
Смрт на фашизмот - слобода на, народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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 
НРМ"—Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Четврток, 10 декември 1953 

Број 39 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 20 динари. 

Година IX Чековна сметка број 801-Т-166. 

^ 1 4 6 
На основа чл. 58 и чл. 59 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и чл. 197 од 
Законот за правата и должностите, изборот 
и отповикувањето на народните пратеници 
на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија, Претседателот на Народ-
ното собрание на НРМ (од Второто свику-
вање), на 8 декември 1953 година, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
з а с в и к у в а њ е 

НОВОИЗБРАНОТО НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

НА ПРВ СОСТАНОК 
1. — Се свикува Народното собрание на 

Народна Република Македонија (Републич-
киот собор и Соборот на производителите), 
избрано на 22 односно 25 ноември 1953 го-
дина, на прв состанок што ќе се одржи на 17 
декември 1953 година во 17 часот во Скопје. 

2. — Ова решение влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 754 
Скопје, 8 декември 1953 година 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Димче Стојанов — Мире, с.р. 

^ 1 4 7 
На основа член 19 точка 1 од Законот за 

спроведување Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство 
и органите на власта на Народна Република 
Македонија, Извршниот совет донесува 

УРЕДБА 
ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ 

СООБРАЌАЈ 

I. 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Прописите од оваа уредба се однесуваат 

на обавување јавен превоз на стоки и пат-

ници со средства на патниот сообраќај (мо-
терен, електричен, запрежен во понатамош-
ниот текст јавен превоз). 

Под јавен превоз се подразбира обавува-
ње на транспортна делатност со ставање на 
транспортни средства во јавна употреба. 

Не се смета за јавен превоз: 
1) Превоз на :токи што го обавуваат сто-

пански организации, установи и приватни 
лица со сопствени возила, заради подобро 
извршување на својата основна стопанска 
дејност односно занимање; 

2) Превоз на лица што го обавуваат тех-
нички стопански организации од случај до 
случај, а по порачка на цела кола; 

3) Кружни патувања што ги обавуваат 
/туристички стопански организации по тој 

начин што исти патници се вргќаат со исти 
возила од местото каде што тргнале; 

4) Превоз на лица што го обавуваат уго-
стителски стопански организации и тоа само 
на свои гости од хотелот до железничката 
станица, пристаништа или аеродруми и об-
ратно, како и меѓу своите погони; 

5) Превоз на сопствени работници и слу-
жбеници при одење на работа и враќање од 
работа; 

6) Превоз на членови на селанска работ-
на задруга со сопствено возило, а за потреби 
на задругата. 

-Злен 2 
Јавен превоз на стоки и патници се врши 

во линиски или слободен сообраќај. 
Под линиски сообраќај се подразбира 

јавен превоз на стоки и патници на опреде-
лени стални линии во местото или помеѓу 
поедини места со претходно утврден и одо-
брен ред на возила и по пропишана тарифа. 

Под слободен сообраќај се подразбира 
превоз на стоки и патници во смерови и во 
време што се утврдува со договор помеѓу 
превозниците и корисниците на превозот. 

Член 3 
Јавен превоз на стоки и патници се оба-

вува во местен (локален) сообраќај и во 
меѓуместен сообраќај. 

Како местен (локален) сообраќај се сме-
та обавување на јавен превоз на стоки и 
патници на подрачјето на еди? општина од-
носно град, 
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Како меѓуместен сообраќај се смета оба-
вување на јавен превоз на стоки и патници 
помеѓу поедини општини односно градови, 

Член 4 
Превоз на стоки може да се обавува ден-

чано и во колски пратки 
Како денчани пратки се сметат пратки 

за чие превезување не се употребуваат цели 
возила, туку со истите возила се праќаат 
повеќе такви пратки. 

Како колска пратка се смета пратка од 
еден испраќач до еден Приемач. 

Колска пратка може да се состои и од 
разни видови стоки. 

II. 
ПРАВО НА ОБАВУВАЊЕ НА 

ЈАВЕН ПРЕВОЗ 
Член 5 

Јавен превоз на патници ј. стоки во пат-
ниот сообраќај но правило оПс-вуваат сто-
пански организации на кои транспортот на 
патници и стоки им е основна дејност. 

По исклучеше јавен превоз на патници и 
стоки можат да обавуваат и други стопански 
организации и приватни лица, кко тоа го на-
л а г а потребите ш прашање на превоз и ако 
на односното подрачје не постои стопанска 
организација помеката во став 1 од овој 
член односно ако истата не е в ј возможност 
да ги задоволи потребите на превозот. 

Член 6 
Стопанските организации, нг кои прево-

зот патници и стоки не им е основна делат-
ност може да им се даде дозвола за вршење 
на превоз патници и стоки во јавниот патен 
сообраќај под следните услови ја: 

а) да имаа,т технички исправни возила за 
превоз на патници и стоки; 

б) да својот возен парк го организираат 
како посебен погон, кој ќе работи на своја 
стопанска сметка, и 

в) да превозните средства секогаш ги 
ставува во јавна употреба, а не повремено од 
случај до случај. 

Со добивање на дозвола за превоз на пат-
ници и стока, стопанските организации ги 
добават сите права и задолженија што ги 
имат јавните сообраќајни претпријатија 
према поетесите прописи. 

Член 7 
Стопанските организации и приватните 

лица должни се за вршење на јавен превоз 
на патници и стоки во патниот сообраќај 
претходно да прибават дозвола од надлеж-
ниот орган на државната управа. 

Вакви дозволи не се должни да бараат 
оние стопански организации што се основа-
ни и регистрирани како јавни транспортни 
претпријатија за патен сообраќај, 

Член 8 
Имателите на приватни моторни возила 

можат да добијат дозвола за обавување на 
јавен превоз ако ги исполнуваат следните 
условија: 

1) да се државјани на ФНРЈ; 
2) да се работоспособни; 
3) да се писмени; 
4) со правосилна пресуда да не им е за-

брането обавување на транспорт^, делат-
ност; 

5) да имаат потребна стручна спрема; 
6) вршењето на Транспортната делатност 

да им е едино занимање. 
На приватно лице може да се даде одо-

брение само за едно моторно возило. 
Член 9 

Приватните сопственици на запрежни 
возила можат да добијат дозвола за обаву-
вање на јавен превоз, ако ги исполнуваат 
следните условија: 

1) да се државјани на ФНРЈ; 
2) да се работоспособни; 
3) со правоснажна пресуда да не им е 

забрането обавување на транспортна делат-
ност; 

4) вршењето на Транспортната делат-
ност да им е едино занимање. 

Народните одбори на општините надлеж-
ни по местото на постојано живеење на 
сопственици на запрежни возила можат да 
обавуват вршење на јавен сообраќај и на 
земј оделци-сопственици на запрежни вози-
ла, доколку тоа го бараат потребите на соо-
браќајот без оглед на одредбите од точка 4 
од овој член. 

Член 10 
Јавен превоз може да обавува само лице-

то на кого дозволата гласи. 
Имателот на дозволата може да обавува 

превоз преку работодавателот, ако он лично 
не е во состојба да го врши превозот поради 
болест, војна вежба, оправдано отсаствие 
или издржување на казна додека траат овие 
пречки, не се подолги од 6 месеци. Во случај 
спреченост поради болест или војна вежба 
обавување на превоз преку работодавател 
може да се одобри и до една година. 

Одобрувањето на превоз преку работо-
давател го одобрува органот надлежен за, из-
давање на дозвола. 

Вдовица односно малолетни деца на умре-
ниот имател на дозволата можат по оправ-
дани разлози да продолжат обавувањето на 
превоз преку работодавател уште една го-
дина после неговата смрт. 

На вдовица неспособна за работа која 
треба да издржува малолетни деца може да 
и се продолжи обавувањето на превоз преку 
работодавател додека траат тие услови. Исто 
така на барање на старателот на малолетни 
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деца без родители може да се одобри оба-
вувањето на превоз преку работоводител, 
врз основа на дозволата издадена на умре-
ниот додека истите се малолетни. 

Работодавателот мора да ги исполнува 
сите услови предвидени во член 6 и 7 однос-
но 8 од оваа уредба. 

Член И 
На иматели на приватни сопственици на 

возила во патниот сообраќај може да им се 
издаде дозвола само за обавување на превоз 
во слободен сообраќај и тоа со моторни то-
варни и запрежни возила и превоз на пат-
ници со авто-такси. 

Член 12 
Дозволата за обавување на јаз ен превоз 

дадена на приватен сопственик на возила за 
патен сообраќај престанува: 

1) Со смртта на имателот на дозволата 
доколку ^ не постојат услови за продолжува-
ње преку работоводител (член 10). 

2) Со објавување превоз во смисол на 
прописите од оваа уредба. 

3) Со одземање на дозволата во смисла 
на член 13 од оваа , уредба. 

4) Со правосилна судска пресуда со која 
се изрекнува забрана на обавување дејноста 
на 'јавен превоз. 

Член 13 
Органот надлежен за издавање на доз-

вола може да ја одземе дозволата ако има-
телот на дозволата: 

а) биде судски казнет за кривично дело 
извршено во обавување јавен превоз или два 
па,ти биде казнет за прекршок од член 3 
(под а)год Уредбата за сообраќај на јавните 
патишта (Службен лист1 на ФНРЈ, бр. 51/50 
и бр. 56/51); 

б) изгуби некои од услови јата пропишани 
со оваа уредба за добивање дозвола, или 
престане да обавува превоз лично или пре-
возот го обавува со поголем број на возила 
одошто му е дозволено; 

в) кога понатамошното обавување на, пре-
вод од страна на приватен сопственик не е 
веќе во склад со потопите на сообраќај, 

Одземањето на дозволата на основа точка 
в) отт ово! член може да се соошти на има-
телот на дозволата на 4 до 6 месеци порано. 

Член 14 
За издавање дозвола за вршење на јавен, 

превоз во смисла член 6 од оваа уредба над-
лежен е: 

1) За превоз на запрежни возила што се 
обавува на подрачјето на една општина — 
народниот одбор на општината. 

2) За превоз со моторни возила што се 
обавува на подрачјето на градот односно 
околијата — Секретаријатот за стопанство 
на надлежниот народен одбор на градот од-
носно околијата. 

3) За превоз што се однесува — обавува 
на подрачјето на повеќе околии односно гра-
дови — Републичката управа за патишта и 
патен сообраќај. 

Член 15 
Со добивање на дозвола за обавување на 

јавен превоз стопанската организација ги 
добива и сите права и обврски што ги имаат 
јавните сообраќајни претпријатија. 

Член 16 
Стопанска организација односно лице 

кое има право за обавување јавен превоз во 
патниот сообраќај должно е, превозот да го 
обавува по тарифните прописи што ги из-
дава надлежниот орган на државната управа. 

На подрачјето на народните одбори на 
општините и народните одбори на градовите 
кои не ќе пропишат тарифи за обавување на 
превоз на запрежни возила, превозот ќе се 
обавува по слободна спогодба помеѓу прево-
зниците и корисниците на превозот. 

III. 

ОБАВУВАЊЕ ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА 
ПОСТОЈАНИ ЛИНИИ 

Член 17 
Стопанските организации што имаат пра-

во на обавување јавен превоз можат да оба-
вуваат превоз на патници и стоки со мотор-
ни возила на постојани линии само ако за 
секоја поединечна постојана линија добијат 
посебно одобрение. 

Ова одобрение го издава органот надле-
жен за издавање одобренијата за обавување 
на превоз во, смисла на член 14 од оваа 
уредба. 

Член 18 
Одобрение по претходниот член ќе се из-

даде ако стопанската организација штом са-
ка да обавува на определена постојана лини-
ја превоз, по својата организација и распо-
ложивите средства има услови ја на таа ли-
нија уредно и непрекинато да го обавува. 

Член 19 
Одобрение за обавување јавен превоз на 

патници и стоки со моторни возила на посто-
јани линии може да се издава на основа јав-
на лицитација. 

Одобрение се издава на организацијата 
која на лицитацијата ќе понуди на ј го дни 
условија. 

Јавната лицитација може да биде обја-
вена заедно со основните условија за обаву-
вање на превозот. 

Поблиски прописи за јавна лицитација 
пропишува Републичката управа за пати-
шта ц патен сообраќај, 
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Член 20 
Доколку повеќе стопански организации 

едновремено бараат одобрение за обавување 
јавен превоз на стоки и па,тници на една 
иста постојана линија, првенствено има онаа 
стопанска организација што дава подобри 
гаранции и годности во поглед на превозот, 
а при еднакви услови ја онаа стопанска ор-
ганизација што послуга за подрачјето на кое 
се наоѓа линијата за која се бара одобрение 
ако превозот го обавува уредно и беспре-
корно. 

Член 21 
Одобрение за обавување на јавен превоз 

на патници на постојани линии може да се 
издаде на, одредено или неодредено време. 

Во случај издавање на одобрение со оп-
ределен рок на возење, рокот не може да 
биде пократок од две години. 

Член 22 
Стопанската организација што ќе добие 

одобрение за остварување поедини постоја-
ни линии должна е, јавните превози на пат-
ници и стоки на тие линии да ги врши по 
редот на возење и прописите за обавување на 
превоз што ги донесува органот надлежен за 
давање на одобрение. 

Член 23 
Редот на возење, прописите за обавување 

на, превоз, тарифите, како и сите нивни из-
мени и допуни мораат да се објават најдоц-
на на десет дена пред нивното стапување на 
снага од страна на стопанската организација 
што го обавува јавниот превоз. 

Член ,24 
Стопанските организации што обавуваат 

постојанен превоз на постојани линии дрлж-
ни се: 

а) овој превоз да го обавуваат непреки-
нато; 

б) превозните условија и тарифата по-
деднако да ги применуваат спрема сите ко-
рисници на превозот. 

Да обавуваат превоз на поштенски прат-
ки према постоеќите прописи. 

Член 25 
Стопанската организација што обавува 

јавен превоз на патници и стоки должна е, 
да ја изврши обврската на превозот. 

Во случај прекинување на возењето по-
ради расипување на возилото, таа е должна 
да ги обезбеди патниците и стоката. Нивниот 
понатамошен превоз ќе се изврши на најбрз 
и најпогоден начин за сметка на извршите-
лот на превозот. 

Член 26 
Стопанската организација која има наме-

рение времено да го обустави сообраќајот на 

постојана линија должна е најдоцна до 7 
дена пред обуставувањето за тоа да побара 
согласност од надлежниот орган за издава-
ње на одобрение. 

Ова не се однесува за случај кога преки-
дот на сообраќајот е проузрокуван од еле-
ментарни непогоди. 

Стопанската организација која има наме-
рение трајно да го обустави сообраќајот на 
определена постојана линија должна е за 
тоа да побара согласност од органот надле-
жен за издавање на дозволи, најдоцна до 30 
дена, пред намераваното обуставување. 

IV. 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕВОЗОТ ; 

Член 27 
Превоз на патници на постојани линии 

се обавува исклучително со автобуси. По 
исклученине, органот кој дава одобрение за 
отварање постојани линии може да одобри 
превоз на патници да се оборува и со ками-
они под услови јата пропишани од надлеж-
ните органи на внатрешни работи во поглед 
на безбедноста на сообраќајот. 

Одобренија ќе се издават ако возилата 
одговараат на пропишаните технички и 
здравствени-хигиенски условија. 

Член 28 
Од превоз можат да се исклучат или да 

се превезат под посебни условија: 
а) поедини врсти на експлозивни и лесно 

запаливи стоки; 
б) патници кои болуваат од болести што 

го угрозуваат здравјето или сигурноста на 
останатите патници; 

в) пијани лица; 
г) животни, мрши и багаж што не ги ис-

полнува услови јата за превоз предвидени со 
тарифата, 

Член 29 
Доколку дојде до оштетување или зага-

дување на возило од страна на корисник на 
превозот, корисникот е должен да ја надок-
нади причинетата штета по ценовникот што 
го одобрува органот надлежен за издавање 
на одобренија. 

Член 30 
Сообраќајниот персонал (возачи, кондук-

тер^ спроводници на возила итн) мораат да 
бидат стручно способни и поуздани за врше-
ње на својата служба. 

Сообраќајниот персонал е должен да води 
сметка за редот и чистотата во возилото, пре-
ма корисниците на превозот, културно да се 
однесува и да биде чисто и уредно облечен, 
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Член 31 , 
Корисниците на превозот должни се да се 

придржуват по напатствијата на превозниот 
персонал во поглед на користењето на вози-
лата засновани на постоеќите прописи. 

Член 32 
Местата за автобуски станици ќе ги од-

реди народниот одбор за градот односно оп-
штината водејќи сметка за безбедноста на 
хигиенските условија. 

Член 33 
Органите надлежни за издавање на доз-

воли и одобренија за обавување на јавен 
превоз должни Се издадените дозволи и одо-
бренија да ги воведат во посебен регистар. 

Поблиски прописи за регистарот и него-
вото водење ќе издаде Управата за патишта 
и патен сообраќај на НРМ. 

V. 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
За обавување на јавен превоз спротивно 

од одредбите на оваа уредба ќе се казнат за 
прекршок: 

а) Стопански организации и приватни 
лица кои обавуваат јавен превоз со моторни 
возила без пропишана дозвола, кои отвараат 
поедини постојани линии без одобрение или 
наплатуваат услуги спротивно на пропиша-
ните тарифи, со парична казна до 200.000 
динари, а стопански организации и приватни 
лица кои обавуваат јавен превоз со запреж-
ни возила ќе се казнат за вакви прекршоци 
со парична казна до 50.000 динари; 

б) иматели на приватни моторни возила 
ќе се казнат за прекршок со парична казна 
до 50.000 динари, а иматели на приватни за-
прежни возила со парична казна до 10.000 
динари; -

— ако обавуваат превоз со поголем број 
возила доколку што им е одобрено; 

— ако спротивно на прописите од оваа 
уредба превозот не го обавуваат лично; 

— ако обавувањето на превоз со моторни 
возила не им е едино занимање; 

в) стопански организации што обавуваат 
превоз на постојани линии ќе се казнат со 
парична казна до 50.000 динари; 

— ако обавуваат превоз противно на од-
редениот возен ред и прописите за вршење 
на превоз (член 21); 

— ако во пропишаниот рок не ја објават 
настанатата измена во возниот ред, пропи-
сите за обавување на превоз и тарифите 
(член 23); 

— ако во одредениот рок не го пријават 
намеразаниот постојанен или времен прекид 
на сообраќајот (член 26); 

г) со парична казна до 1.000 динари ќе се 
казни за прекршок сообраќајниот персонал 
кој не одржува ред и чистота во возилата, 
некултурно и грубо се однесува спрема ко-
рисниците на превозот или е неуредно 
облечен. 

Корисниците на превозот кои не се при-
држуваат спрема упатствата, засновани на 
прописите, сообраќајниот персонал може да 
ги казни парично до 100 динари или исклучи 
од превозот. 

VI. 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 

Член? 35 
Дозволите и одобренија,та за обавување 

јавен превоз на патници и стока издадена 
пред влегување во сила на оваа уредба гу-
бат важност со истекот на два месеци од 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба. 

На барање на досегашниот имател на до-
звола односно одобрението надлежниот др-
жавен орган ќе му издаде нова дозвола од-
носно одобрение под условната од оваа, 
уредба. 

Член 36 
За спроведување на оваа уредба ќе се 

грижи Републичката управа за патишта и 
патен сообраќај. 

Член 37 
Оваа уредба влегува во сила со објавува-

њето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 170 
1.ХП.1953 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Л. Колишевски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Мирадие Селим Алиева, од Скопје^ ул. „158" бр. 
18, по татко Јакупова, подаде тужба за развод на 
бракот против Селим Ахмедов, бив од Скопје. Би-
дејќи тужениот Селим е во неизвесност иг со непо-
знато место на живеење, согласно уверението на 
IV испостава во( Скопје бр. 6573 од 6-У-1953 г., се 
повикува во рок од месец дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ", да се јави 
или одреди свој застапник. Во противен случај су-
дот по службена должност му го одредува за за-
стапник-Александар Стрезовски^ адвокат од Скоп-
је, кој ќе го застапува на денот на расправата. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1142/53 

V 
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Марика Павлова Голченко, по татко Павлова 
Сенчук, од Гевгелија? подаде тужба за раз,вод на 
бракот против Павле Јаковлев Голченко, од гр. 
Ростов — СССР сега ЕО неизвесност. Бидејќи ту-
жениот Павле е во неизвесност со непозната ад-
реса од 1946 година, согласно уверението на НО 
на Градската општина — Гевгелија, бр. 5350 од 
26-Х1-1953 г., се повикува во рок од ме!сец дена од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ", да се јави или одреди свој застапник. Во 
противен случај судот по службена должност му го 
одредува за застапник Есат Доко, адвокат од Скоп-
је, кој ќе го застапува на денот на расправата. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1294/53 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Мукерем Фејзулова Песимоска, од село Киша-

ва-Битолско, подаде тужба за развод на бракот 
против Фејзула Сефединов Несимоски, од село 
Лажец — Битолско, сега во неизвесност. Бидејќи 
тужениот е со непознато местожителство негде во 
Турција, се повикува во рок од 30 дена од денот 
на обја,вувањето на огласот во ,,Службен весник на 
НРМ" да се јави и го соопшти сегашното си место-
жителство, или одреди застапник. Во противен ј 
случај ќе го застапува определениот застапник 
Стрезовски Цветко, адвокат од Битола. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 297/53. 

О К Р У Ж Е Н С У Д в о ш т и п 
Александра Славчова, по татко Илиева, од с. 

Ињево, Струмичка околија, подаде тужба за развод 
на бракот против Славчо Донев Иванов, од село 
Ињево, сега во неиз,весност. Бидејќи местожител-
ството и сегашната адреса на тужениот Славчо се 
непознати, се повикува во рок од еден месец од де-
нот на објавувањето на огласот во ,,Службен вес-
ник на НРМ" да се јави или одреди свој застап-
ник. Во противен случај судот по службена дол-
жност му го одредува за застапник Благоја Јанев-
ски, адвокат од Штип, и делото ќе се разгледа во 
негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 429/53. (106) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
При овој суд покрената е постапка за прогласу-

вање за умрен исчезнатиот Славко Николов Теоха-
ров, од Скопје, за кој се претпоставува дека загинал 
како потпоручник — мобилизиран во Бугарската 
отечественофронтовска војска — во борбите со Гер-
манската војска, на ден 4-Х-1944 година на поло-
жајот ири село Звегор, тогашна Делчевска околија. 

Се поканува исчезнатиот Славко, во колку е во 
живот, како и секој што знае нешто за него да ја -
ви на определениот старател Јанко Дика, адвокат 
од Скопје, или на о(вој суд, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на НРМ". Во противно исчезнатиот ќе се прог-
ласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Скопје, Р. 2001/53. 

о к о л и с к и СУД ВО КУМАНОВО 
При овој суд е поведена постапка за прогласу-

вање за поништен изгубениот чек бр. 591727 на ди-

нари 30.540 на Арифовиќ Рамадан с. Алигерце — 
Бујановачка околија, издаден од Граѓевинското 
претпријатие „Трудбеник" — Градилиште — Кума-
ново, а кој е изгубен на ден 14 август 1953 година на 
патот Куманово—Табановце. 

Се поканува секој кој го има најдело чекот или 
го притежава по кој и да е начин, да јави на Су-
дот, или стави приговор за неговото поништување 
во рок од три месеци од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ^. Во противен 
случај чекот ќе се прогласи за поништен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Куманово, Р. бр. 480/53. 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 
8180 од 19-Х-1953 година е запишано во регистарот 
на државните стопански претпријатија на страна 
55, рег. бр. 35, претпријатието под фирма Комбинат 
за преработка на месни, млечни и градинарски кул-
тури „Рахилка Гонева", со седиште во Св. Николе. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на Овчеполска околија бр. 8078 од 
15-Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: пре-
работка на месни, млечни и градинарски култури. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Лазар Мишев, во границите на овластувањето. 

Бр. 8180/53 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (255) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Овчеполска околија бр. 8319 од 26-Х-1953 
година е запишано во регистарот на државните 
стопански претпријатија на страна 56, рег бр. 36, 
претпријатието под фирма: Земјоделско сточарско 
стопанство „Херој Карпуш", со седиште во с. Кру-
пиште. 

Претпријатиево е основано со решение на На-
родниот одбор на Овчеполска околија бр. 8198 од 
20-Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: земјо-
делие и сточарство. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Љубо М. Радев, а во негово отсуство книговодите-
лст Љупчо Ристевски, во границите на овластува-
њето. 

Бр. 8391/53 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (256) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 8118 
од 17-Х-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 54, 
рфг. бр. 34, претпријатието под фирма: Трговски ду-
ќан за жива стока, емиш и зарзават „Овче Поле", 
со седиште во Св. Николе. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Овчеполска околија бр. 2658 од 
10-1Х-1953 година. 
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Предмет на работата на претпријатието е: тр-
говија со добиток, зарзават и емиш, како и со пре-
работки од истите. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Благој А. Стоилов^ во границите на овластувањето. 

Бр; 8118/53 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (257) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 
8073 од 15-Х-1953 година е запишано во регистарот 
на државните стопански претпријатија на страна 
53, рег. бр. 33, претпријатието под фирма: Државно 
земјоделско сточарско стопанство „Благово", со се-
диште во село Таринци. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Овчеполска околија бр. 8071 од 
15-Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: земјо-
делство и сточарство. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Санде Арсов, во границите на овластувањето. 

Бр. 8073/53 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (258) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 7474 
од 5-Х1-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 70, 
рег. бјр. 35, претпријатието под фирма: Трговско ме-
шовито претпријатие ^Сточар", со седиште во Дебар 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Дебарска околија бр. 7375 од 
27-Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
мет со земјоделски производи и преработка на 
брашно и месо. 

Претпријатието ќе го потпишуваат раководите-
лот Данко Пачуку и книговодителот Неџат Стурче. 

Бр. 7474/53 од Советот за стопанство на НО на 
Дебарска околија. (265) 

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 9332 од 
16-Х-1953 година е запишана во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 3, рег. 
бр. 3, установата под назив: Околиско проектанско 
биро, со седиште во Кочани. 

Установата е основана со решение бр. 8382 од 
14-Х-1953 година на Народниот одбор на Кочанска 
околија. 

Предмет на работата на установата е: проекти-
рање на објекти. 

Установата ќе ја потпишува раководителот 
Иван Крушарев, во границите на овластувањето. 

Бр. 9332/53 од Советот за стопанство на НО на 
Кочанска оболија. (264) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Овчеполска околија на страна 
26, рег. бр. 26 е запишана Општата зејмјоделска за-
друга ,Бандера", со седиште во с. Драгоево. ; 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 26-Х-1953 година. 

Предмет на работата на Задругата и обврските 
на задругарите се предвидени со правилата на 
Задругата. 

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и 
потпишуваат претседателот Јашко Петров и кни-
говодителот Александар Денков. 

Од Советот за стопанство на НО на Овчеполска 
околија, бр. 8570 од 3-Х1-1953 година. (200) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Овчеполска околија на страна 
46, рег. бр. 46 е запишана Општата земјоделска за-
друга „Гоце Делчев", со седиште во село Драслајца. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 25-УШ-1953 година. 

Предмет на работата на Задругата и обврските 
на задругарите се предвидени со празилата на За-
другата. 

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и 
потпишуваат претседателот Димитри Спировски и 
членовите Ѓоршо Трајковски и Методи Чурковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 15970 од 11-1Х-1953 година. (189) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од 1^0 на Тиквешка око-
лија бр. 12017/53 година е запишан во региста,рот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
143-144, рег. бр. 73, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Кројач Диме Атанасов Соколов, со седиште во 
Неготино, ул. „Страшо Пинџур" бр. 25. 

Предмет на работата на дуќанот е: кројачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диме 
Атанасов - Соколов. (725) 

На основа дозволата од НО на Тиквешка око-
лија бр. 8904/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 147-148, рег. бр. 76, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткар Вејсели Далипов, со седиште во 
Кавадарци, ул. „ЈНА". 

Предмет на работата на дуќанот е: производ-
ство и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вејсе-
ли Далипов. (742) 

На основа дозволата од НО на Тиквешка око-
лија бр. 12190/53 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
145-146, рег. бр. 75 занаетчискиот дуќан под фирма; 
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Варџија Здраве Јосифов, со седиште во с. Дре-
ново. 

Предмет на работата на дуќанот е: производ-
ство и продажба на вар. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Здраве Јосифов. (743) 

На основа дозволата од НО на Дебарска око-
лија бр. 7282 од 30-Х-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 298, рег. бр. 167, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Опинчар Кадри Шевкет Муладауш, 
со седиште во Дебар, ул. „М. Тито". 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадри 
Шевкет Муладаути. (744) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 12184 од 25-УП-1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 661, рет. бр. 661, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Алек-
сандар Е. Филиповски, со седиште во Скопје, ул. 
„Едвард Кардељ" бр. 40. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Е. Филиповски. (711) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина Титов Велес бр. 9368 од 22-УП-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 379, рег. бр. 373, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Муарем Алири-
зов Дурмишов, со седиште во Титов Велес, ул. 
„Благој Страчков" бр. 10. 

' Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муа-
рем Алиризов Дурмишов. (741) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина-Прилеп бр. 5853/53 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 137, рег. бр. 137, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фотограф Кирил Г. Трајковски, со 
седиште во Прилеп, ул, „198" бр. 58. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил, 
Г. Трајковски. (721) 

На основа дозволата од НО на Прилепска око-
лија бр. 13779 од 3-Х-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 2.7, рег. бр. 27, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ковач Марко Ризов Тодоровски, 
со седиште во г. Бешиште. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марко 
Ризов Тодоровски. (726) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 11307 од 7-ХХ-1953 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 107, рег. бр. 107, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Колар Коле Станков Трајковски, 
со седиште во с. Бајловце. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коле 
Станков Трајковски. 

(730) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 17099/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна НО, рег. бр. НО, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Саздо Миланов 
Пешевски, со седиште во с. Гулиновец. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саздо 
Миланов Пешковски. (745) 

На основа дозволата од НО на Кичевска око-
лија бр. 9178 од 25-УШ-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-. 
ци на страна 17, рег. бр. 22, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Грнчар Антонија Николовски, со седи-
ште во с. Вранештица. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анто-
нија Николовски. (683) 

На основа дозволата од ГНО—Титов Велес бр. 
33 од 2-1-1952 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
373, рег. бр. 367, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Алваџија-бозаџија Тасум Јакуб Зубери, со седи-
ште во Титов Велес, ул. „Лазар Колишевски" 
бр. 50. 

Предмет на работата на дуќанот е: производ-
ство и продажба на алва и боза. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Та-
сум Јакуб Зубери. (685) 

На основа дозволата од ГНО—Титов Велес бр. 
2081 од 20-Ш-1952 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
378, рег. бр. 372, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Посластичар Рефик Рамадан Сулеј манов, со се-
диште во Титов Велес, ул. „Лазар Колишевски" 
бр. 43. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рефик 
Рамадан Сул еј манов. (736) 

На основа дозволата од ГНО—Титов Велес бр. 
1454 од 12-Х1-1945 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
374, рег. бр. 368, занаетчискиот дуќан под фирма: 
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Леблебиџија Никола Трајков Јанев, со седиште во 
Титов Велес, ул. „Коле Дрнков" бр. 18. 

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

Фирмата ќе ја4 потпишува сопственикот Ни-
кола Трајков Јанев. (737) 

На основа дозволата од ГНО—Титов Велес бр. 
12808 од 10-У1-1948 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
376, рег. бр. 370, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Амед Осман Амедов, со седиште во Титов 
Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 182. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амед 
Осман Амедов. (738) 

На основа дозволата од ГНО—Титов Велес бр. 
2020 од 6-Х1-1945 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиски ге дуќани и работилници на страна 
377, рег. бр. 371, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Димитрија Тодоров Манев, со седиште во 
Титов Велес, ул. „Нишка" бр. 21. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
трија Тодоров Манев. (739) 

На основа дозволата од ГНО—Титов Велес бр. 
5989 од 17-У-1951 год е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
375, рег. бр. 369, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Алваџија-бозаџија Абази Јасиме Фета, со седи-
ште во Титов Велес, ул. „Лазар Колишевски" 
бр. 57. 

Предмет на работата на дуќанот е: производ-
ство и продажба на алва и боза. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абази 
Јасиме Фета. (740) 

На основа дозволата на НО на Прилепска 
околија бр. 13848 од 5-Х-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 28, рег. бр. 28, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ковач Трајко Стојчев Ристески, 
со седиште во с. Полчиште. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Стојчев Ристески. (710) 

На основа дозволата од ГНО—Прилеп бр. 1084 
1945 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 205, рег. 
бр. 205, занаетчискиот дуќан под фирма: Лазар 
Атанас П. НИКОЛОВСКИ, СО седиште во Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: леење про-
изводи од туч. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ата-
нас П. Николовски. (716) 

На основа дозволата од ГНО—Прилеп бр. 3060 
1947 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 140, рег. 
бр. 140, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Христо Јорданов Спирковски, со седиште во При-
леп. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хри-
сто Јорданов Спиркоски. (717) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Прилеп бр. 7865/53 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 139, рег. бр. 139, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Иглар Кенан Шабанов Дерви-
шовски, со седиште во Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е; производ-
ство на игли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ,Кенан 
Шабанов Дервишовски. (718) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Прилеп бр. 5^62/53 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 138, рег. бр. 138, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Казанџија Анастас М. Велески, 
со седиште во Прилеп, ул. „С. Апостолски" бр. 1. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ана-
стас М. Велески. (719) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина-Прилеп бр. 16400/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 136, рег. бр. 136, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Молер Василе Г. Кочоски, со седиште 
во Прилеп, ул. „145" бр. 46. 

Предмет на работата на дуќанот е: молерски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васи-
ле Г. Кочоски. (720) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 4389 од 9-УП-1953 година е запишан во 
под фирма: Воденичар Анди ја Ристов Велковски, 
со седиште во с. Евла. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Инди-
ја Ристов Вељовски." (582) 

На основа дозволата од НО на Титовве пешка 
околија бр. 4020 од 6-У-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на с т Р а н а 55, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Абдија Османов Пештерковс-ш, со 
седиште во с. Горно Врановци. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 



Ђр. Ш - Стр. 374 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НЃМ 16 декември 1963 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдија 
Османов Пештерковски. 

(586) 

На основа дозволата од НО на Титоввелетка 
околија бр. 4135 од 30-У-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 66, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Амет Рупатовски, со седиште во с. 
Мелница. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амет 
Рупатовски. (587) 

На основа дозволата од НО на Титоввелешка 
околија бр. 6007 од 20-У1-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 76, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Садик Ибраим Арифовски, со седи-
ште во село Мелница. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садик 
Ибраим Арифовски. (588) 

На основа дозволата од НО на Титоввелешка 
околија бр. 5718 од 6-У1-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 71, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Исмаил И Таировски, со седиште 
во с. Мелница. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исма-
ил И. Таировски. (589) 

На основа дозволата од НО на Титоввелешка 
околија бр. 5719 од 6-У1-1953 година е) запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 70, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Мустафа К. Моловски, со седиште 
во село Мелница. 

Предмет на работата на дуќанот е1: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муста-
фа К. Моловски. (590) 

На основа дозволата ед НО на Титоввелешка 
околија бр. 5577 од 2-У1-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 68, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Шакир Ј. Шпиртовски, со седиште 
во с. Мелница. 

Предмет на работата на дуќанот е!: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шакир 
Ј. Шпиртовски. (591) 

На основа дозволата од НО на Титовзел-зшка 
околија бр. 5441 од 30-У-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 67, рег бр. 1, ганаетчискиот дуќан под 

фирма: Зидар Муслија А. Моловски, со с е Д и ш т е 

во с. Мелница. 
Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 

услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Му-

слија А. Моловски. (592) 

На основа дозволата од НО на Титовве пешка 
околија бр. 4134 од 27-1У-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 53, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Асан Ибраим Јашаров, со седиште 
во с. Мелница. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асан 
Ибраим Јашаров. (593) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5120/1953 година е запишан во реги-
ста,рот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 63, рег. бр. 303, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Страхил 1ушев Крстев, со седиште 
во Берово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стра-
хил Тушев Крстев. (594) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5723/1953 година е запишан јво региста-
рот на занаетчиски ге дуќани и работилници на 
страна 61, рег. бр. 276, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Качар Глигор Андонов, со седиште во с. 
Владимирово. 

Предмет на работата на дуќанот е: качарски 
услуги. 7 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор 
Андонов. (595) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 5425 од 28-УШ-1953 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските' дуќани и работил-
ници на страна 357, рег. бр. 179, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ковач Славе Л. Глобочки, со се-
диште во с. Подмочани. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
Л. Глобочки. (672) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 5025 од 11УШ-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 359, рег. бр. 180, занаетчискиот дуќан 
под фирмата: Воденичар Јонче К. Параловски, со 
седиште во с. Љубојно. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонче 
К. Параловски. (673) 
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На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
555, од 17-1-1951 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани џ работилници на страна 
83, рег. бр. 83, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Атанас Николов Постолов, со се црпите 
во с. Трновац. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Николов Постолов. (637) 

На основа дозволата од НО на Кумановска око-
лија бр. 10253 од 12-УШ-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 90? рег. бр. 90, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Колар Даме Димитров Андев, со седиш-
те во с. Секулица. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Даме 
Димитров Андев. (638) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 9305 од 32-УШ-1953 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 100, рег. бр. 100, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Колар Благој Богданов Спасиќ, 
со седиште во с Никуљане. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Богданов Спасиќ. (639) 

На основа дозволата од НО на Кумановска око-
лија бр. 9708 од 12-УШ-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 101, рег. бр. 101, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Налбат Стојан Андов Сибиновиќ, со 
седиште во с. Старо Нагоричане. 

Предмет на работата на дуќанот е потковување 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Андонов Сибиновиќ. (640) 

На основа дозволата од НО4 на Кумановска око-
лија бр. 7390 од 2-УТ-1953 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 102, рег. бр. 102, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Сабри Алиов Шабановски, 
со седиште во с. Слупчане. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабри 
Алиов Шабановски. (641) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 9218 од 12-У1П-1953 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на с тР ана 104, рег. бр. 104, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Ацо Симеонов Трпков, со 
седиште зо Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ацо 
Симеонов Трпков. (642) 

На основа дозволата од НО на Кумановска око-
лија Ор. 9590 од 12-УШ-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 91, рег. бр. 91, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Васиљ Трајков Богдановски, 
со седиште во с. Вакоф. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васиљ 
Трајков Богдановски. (643) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
191555/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 82, рег. 
бр. 82у занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Стојман Наков Крстов, со седиште во с. Крилатица. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стој-
ман Наков Крстов. (679) 

На основа дозволата од НО на Тиквешка око-
лија бр. 10761/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
139—140, рег. бр. 70, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Ковач Милан Андреев Јованов со с е Д и ш т е во 
с. Дреново. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Андреев Јованов. (635) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13126 од 15-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работи лници на страна 292, рег. бр. 292, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Трајан Танев 
Јанкуловски, со седиште во с. Канино. 

Предмет на работата на дуќанот е1: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишу,ва сопственикот Трајан 
Танев Јанкуловски. (599) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 14313 од 15-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилгшци на страна 293, рег. бр. 293, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ла-
зар Стојанов Чулаков, со седиште во с. Бистрица. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Стојанов Чулаков. (600) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13063 од 24-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 257, рег. бр. 257, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Арсо Давидов 
Станоевски, со седиште во с. Прибилци. 
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Предме! нг1 работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Арсо 
Давидов Станое,вски. (654) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13025 од 24-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 256, рег. бр. 256, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Богдан Блажев 
Мојсовски, со седиште во с. Прибилци. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богдан 
Блажев Мојсовски. (655) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13004 од 22-У1П-1953 
година е запишан в орегистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 255, рег. бр. 255, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Васил Трајанов 
Тодоровски, со седиште во с. Прибилци. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Трајанов Тодоровски. (656) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12996 од 22-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 254̂  рег. бр. 254, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кузе Ристов Маг-
ловски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кузе 
Ристов Магловски. (657) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12958 од 21-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилниците на страна 253, рег. бр. 253, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Тасе Колев Б р к -
левски, со седиште во с. Граиште. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тасе 
Колев Шоклевски. (658) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12956 од 21-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 252, рег. бр. 252, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Стојан Митрев 
Гроздановски, со седиште во е. Далбеговци. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Митрев Гроздановски. (659) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12931 од 21-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 

дуќани и работилници на стоп а 251, рег. бр.251, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Борис Трајанов 
Апостоловски, со седиште во с. Ѓавато. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Трајанов Апостоловски. (660) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12929 од 21-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 250, рег. бр. 250, 
'занаетчискиот дуќан под фирма: Андон Стојанов 
Бошевски, со седиште во с. Подино. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственкот Андон 
Стојанов Бошевски. (661) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12920 од 21-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 249, рег. бр. 249, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Митре Лазаров 
Димовски, со седиште во с. Рамна. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре 
Лазаров Димовски. ' (662) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13904 од 8-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 287, рег. бр. 287, 
'занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ка-
ранфил Магденов Милевски, со седиште во с. Ба-
бино. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопст,веникот Каран-
фил Магденов Милевски. (601) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13902 од 8-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 286, рег. бр. 286, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Трајко Стојанов 
Ѓорѓиевски, со седиште во с. Обедник. 

Предмет на работата на дз^ќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе потпишува сопственикот Трајко 
Стојанов ѓорѓиевски. (602) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12832 од 19-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 247, рег. бр. 247, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Јован Марков Ка-
линковски, со седиште во с. Цапари. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Марков Капинковски. (663) 
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На основа дозволата од НО на Преспанска око-
лија бр. 5026 од 11-УШ-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 361, рег. бр. 181, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Васил С. Србиновска 
со седиште во с. Љубојно. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
С. Србиновски. 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 4342 од 9-УП-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 363, рег. бр. 182, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Илија Ј. Карапашовски, со 
седиште во с. Љубојно. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Ј. Карапашовски. (675) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 5245 од 24-УШ-1953 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 365, рег. бр. 183, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Цветко П. Нивички, 
со седиште во с. Љубојно. 

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

Фирмата ќе потпишува сопственикот Цветко 
П. Нивички. (6 7 6 ) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 1875 од 23-П-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 63, рег. бр. 63, занаетчискиот дуќан 
под фирма; Валавичар Васил Спирков Тасиќ, со 
седиште во село Мгленце. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Спирков Тасиќ. (462) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 1876 од 23-П-1953 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 58, рег. бр. 58, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Валавичар Лазар Китанов Стани-
савлевиќ, со седиште во село Мгленци. 

Предмет на работата на дуќанот е; валавичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе 1а потпишува сопственикот Лазар 
Китанов Станисавлевиќ. (461) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
10158 од 29-ХП-1945 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќали и работилници на 
страна 49, рег. 5р. 49, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Лазо Сентов Грнаров, со седиште зо 
Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта и изработеа на капи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Сентов Гр-гаров. (569) 

На основа дозволата од НО на Овчеполска око-
лија бр. 2869/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, 
рег. бр. '5, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Тодор Горгиев Данев, со седиште во с. Крупиште 
тара „Ванчо Прке". 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Горгиев Данев. (583) 

На основа дозволата од НО на Тиквешка око-
лија бр. 6672/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
137—138, рег. бр. 69, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Качар Ордан Костов, со седиште во Ка-
вадарци, ул. „Илинденска" бр. 24. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан 
Костов. (598) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 8780/53 година е 
запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 50, рег. бр. 339, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бозаџиско-алваџиска 
работилница на Ваити Адем, со седиште во с. Вру-
ток. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на боза и алва. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ваити 
Аде^х. (584) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 4573 од 20-УШ-1952 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 377, рег? бр. 189, занаетчискиот ду-
ќан под; фирма: Калајџија Кирил Вангелов Ан-
дреевски^ со седиште во Ресен, ул. „М. Тито" 
бр. 422. 

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпиш иза сопственикот Кирил 
Ванге лов Андреески. (667) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 4388 од 9-УП-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 375, рег. бр. 188, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Крсте Тановски, со се-
диште во с. Штрбово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте 
Тановски.' (668) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија 0р. 837 од 10-Ш-1933 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
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ци на страна 373, рег. бр. 187, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ковач Ариф Демиров Љаов^ со седи-
ште во Ресс-н, ул. „Стерјо ѓорѓиев" бр. 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф 
Демиров Љатив. (669) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 3930 од 9-У1-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 371, рег. бр. 186, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Спиро Петров Греѕкловски, 
со седиште во с. Љубојно. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро 
Петров Грежловеки. (670) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 5277 од 22-У1П-1953 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 355, рег. бр. 178, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Зидар Панде Петров Сековски, со 
седиште во село Љубојно. 

Предмет на работата ча дуќанот е: ѕидарски 
услуги . 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панде 
Петров Сековски. (671) 

На основа дозволата од НО на Преспанска око-
лија бр. 4145 од 9-УИ-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 367, рег. бр. 184, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Петре Лазаров Јанковски, 
со седиште во с Љубојно. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре 
Лазаров Јанковски. (677) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 5027 од 11-УЦ-1953 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 369, рег. бр. 185, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Најдо Нивички Ѓелев-
ски, со седиште во с. Љубојно. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Најдо 
Нивички Ѓелевски. (678) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 15178/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
205, рег. бр. 205, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Китановски Јорданов Петко, со седиште 
во с. Песочани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кита-
новски Јорданов Петко, 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 15191/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
207, рег. бр. 207, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Крстан Г. Белкојчески, со седиште во 
с. Јабланица. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крстан 
Г. Б е л и ч е с к и . (630) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 14817/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 210, 
рег. бр. 210, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Јонче Наумов Карамитре, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонче 
Наумов Карамитре. (631) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 15179/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
206, рег. бр. 206, занаетчискиот дуќан под ф^фма: 
Воденичар Крсте Велјанов Божиновски, со седиште 
во с. Песочани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте 
Велјанов Божиновски. . (632) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 14810/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 208, 
рег. бр. 208, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер Наум У Калај џиески, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наум 
У. Кала јџиеви . (633) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 15842/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
209, рег. бр. 209, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Ба јрам М. Рамчевски (Шикалевски), со се-
диште во с. Ливоишта. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бајрам 
М. Рамчевски (Шикалевски). (634) 

На основа дозволата на ОНО — Куманово бр. 
8259 од 27-1Х-1951 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 81, 
рег. бр. 81, занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар Велко Младенов Петрушевски, со седиште 
во с. Трновац. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велко 
Младенов Петрушевски (428) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12810 од 18-УП1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 246, рег. бр. 246, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ристо Секулов 
Трајковски, со седиште во с. Ново Село. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Секулов Трајковски. (664) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13731 од 5-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани иработилници на страна 277, рег. бр .277, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Провир Божинов 
Пармаковски, со седиште во с. Бабино. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Про-
фир Божинов Пармаковски. (611) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13626 од 5-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани работилници на страна 276, рег. бр. 276, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Косте 
Митов НИКОЛОВСКИ, СО седиште во с. Бабино. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Косте 
Митов Николовски. (612) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Бутелска околија бр. 10545 од 25-У1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 275, рег. бр. 275, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидарски дуќан 
на Селанската работна задруга „Пелистерско езе-
ро", со седиште во с. Дихово. 

Предмет на работата на дуќанот е; ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот Ва-
сил Павловски (613) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13628 од 4—Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 272, рег. бр. 272, 
'занаетчискиот дуќан под фирма: Јаким Василев 
Касаповски, со седиште во с. Бабино. 

Предмет ну работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаким 
Василев Касаповски. (616) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
РАЗНИ ОГЛАСИ 

Оружен лист бр. 120/52, издаден од ПВР — Би-
тола на Спасе Ј. Кузмановски, село Радово — Би-
толско. (2518) 

Дозвола за држење и носење на оружје под рег. 
бр. 284, издадена од ОВР — Т. Велес на Стојан ѓор-
ѓиев Крстевски, с. Кр. Круша — Титоввелешко. 

(2519) 
Оружен лист за ловна пушка бр. 70, издадена 

од ПВР — Скопје на Јосиф Јосифовски — Скопје. 
(2541) 

Шоферска книшка бр. 654, издадена од Сообра-
ќајниот отсек — Скопје на Киро Ш Николовски — 
Скопје. (2445) 

Свидетелство за положен полуматурски испит, 
издадено од Неполната гимназија „Орце Николов" 
— Скопје, гл. кн. бр. 26/50 год. на Атанасовски 
Радмил о — Скопје 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 65315, серија бр. 0072330, 
издадена од ПВР — Скопје на Асанов А киков Се-
фер, ул. „141" бр. 141 - Скопје. (2530) 

Лична карта рег. бр. 63298, серија бр. 0068788, 
издадена од СВР — Скопје на Никола Ристов Ки-
танов, ул. ,210" бр. 4 - Скопје. (2531) 

Лична карта рег. бр. 51450, серија бр. 0036365, 
издадена од ПВР — Скопје на Никифор Софрониев 
Исаковски, ул. „90" бр. 64 — Скопје. (2532) 

Лична карта ре!г. бр. 53287, серија бр. 0042667, 
издадена од ПВР — Скопје на Мира Панко (П1опко-
лиева) Грнчарева, ул. „121" бр. 59 - Скопје. (2533) 

Лична карта рег. бр. 25794, серија бр. 29410, 
издадена од СВР - Скопје на Стана Марко (Не-
делава ) Георгиева, ул. „Охридска" бр. 48 -
Скопје. (2534) 

Лична карта рег. бр. 78067, серија бр. 0052993, 
издадена од ПВР — Скопје на Раде Димитров Бо-
цев, ул. „Кратовска" бр. 49 - Скопје. (2535) 

Лична карта рег. бр. 62462, серија бр. 0068121, 
издадена од ПВР — Скопје на Рада Стојкова Ац-
кова, ул. „375" бр. 87 - Скопје. (2536) 

Лична карта рег. бр. 65379, серија бр. 007411, 
издадена од ПВР — Скопје на Незир Муса Нези-
ровски, ул. ,,130" бр. 17 - Скопје. (2537) 

Лична карта рег. бр.59414, серија бр. 0046966, 
издадена од ПВР — Скопје на Расим Идриз Алиев-
ски, ул. „380" бр. 46 - Скопје. (2538) 

Лична карта рег. бр. 10498, серија бр. 0586508, 
издадена од ПВР на ОКО — Скопје на Софет Зе-
нел Јонуз, ул. „159" бр. 11 — Скопје. (2539) 

Лична карта рег. бр. 18390, серија бр. 0039851, 
издадена од СВР — Скопје на Бошко Стојанов Ар-
сиќ, ул. „291" бр. 4 — Скопје. (2540) 

Лична карта рег. бр. 10464, серија бр. 0115174, 
издадена од СВР — Дебар на Мемед Судов Сулеј-
мани, Циментара „Усје" — П градилиште „Бетон" 
- Скопје, (2517) 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 
НА „ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

ЗА 1954 ГОДИНА 

Се известуваат претплатниците на 
„Службен весник на НРМ" дека претплата-
та за 1954 година ќе изнесува 600 динари за 
еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за 
цела година по приложената чековна уплат-
ница во „Службен весник на НРМ" бр. 38/53, 
на тек. с-ка 801-Т-166 кај Народната банка 
на ФНРЈ — Централа за НРМ — Скопје. 

При уплатување на сумата треба на че-
ковната уплатница или вирманскиот налог 
да се напише јасно адресата на којашто тре-
ба да се испраќа весникот, а на грбот од 
чекот да се наведе зошто се уплатува су-
мата и за колку примероци, а за старите 
претплатници да се наведе и претплатиш^? 
број под кој е приман весникот во 1953 
година. л 

Претплатата за 1954 година треба да се 
обнови до крајот на месец декември о. г. По 
овој рок на секој што не ќе ја обнови прет-
платата испраќањето на весникот ќе се обу-
стави. 

Како извесен број претплатници од 1953 
година уште не ја подмириле претплатата, 
се молат со претплатата за идната година 
едновремено да ја внесат и должната прет-
плата од 1953 година. 

Од Администрацијата 
на „Службен весник на НРМ" 

Лична карта рег. бр. 78834, серија бр. 0056339, 
издадена од СВР - Скопје на Елез Шаип Ибраимов, 
с. Бутел — Скопско. (2522) 

Лична карта рег. бр. 59318, серија бр. 0045618, 
издадена од ПВР - Скопје на Садедин Билал Мак-
сут, ул. ,,129" бр. 27 - Скопје. (2523) 

Лична карта рег. бр. 51204, серија бр. 0036307, 
издадена од СВР - Скопје на Мајтоп Р. Ракип 
Исмаил, ул. ,,376" бр. 52 - Скопје. (2524) 

Лична карта рег. бр. 57041, серија бр. 0043365, 
издадена од СВР - Скопје на Имер Ферат Мусли, 
ул. „140" бр. 45 - Скопје. (2525) 

Лична карта рег. бр. 5024, серија бр. 1097776, 
издадена од СВР на ОНО - Дебар на Анте Сто-
јанов Спасовски — Скопје. (2526) 

Лична карта рег. бр. 54613, себија бр. 0043556, 
Скопје на Стојан Илиев Чам-

Скопје. (2527) 
Лична карта рег. бр. 9140, серија ,,Р" 04ђб220, 

издадена од СВР — Штип на Киро Смилев, ул. 
,,Маршал Тито" бр. 39—Скопје/ , 

Лична карта рег. бр. 7923, серија бр. 0009051, 
издадена од СВР на ГНО — Скопје на Идрис Осман 
Бектешов, ул. „Орце Николов" бр. 11 Скопје. (2529) 

издадена од ПВР 
нулов, ул. „104" бр. 4 

Лична карта рег. бр. 8976, серија бр. 0669264, 
издадена од ОВР - Тетово на Сали Исљам Амди, 
с. Мерово — Тетовско. (2302) 

Лична карта рег. бр. 10161, себија бр. 0706671, 
издадена од СВР — Гостивар на Таип Алимов Ја-
јовски, с. Пожаране — Гостиварско (2303) 

Лична карта рег. бр. 1172, серија бр. 0397682, 
издадена од ОВР — Св. Николе Јусеин Мемедов 
Реџепов, с. Кишино — Титоввелешко. (2407) 

Лична карта рег. бр. 16675, серија бр. 0535548, 
издадена од СВР — Куманово на Воислав К. Пет-
ковски, с. Романовце — Кумановско. 2499) 

Лична карта рег. бр. 4302, серија бр. 0109012, 
издадена од СВР — Дебар на Меџит Фета Фишта, 
ул. „28 ноември" бр. 81 — Дебарско. (2500) 

Лична карта рег. бр. 5973, серија бр. 0098683, 
издадена од СВР — Кр. Паланка на Борис Славев 
Стојановски, с. Дурачка Река — Кривопаланечко. 

Лична карта рег. бр. 22343, серија бр .22342, 
издадена од СВР — Белград на Михајло Спиров 
Серафимовски, Водостан, ХЦМ-П градилиште — 
Гостивар. (2510) 

Лична карта рег. бр. 2038, серија бр. 0664033, 
издадена од СВР — Тетово на Сами Ш. Куртиши, 
с. Порој — Тетовско. (2511) 

Лична карта рег. бр. 313, серија бр. 0209482, 
издадена од ОВР — Охрид на Најдо Трпо Илиовски, 
е. Белчиште — Охридско. (2512) 

Лична карта рег. бр. 3685, серија бр. 0229495, 
издадена од СВР во Охрид на Насте Костов Туш-
(каловски, е. Велгошти — Охридско. (2513) 

Лична карта рег. бр. 1389, серија бр. 0663051, 
издадена од СВР — Тетово на Мано Панче Ристо-
ски, с. Раотинце — Тетовско. (2514) 

Лична карта рег. бр. 8050, серија бр. 0753071, 
издадена од СВР — Кичево на Азис Исмаилов Мер-
синовски, ул. „Ј. Михајловска" бр. 52 — Кичево. 

Лична карта рег. бр. 4722, издадена од ПВР — 
Брод на Назив Ракипов Коралиски, с. Пласница -
Кичевско. (2516) 

Лична карта рег. бр. 3522, серија бр. 0264305, 
издадена од ПВР — Битола на Спасе Кузмановски, 
с. Радово — Битолско. (2520) 

Лична карта рег. бр. 344, серија бр. 0105054, 
издадена од СВР - Дебар на Далип Ќани Руси, ул. 
„Лиман Каба" бр. 49 — Дебар. ' (2521) 

Лична карта рег. бр. 3169, серија бр. 0699779, 
издадена од СВР - Гостивар на Даут Абдулов 
Мустафи, с. Врапчиште — Гостиварско. (2542) 

СОДРЖИНА 
Страна 

^146. Решение за свикување новоизбраното На-
родно собрание на НРМ на прв состанок 365 

^147. Уредба за јавен превоз во патниот соо-
браќај 365 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" -
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

ири Народната банка - Скопје бр., 801-Т-166. Печатница „Гоце Делчев" П - Скопје. 


