансии на ОНО — Кон 
чани, И—7—120 

Врз основа̂  решението бр. 2788 од 29-111-1952 год. на 
Поверен створа за финансии на Народниот одбор на Прилеп-
ска околија), уписано е во регистерот на државните стопан-
ски претпријатија на страна 22 бр. 22, претпријатието под 
фирма: Околиско претпријатие "Валцова турбии мелница" со 
седиште во село Бучин. ч 

Претпријатието е основано со решение на Народниот, 
одбор на Прилепска околија бр. 1991 од 74X1-1952 год. 

Предмет па работата иа претпријатието е: мелење и 
преработка на .сите видови жи гарипи. 

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот 
одбор на Народниот одбор на Прилепска околија. 

Претпријатието к'е го 'потпишуваат директорот Мице 
Солевски и жнигов одите лот Кандиловски М. Томо, во грани-
ците на овластувањето. 

Бр. ,2788/52 од Поверен, за) финансии иа ОНО - - При-
леп. Ш—7—1-21 

Врз обнова решението бр. 1606 од 5 IV 1952 год. на 
Повере истото за финансии иа Народниот одбор на Демир-
хибарска околија, уписано е 'во регистерот 1на државните 
стоп анаки претпријатија »на страна 16, претпријатието под 
фирма: Околноно трговско претпријатие "Ил ини ца" ро се-
диште В10 'Демире Хисар. 

Претпријатието е основало со решение на Народниот4 

одбор ,на Демир«исаркжа околија бр. 1605 од 5.1 V.1962 год. 
Предмет на работата на претпријатието е: тргување • 

со сите ВИДОСАВИ СТАКИЋ и а големо и мало. 
Претпријатието е под |ст опанака утрава на Изврш-

ниот ,-одбор на Народниот одбор на Демирхиоарсжа околија. 
Фирмата ќе ја поипишуват директорот на нретпријл-

тието Борис Јаневски, од седо бабино, Блаже Пуровски, 
од село Прибилци и Цане Спировски .од село Брезово, во 
границите иа овластувањето. 

Бр. 1606/52 од Пов,ерен1ството за финансии на' ОНО 
Демир Хисар. . ' 1)1-8-135 

Врз 'сионова решението бр. 2§90 од 1 IV 1952 гш. на 
По1вере(н)ствот1о »за финансии на Народниот одбор 1на Гев-
гелиска околија, |у1пи|аа1Н!0 е во регистерот на државните 
стопански претпријатија на страна 41, претпријатието под 
фирма: Хот ело угостителско претпријатие " Угостител" со 
седиште во лрад Вадандово. 

Претпријатието е основано оо решение на Градскиот 
народен одбор, В ал андов о бр. 12 од 21 III 1952 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: продавање 
н<а алкохолни и безалкохолни пијалоци; ресторарство и 
хотелиерство. 

Претпријатието -е под стопанска управа на Изврш-
ниот одбор на Градскиот "и аро ден одбор — Валандово. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Ангел П. Ан-
гов, во границите на овластувањето. 

Бр. 2090/52 од Пов средството за финансии на ОНО 
Гевгелија. Н-8-136 

Врз ошова решението бр. 2533 од' 3 IV 1952 год. на 
Пов средството за финансии на Народниот одбор на К,и-
чваска околија, уписано 'е во регистерот на државните сто-
пански ,претпријатија, претпријатието! под фирма: Околино 
трговско претпријатие "Извор" со седиште во град Кичево. 

Др ет пријатното е основано со решение на Народниот 
олДјбор н,а Кичевска околија бр. 2392 од 29 III 1952 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: купопро-
дажба (на разни стоки. 

Претпријатието е »под стопанка управа на Изврш-
ниот одбор на Народниот одбор на Кичевска околија. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Костевски 
Иван, во границите на овластувањето. 

Бр. 2533/52 од Неверството за финансии на ОНО 
Кичево. 11,-8-1138 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Со решение на Градскиот народен одбор — Гевгелија 
б1р. 1 од 6-11-1952 год. \>е променува; фирмата на досегаш-
ното! Градско наредим /ћретпрјИуатие " Гранам {со (седите 
во Гевгелија и во иднина ИСТОТО к'е се води под фирма: 
Градско трговско претпријатие "Солун" со седиште во 
Гевгелија, 
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Со решение не Извршниот одбор на Народниот одбор 
на Гевгелиска околија бр. 698 од 1.'VI 1.1950 г. Дмитар Петрев 
К'уркчиев назначен е за директор на Градското трговско' 
претпријатие "Солун" со седиште во град, Гевгелија!, од кој 
ден има право фирмата да ја потпишува. 

Бр. 2853/52 од Поверен, за финансии! на ОНО — Гев-
гелија И—8—137 

Со решение бр. 683 од 9-Х1-1951 год. на Народниот 
одбор н.а Кочанска околија досегашното Околиско х отело-
угостителско претпријатие "Худаи" во Кочани ставено е под 
стопанска управа на Градскиот (народен одбор ла пред Ко-
чани ставено е под стопанска управа на Градскиот народен 
одбор на град Кочани и-ќе се венди 'Под фирма: Градско 
хотело-угостителеко претпријатие "Слобода" со седиште во 
Кочани. 

Овластено лице за потпишување на претпријатието е: 
Мијалче Ефремов Бекарски раководител на претпријатието. 

Бр. 10346/51 од Поверен, за финансии на« ОНО — 
Кочани. II—5—95 

Со решение на управниот одбор на Фондот за меха-
низација и инвестициона изградба — Демир Хисар бр. 114 
од 3-1(1-1952 год. Цветан Н. Талевски назначен е за. благај-
ник на Занаетчиското претпријатие при Фондот за механи-

' зација со седиште во Демир Хисар и на должност стапил 
на 1-1-1952 год. од кој ден има\ право да ја- потпишува! фир-
мата! на претпријатието. 

Со истото решение на управниот. одбор разрешен е од 
дфжсост досева,швд|рт: благајник Максим ,Т. Стојановски, 
од кој ден му престанува правото да ја потпишува фирмата 
на претпријатието. 

Бр. 483/52 од Поверен, за финансии! на ОНО — Де-
' мир Хисар III—4—75 

Со решение на Градскиот народен одбор* Титов Велес 
бр. 1442 од 28-1-1952 год. фирмата на Градското е лазарска 
претпријатие "Јагода" со седиште во Титов Велес, се ме-
нува, и гласи: Градско трговско сликарско претпријатие 
"Јагода" со седиште во Титов) Велес. 

Бр. 1442/52 од Поверен, за финансии на ГНО — Ти-
тов Велес. 1,1—4 _7 ј 

ЛИКВИДАЦИИ 
На осмава решението 1на Народниот одбор на При-

Л1в(ШС1Ка околија бр. 2750 од 8 IV 1952 година, Околиското 
семејдшо претпријатие со седиште в.о Прилеп станемо е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите и должниците на (прет-
пријатието: да ги пријават своите истражувања, односно да 
ги измерат своите Долгови во Рок од 30 Дена од денот на 
обје чувањето на огласот. Во »противио, Ликвидационата ко-
мисија нема да признава никакви но тр а живања, и за ис-
праша »ќе |ја |С|Мета дангеводстзенана состојба на претори-
; зането, а према' должниците ќе 'покрене законска (цревна 
постапка. • Ц.9.156 

Од Ликвидационата комисија 

На обнова (решението на Владата на НРМ бр. 478 од 
14 V 1952 год. државното републтаншо претпријатие за 
снабдување на земјоделието "Агротехника" во Скопје ста-
вен!̂  е во ликвидација. 

Се покануваат должниците и доверителите 'На прет-
пријатието да ги намират своите до лг ови,одн осмо да ги 
пријават своите потрајувања _в0 рок од 30 дена, а нај. 
касно до 1 VII 195>2|год. По истекот на горниот рок ее/ма да 
се признаваат никакви потрајувања, а за исправна ме се 
смета состојбата по книгите на претпријатието. Н-9-157 

Од Ли)ши|д аци опата комисија 

На обнова решениено на Народниот сдбоо на Бродска 
оболија бр. 3 ед 4 IV 1952 год. Претпријатието "Трудбеник" 
со седиште во Брод ставено е во ликвидација. 

Се покануваат должни цит е и пов ери тел ите на претпри-
јатието да П1 изми,сат своите долгови, односно 'да ти пријават 
своите истражувања најкасно до 30 VI 1952 год. По исте-

кот на горниот 'срок нема да »се 'признаваат никакви истра-
жувања, а за исправна ќе се шета состојбата по книгите им 
претпријатието. Н-9-158 

Од Ликвидационата »комисија 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат1 за неважни следниве изгубени до-

кументи: 
РАЗНИ ОГЛАСИ 

Школско свидетелство за завршен 1-ш клас ллчшлја, 
издадено од О сменетата во .село Љубанци — Скопска око-
лија на Никола Цветкрвски — Скопје • (1309) 

Работничка книшка издадена од Претпријатието "Бе-
тси" — Скопје на Бајрам Рамадан Малик' — Скопје (1310) 

Режи карта бр. 174712 издадена од Дирекцијата т 
желез. сообраќај во Скопје наТодар Андов — Титов Велес. 

(1337) 
Мајсторско свидетелство за посласте чар на С1аигг Си-

нап Мурати, од село Мала Речица — Тетово (1357) 
Синдикална книшка) на Лазар Јованов Грубор, ул. "К<>-

'ле Неделковаки" бр. 13 — Тито® Велес (1358^ 
Работничка книшка бр, 5328 на Лиман Ш. Муратов — 

Скопје (1368) 
\ Работничка книшка издадена од Градежното претпри-

јатие "Дебарце" — Скопје на Вејсел Бајрамовиќ — ОкопЈе. 
Ј (1370) 

ВОЕНИ ДОКУМЕНТИ 

Легитимација за. резервни 'Официри под бр. 90001 на 
Јордан Е. Бабичев — Охрид. 420 

Лфитим^ција за- резервни- официру |бр1. ,5047 серија 
"ПУ" на Здравко 'Димков Спировски — Кочани (1162) 

Легитимација за резервни официри серија ПЈ 0001 У 
бр. 2665 на Ристо Тушо Пиличев, "Плоштад Маршал Тито" 
бр. 10 — Струмица * (1167) 

Боева книшка серија "А" бр, 6041, издадена од В. П. 
7815 — Скопје на Атанас А. Тасевски — Скопје (1204) 

Лекарско уверење за привремено неспособен, нада де-
но од В. П. 1279 Белград на Џемаил Селимовиќ' — Скопје 

(1207) 
Боева книшка на Реџеб Адели Јакуп, од село Пани-

чар — Горче Петров ^ (1248) 
Воена книшка издадена од Воени отсек — Куманово 

,га Реџеп Шаин Мемедов — Скопје (1249) 
Воена буквића на Енвер Рамизов Ајдинов, од Св. Ни-

коле • (1289) 
Воена легитимација бр. 15386 серија "Б" издадена од 

ВП 9988-5 Белград на Перо Митревски, ул. "Иво Лоли 
Рибар" бр. — Скопје. - (1369) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 5222, серија бр, 0578042, издадена 
од ПВР на̂  ОНО Скопје на,Блажо Цветанов Трајановски, од 
село Капетаново — Скопје. (1323) 

Лична карт,а| Ре,г- 1790, серија, бр. 0579784, издадена 
од ПВР на ОНО — Скопје на Велче А)нчев Ѓорѓиевски 
село Драчево — Скопје. (1335) 

Лична карта рег. бр. 334 серија бр. 0576729, издадена 
од ПВР на ОНО Скопје на Идриз Фејзулов Ре ценов', од 
село Г. Количани — Скопје (1336) 

Лична карта рег. бр. 85963, серија бјр. 0060979, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје нај Абаз Мустафа Џеладин, 
ул. "134" бр. 23 — Скопје (1346) 

Лична карта рег. бр. 86167, серија бр. 62461, издадена 
од ПВР на ГНО Скопје на ХаоанЈ Абди Сали Мобер, ул. 
"374" бр. 15 — Скопје. (1346) 

Лична) карта рег. бр. 4903, серија) бр. 0009356, издадена 
Од ПВР на ГНО — Скопје на Г'орг'и 'Мешовски, ул. "251" 
бр. 17 Скопје. (575) 

Лична карта рег. бр. 59880 издадена од ПЕР на ГНО 
— Скопје иа Миле Л Несторов, ул. "Крсте Мисирков" бр. 
19 — Скопје. ^ (310) 

Лична карта рег. бр. 54105. серија "Р* 0039473, из-
дадена од ПВР на ГОС — Скопје иа, Магдалена Миланов I 
Тошева, ул. " Даговска" бр. 23 — Скопје. (1390) 

Личина карта) рег. бр. 17713, серија) бр. 0088139, издадена 
од ПВР на ГНО — Битола на Томо |Р. Фиданов, ул. "Стиф На-
умов" —1 Битола. (950) 

Лична карта рег. бр. 17860, серија "Р" 08838$, издадена 
ед ПВР на ГМО — Витала наМустафа Умер Џел;уш, ул. "Ди 
кова" бр. 49 — Битола. ' . (839) 
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Лична карта рег. бр. 6507, серија "Р" 216250, издадена 
од ПВР на ГНО Охрид на Јакуп Неџип ов Муратове ки, 
"Абаз Емин" бр. 47 — Охријд. * (12129) 

Лична карта рег. бр. 743, серија/ "Р" 0077441 издадеш од 
ПВР на ОНО Струмица на! Грозде! Спасо Стаменова, од село 
Штука — Струмица (812) 

Лична карпа оег, бр. 3846, серија "Р" 416456, .изда-
дена од ПВР на ОНО Радовиш на Мустафа Султанов Аб-
дулов, од село Ораовица — Радовиш. (944) 

Лична карта рег. бр. 9661, 'Серија "Г" 0114377, изда^-
дена од ПЕР на ОНО ' Дебар ш Абдула Ајре дишев Далипи, 

од село Ж,мрежница — Дебар. (986) 
Лична карта рег. бр. 3187, серија бр. 0247705, издаде-

на од ПЕР на ОНО Крушево на Каро вил В. Степановом, 
од село Пресил — Крушево. (973) 

Лична карта рег. бр. 3730 серија "Р" 0212655. изда-
дена од ПЕР на ГНО —\ Охрид на Јакуп Неџип Шабан, ул. 
"Даме Груев" бјр. 130 — Охрид. (1076) 

Лична карта рег. бр. 3015, серија бр. 0299225, изда-
дена од ПВР на ОНО — Охрид на Спаса Колевска Сек\ -
ловока. од село Куратица — Охрид (1099) 

Лична карта ©ег.-бр. 8601, »серија бр. 50073037, изда-
дена од ПВР иа ОНО — Гевгелија на Александар Сера-
фимов Поцков, ул. "Македонија" бр. 5' Гевгелија. (И 15) 

Лична карта рег. бр. 4786, сетила бр. 0545193, изда-
дена од ПВР на ОНО Куманово на Имер Баки Ибраим, од 
село Ропаљце — Куманово" * (1311) 

Лична карта 'рег. бр. 6623, сери!Ја "Р" 0082580 изда-
дена од ПВР иа ОНО Струмица на Божин Андон Трајко«; 
од село Зубсво — Струмица. (1312) 

Лична карта рег. бр. 2907, серија бр., 0067617ч. издаде-
на 0|Д ПВР на ОНО Гевгелија: на Љубица Марко (Пантиќ') 
Илик', ул. "Илинден" бр. 21 — Гевгелија. (1313) 

Лична марта рег. бр. 4618, серија бр. 0228193, изда-
дена од ТОР ич ОНО Охрид на Бимбил Сотиров Стојанов-
ски, од село Оровник — Охрид (1314) 

Лич^а карпа рег. бр. 5486, серија "Р" 0750004, изви-
дена од ПВР на ОНО Кичево на Веселинка Ререва, (Семен-
ска) Секуловски, ул. "Л. Кодишевоки" бр. 144 — К - г ^ о . 

(131^) 
Лична каста рег. бр. 12400 серија "Р" 0553665, изва-

дена од ПВР на ОНО — Куманово не Угљеша Бојко Ман.а-
сиевик'. од село Никуљане — Куманов ~ (13101 

Лична карта рег. бр. 1845, серија "Р" из,п.але-
на од ПВР на ГНО — Куманово на Евита С. Спассм-ка. 
ул, "Доне Божинов-" бр. 41 — Куманово . ' ПЗР) 

Лична карта рег. бр. 6175, серија "Р"' 054Г)1)'-'), ниа-
д,ена 0)т ПЕР на 'ОНО Куманово на Сада* К'азим Кадгл <>л 
село Оризаре — Куманово (1318) 

Лида* карта т>еГ. бр. 10047, серија "Р" 0534865, изда-
ле на од ПВР на ГНО — Куманово на Ри фа Мзллудо \\м. 
"Пелинце" бр. 8 — Куманово (1320'» 

Лична карта рег. бо. 10690, серија "Р" 0Г>оуј0'?$ мз на-
дева ол ПВР иа. ГНО — Куманово на Зенете Бел. ул ове ка, 
ул. "Моша Пијаде" бр. 16 — Куманово М321) 

Лична! карта рег. бр 7198, сер^и "Р" 078;Н">6, и {ла-
дена од ПВР 'на ГНО — Тетово на Абдула,ман Умер Аб™-
рамаеи, ^ л. "Јане Сан данс ки" бр. 59 — Тетово. (1322) 

Лична нашта пег. бр. 1775, серија б р 0783530, издадена 
пд ПВР на ОНО Г'. Петрев на Томе Трајковски, ол село 
Оризари — Г. Петров. . (1324) 

Лична карта, ЈУГ. бр. 5173, серија бр. 0615192. издадена 
од ПЕР на ОНО Г . Петров иа Муолга Исмгилов Исмаил о|д 
село Копатица Р . Петрев. ' (1325) 

Лична карта р9г. бр. 322, -серија б|р. 0613^78. шд.^г-
од ПЕР ОНО г . Петров На Даринка Димовска, ул ">К. 
колонија" бр. 6 Р . Петров. ' (1396) 

Лич1н1а карта ОРГ. бр. 2110, серија бр. 0326620. изну-
дена ПЕР на ГЦО Тит пз ВРИТРА на Борис Д. Ашнвоки, 
ул. "Пти-Орданов а" бр. 23 — Т. Велес. (1327) 

Лична (карта ОРГ. бих 202427, сепија бо. 289719. одда-
дена од ПВР на ОНО Гостивггс на Нимет Билалов Фазли, 
од село. Неправе — Гостивар (1328) 

Лична карта ОРГ. бр. 55 86. ^:оија бр.' 0230091. изда-
дена од ПЕР на ОНО Охрид на Мино Диков Ос1мантески 
са (село ̂  Горанци, Охрдаемо. (1&29) 

Личана карта бр. 5090, "серија бр. 0212230. изда-
шна оа ПЕР на Ш О Охрид на Р-АДА Наума Косева УЛ. 
"Даме Груев" бр. 18 Охрид (1330) 

Л и т а карта ррг. бр. 2962, серија бта. 0530214, изда-
дена 0!Л ГОР на Т О Куманово на Рамадан Бајрам Аба-
30'в'ст " Врањанки тпг" бп 1 К^мрГ^зо. (1331) 

Лична карта пег. бр. 6523, .серија "Р" 0418672, изда-
дена ст ПВР на ОНО Радовиш на Ајше Алијова (Усеиновл) 

Ибраим ов а, о)д село Ка дау зл ија — Струмичко (1332) 
Л и т а карта Рег. бр. '8953, серија "Р" 0650562, изда-

дена од П(ВР на ОНО Кратово на Душка Тасе (Гаршева) 
Данева, сц село Лробиштип КратоВ!С1ко. (1334) 

Лична карта рег. бр. 5039, серија "Р" 0111507, изда-
ј е ш од ПВР на '0Н10 Битефа на Спасое Грујо Дсл амо вши 
Од село Путуру|с Битолско. (1339) 

Лична карта реи\ бр. 8156, серија бо. 0007069, дада. 
лепа од ПВР на ОНО* Битола на Васил Ј. Тошева,у, С)д село 
Врањ евга Вито лако. ( (1338) 

Личиш карта Рег. бр. 5712, серија "Р" 0112124, изда-
дена од ПВР 1на ОНО Битола на Славе Темелко Митрески!, 
'сд сел1с> Долееш Битолско. (1340) 

• Лична карта рег. бр.-5963, серија б р 0004485 изда-
дела од ПВР на ОНО Битола на Василко X. Буриевски. од 
село Породим. Битолско. (1341) 

Лична карта рег', (бр. 9092, серија бр. 0349602, изда-
дела с(д ПЕР ата ОНО Титов Велес на Цветко Ристев Не-
Д1елк1свпки,'|С|д село Ор ен е Титов велешко. (1342) 

Лич)ча карта ОРГ. бр. 2911. серија'Т" 0122125, изда-
д е а од ПЕР на ОНО Делчево на Павлина Ѓоршо«а Стан-
кову, .-д село Посбитглип Малешевска околија. (1343) 

Лична карта рен'. б|о. 4958, серија "Р" 00772,34, изда-
ден од ПЕР иа ГНО Битола на Стефка Вангел (Кодо^ова) 
Ѓорѓиева, ул. "Солу1н" бр. ,37 Битола. (1344) 

Лична калта Рег. бр. 5029,.сери1 ја "Р" 0545489, изда-
дена сц ПЕР ^ ОНО Куманово «а Саво Никола Цветков-
ски. ол сето Опа је Кумановско. , (1347) 

Лимна (карта о©г б р 2049. серија бр. 226659. изца-
дена од ПЕР на ОНО Охрид на Ла зао Секула г$ Трај^нпчи, 
пд село Ормсн Охридско. (>348) 

Лична карта рог. бр. 43423 серија "Р" 0672387, изда-
дена гл ПЕР на! ОНО Тетово на Исљам Ис ен а Лутви, од 
село Шипковица Тетовско. (1349) 

• Лична кршта Рег . бо. 114. серија бр. 076214, изладе^н 
тд ПЕР на ОНО Тетово 'На Иван Ристо Смрековски. Стар-
ски (дем Тетово. (1350) 

Личода' канта рег. бр. 97. серија бо. 0276895, издадена 
•од ПЕР на 'ОНО Ресен на Александар Наум Ст Резова и, "ул. 
"Л. Ко дишењето" бр. 120 Ресен. ' (135)1) 

Лична карта -т>~<г бр. 6908, селија бр. 0527336, нада. 
Дена од ПВР на ГНО Куманово на Трифун М. Ј евровски 
ул. "Браќа МтГлаида?пи" бр. 18 Куманово. (1352) 

Лична карта орг. бр. 4168, серија бр. 0729064, изда-
дена од ПВР ил. ОНО Кичево на Герасим Столев Трајков-
ски, од село Закле Кичевско-. (1353) 

Лична карта рег. бр. 9030, издадена сц ПЕР на ОНО 
Тетово на Ваит Ему\Н Исе'ни, од село Ст рамнина Тетовско 

(1354) 
Лична ка,ота »рег. бр. 6997, сергија "Р" 0547604, изда-

дена са ПЕР на ОНО Куманово на Благоја Герасим Авра. 
МРВИ1Ќ, о|д село Матејче 'Кумановско. (1359) 

Личио качзта рег', бр. 11203, издадена оа ПВР ига ОНО 
Прилеп на Ноне Г'г^ѓие'з Ко(СТгд!ИНО'С1КИ, о;д село Орев ој еи, 
Прилепско. * ' (1367) 

Лична карта рег. бр. 1769. издадена оа ПВР на ОНО 
Прилеп на Иса Рама(данов Ј[усуфов1:(ки, оа село Кан<атл?рцп 
Прилегпско. (1366) 

Лична карта де ог. бр. 14543, серија бр. 0159482, ивда-
дена с/д ПЕР на ГНО Прилеп мз Мара Митанова Илиевска, 
ул. "103" бр. 4 Прилеп. .. (1365) 

Лична карта рег. бр. 3476, серија бр 0183986, надда-
дена од ЦЕР на ОНО Прилеп на Сз отезао Стојанов, Ко(ста-
лдаоски, од село Брандсгзо Прилепско. (1364) 

Лична карта бо. 15267, серип',̂  "Р" 0195535. изда-
дена са ПЕР на ГНО Прилеп ил Алија Еминов Абел ин пок и, 
ул. "108" бп, ,38 Шшеп . («363) 

Лична 'карта рог. бр. 256, серија "Ј" 083556, ' изда-
дела од ПЕР -на ОНО Св. Николе на Атанас Стојанов Зер-
зев, ул. "143" бр. 14 — Прилеп. (1362) 

Лглчна каота рег. 610. 118. серија "Л" 0805Л8, издадена 
га ПЕР ца. ОНО Прилеп на Горѓи Ристов "К'еРов, ОЈД село 
Варош При ленто . * (1361) 

Лична, карта Рег. бр. 925, серија "Р" 0181435, изда-
дена оа ПЕР на ОНО Прилеп В?п:<? Нк1к^ла (Г'уровска) 
Цвет1К!0|ска, од село Галимани Прилепско. (1360) 

Лична кагста рег. бр. 417, серија бр. 0525162, издадела 
од ПЕР на ГНО Куманово, на, Душан С. Крстевски, ул. "То-
ме Георгиев" бр. >2 КуманоВ10. (1371) 
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Ли,чн^ кг рта рег. бр. 198, серија бр. 086209, из-
дадена сд ПВР на ОНО — Св. Николе на Иван Колев 
Ристев, од-село Кардафѕжово — Св. Николе (1078) 

Лична карта рег. бр. 19102, серија бр. 2064228., 
издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Панда 
Лазова Костадинова — Св. Николе. (1079) 

•Лична карта рег. бр. 13927, серија „Р" '0504164, 
издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Борис Ко-
цев Николов, од селе Камен Дол — Кавадарци (958) 

Лична карта рег. бр. 7013, серија 3,Р" 0499351, 
издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Димитар 
Василов Ристов, од село Сопот — Кавадарци (1125) 

Лична карта рег. бр. 3200, серија „Р" 0663119, 
издадена од ПВР на ОНб — Тетово На Низми Барјам 
Бајрами, од село Желино — Тетово (964) 

Лична карта рег. бр. 3339, серија бр. 0663269, 
издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Неби Зекира 
Ајрули, од село Горно Седларце — Тетово (1098) 

Лична карта рег. бр* 7479, серија. „Р" 0752000, 
издадена од ПВР т ОНО — Кичево на Миљана Те-
мелко (Јованоска) Мијаческа, од село Душогубина — 
Кичево • (988) 

Лична карта рег. бр. 633, серија бр. 0277372, из-
дадена од ПВР ни ОНО — Ресен на Сотир Т. Нај-
човски — Ресен * (875) 

Лична карта рег. бр. 3849, серија „Р" 0147320, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Доно И. Сте-
паноски, ул. „184" бо. 12 — Прилеп - (1096) 

•класот- објавен во бр. 12 "Службе« весник на НРМ" 
23 ап^ш 195? гон. за изгубената лич&а 'Карта рег. бр. 

4549. е рп има бр. 06-15.148 на Али К. Мемиш, оа село Семе 
пиште Ѓорчепетровки околија се станува вон с;н аш, би-
дејќи личната карта е пронајдена. (1308) 

Огласот објавен 'Во бр. 1 "Службен весник «а НРМ" 
ол 18 I 1952 год. за изгубената лична ката »рег. бр. 2146, 
сега'а бр. 0148256, »на Павлина Горева (Киселоска) Нише-* 
треска .од Прилеп се ста/вува вон снага, бидејќи личнава 
карта е пронајдена. (1213) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНА-
ЕТЧИСКИ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа дозволата од ГМО — Куманово бр. 
2193/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници Р]Т< страна 215, рег. бр. 215, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Горѓи Митев 
Петровски со седиште во град Куманово. 

Предмет к'а работата т дуќанот е: опинчарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорги Ми-
тев Петровски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2193 од ЗО-Ш-51 год. II—5—87 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2210/51 год., записан е во регистерот ш занаетчис-
ките дуќани и работилници на стрш:^ 222, рег. бр. 
222, занаетчискиот дуќан под фирма: С е ч и ј а , Благој 
Илиев Веселиновски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
сг ат и. 

Фирмата ќе ја- потпишува сопственикот Благој 
Илиев Веселиновски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 22*10 од ЗО-Ш-51 год. II—5—89 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр 
2229/51 год. записан е во регистерот На занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 256, рег. бр. 256? 
занаетчискиот дуќ?!н под фирма: Тенекеџија, Киро 
Спасов Петровски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџискк 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Спа-
сов Петровски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2229 од ЗО-Ш-51 год. II—6 - 9 6 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр 
5930/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на стро.на 521, рег. бр. 
521, занаетчискиот дуќг»н под фирма: Механичар, Ѓорѓи 
Насков Величевски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на. дуќанот е: механичарски 
услуги. \ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Нас-
ков Великовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 5930 од 25,УЦ-51 год. II—14—269 

Врз основа дозволата од ГИС — Куманово бр. 
6611/51 год., записан е во регистерот н а зан!аетчис . 
ките дуќани и работилници, на. страна) 524, рег. бр. 524. 
занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач, Раиф Таи-
ров Бедаловски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковувања 
на добиток. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Раиф Тшл 
ров Бедаловски. 

Од Поверен, џг финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 6611 од 20-УН-51 год. II—14—270 

Врѕ основа^ дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1778/51 год., записан е во регистерот занаетчи-
ските дуќани и работилници на страва 84, рег. бр. 84, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Курчио, Аксентие 
Ѓорѓев Ангеловски со седиште во гр^д Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
кожуви 

Фирмата, ќе ја потпишува сопственикот Аксените 
Ѓорѓев Ангеловски 

Од Поверен, за" финансии на ГНО — Куманово, 
1778 од 21-Ш-51 II—33—626 

СОДРЖИНА 

Рег. бр. - Страта 
52 Наредба за отпочнување со работа на Око-' 

лисецот суд во Пехчево и за престапување со 
сабота иа укинатите околиски (судови: — — 137 

53 ' Реше ши е за издавање (дозволи за риболов и ви-
сината на нашалите за риболов во 1952 ѓ. — 138 

54 Тарифа за шревозување на стока со моторни 
.возила, во друмкзкиот сообраќај — — — 133 

55 За шишиќ од 1-та седница на Ш-то во&гоепно 
за сец,алие н а Народното собрание на ' НРМ 
(•второ свикување), одржана на 10» април 
1952 год. — — — — — — — _ — 140 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Маке допија" — Скопје ул. "29 но-
ември". ОдгоВѓор̂ н уредник! Петар Јаневски. Пошт. фах 51.Тел. 19-86. Чековна сметка прм Народната банка —' Скопје 

бр. 801-901702. Печатница "Гоце Делчев" — Скопје, ^ 


