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На основа чл. 55 а во врска со чл. 39 т. 8 
од Уставниот закон за општественото и по-
литичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија, Народ-
ното собрание нд седниците на Републичкиот 
собор и Соборот на производителите, одр-
жани на 26 јануари 1954 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА НАГРАДИТЕ И НАКНАДИТЕ НА 

НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

I. 

Член 1 
Членовите на Републичкиот собор имаат 

постојана месечна награда. 
Членовите на Соборот на производители-

те имаат право на, накнада на загубената за-
работка за времето за кое вршејќи ја своја-
та пратеничка должност отсуствуваат од I 
својата редовна работа, како и право на нак-
нада на трошковите присилени со вршење-
то на својата пратеничка должност. 

Член 2 
Членовите на Републичкиот собор кои во 

Народното собрание или во Извршниот со-
вет вршат постојана функција, покрај пра-
теничката награда, примаат и посебна плата 
за својата функција( функционална плата). 

Член 3 
Ако членот на Републичкиот собор што 

воНародното собрание или во Извршниот со-
вет врши постојана функција, истовремено 
и во народен одбор врши постојана функ-
ција за која прима посебна плата, тој не 
прима функционална плата (чл. 2) за функ-
цијата во Народното собрание или во Извр-
шниот совет. 

Член 4 
Ако членот на Републичкиот собор врши 

постојана служба или функција извон Со-
бранието, тој може за својата работа во таа 
служба и функција да прима хонорар или 
награда. 

Член 5 
Членовите на одборите и комисиите на 

Народното собрание и неговите домови има-
ат право на, дневница за секој ден проведен 
во работа во одборот односно комисијата. 

И. 

Член 6 
Постојаната месечна награда, на члено-

вите на Републичкиот собор изнесува 
18.000 динари. 

Член 7 
На членовите на Републичкиот собор им 

припаѓа и месечна функционална плата ако 
вршат една од следните постојани функции: 
претседател, потпретседател и секретар на 
Собранието, претседател, потпретседател и 
членови на Извршниот совет, претседател, 
потпретседател на Републичкиот собор како 
и функција на претседател и секретар на 
неговите одбори, односно функција претсе-
дател или секретар на постојаните одбори 
и комисии на Народното собрание. 

Ако во некој одбор на Републичкиот со-
бор се установи функцијата потпретседател 
на одборот, месечна плата му припаѓа и на 
потпретседателот на одборот. 

Висината на месечната функционална 
плата за функциите наведени во овој член 
се утврдува со Републичкиот буџет по пред-
лог од Административниот одбор на Народ-
ното собрание. 

Член 8 
На членовите на Соборот на производи-

телите им припаѓа на име накнада зд загу-
бената заработка по 600 динари за секој ден 
проведен на работа во Собранието, неговите 
одбори и комисии или на службена работа , 
по одлука на, Собранието, одборот односно 
комисијата. 

Ако заработката на член на Соборот на 
(производителите е поголема, висината на 
накнадата се одредува по просечната днев-
на заработка што ја примал пратеникот во 
минатата година. 

Член 9 
На членовите на одбори и комисии, за 

работата во одборот односно комисијата им 
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припаѓа одделна дневница за оваа работа во 
износ од 500 динари. Оваа дневница не им 
припаѓа на членовите на одбори и комисии 
што' во Народното собрание или Републич-
киот собор примаат функционална, плата во 
смисла на член 7 од оваа одлука. 

Член; 10 
На претседателот на Соборот на произво-

дителите и на претседателите на одборите и 
комисиите на Соборот на производителите 
односно на потпретседателите кога го заме-
нуваат •претседателот за работата во Собо-
рот односно одборот му припаѓа дневница од 
700 динари. 

Член 11 
На пратениците што се постојано наста-

нете: изван Скопје, кога учествуваат во ра-
ботата на Народното собрание и неговите од-
бори или комисии на л м е накнада на трошксг 
вите им припаѓа дневница од 1000 динари 
дневно. 

Член 12 
На пратениците што не се постојано на-

станете на подрачјето' на административната 
(околија во која се избрани на име накнада 
на трошковите за патување во изборната 
околија им припаѓа по 5.000 динари месечно, 
а на пратениците што се постојано' настанев-
те; на подрачјето на изборната околија во 
која се избрани по 2.000 динари месечно 

Член 13 
Административниот одбор на Народното 

собрание ќе се грижи за примената на оваа 
одлука. 

Член 14 
Наградите и накнадите по оваа, одлука 

течат од 1 јануари 1954 година. 

Член 15 
Оваа одлука влегува во сила кога ја из-

гласаат Републичкиот собор и Соборот на 
производителите. 

Број 121 
Скопје, 26 јануари 1954 година 

Набодно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Ко дишевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче А. Зографски, с.р. 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Борко Темеловски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАС 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

По предлог на Петар Трајков МиЈгенковиќ, од 
гр. Ражањ, НР Србија, преку својот полномошник 
Русе Симоновски, од Скопје, ул. „Скопска" бр. 30, 
е покрената при овој суд постапка да се огласи за 
неважна тапи јата која гласи: „Тапија во која е 
запишан за сопственик Петар Трајков Миленковић 
свештеник од Скопје, под ред, бр. 133, со одлука на 
судот од 31-1-1933 год. на следниот имот: плац со 
куќа на ул. ^Зрински" бр. 16, во Скопје, во след-
ните граници и мерки: од исток ул. „Франкогиан-
ска", 28 метра; од запад Индустриска кредитна бан-
ка, 28 метра; од север Индустриска кредитна банка, 
34,50 метра, и од југ Индустриска кредитна банка, 
35,50 метра, која тапија е издадена од бив. Срески 
суд во Скопје. 

Се поканува секој оној кој ја има најдено, или 
ја притежава тапијата да ја покаже на овој суд 
или стави приговор против поништувањето и', во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". Во противно тапи јата 
ќе се огласи за неважна. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Скопје, Р. бр. 1014/54. 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Би-
тола бр. 22776 од 31-\Ш1-1953 година е запишано 
во регистарот на стопанските организации на 
страна 120, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: 
Градско народно претпријатие за лебопекраство 
„Пелагонија", со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на 
Народниот одбор на Градската општина — Битола 
бр. 21343 од 22-\Ш 1-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
производство на леб, разни пецива; вршење про-
дажба на истите и пекарски услуги. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Мицковски Петко, во границите на овластува-
њето. 

Бр. 22776/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина — Битола. (511 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 7404 
од 1-Х1-1953 година е запишано во регистарот на 
стопансикте организации на страна бб, рег. бр. 33, 
претпријатието под фирма: Трговско мешовито 
претпријатие „Снабдител", со седиште во Дебар. 

Претпријатието е основано со решение на 
Народниот одбор на Дебарска околија бр. 7376 од 
27^Х-!953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
промет со земјоделски производи, преработка на 
брашно и месо. 

Претпријатиево ќе го потпишува директорот 
Нове Поповски, а во негово отсуство книговоди-
телот Џеват Пустина, во границите на овласту-
вањето. 

Бр. 7404/53 од Советот за стопанство на НО 
на Дебарска околија. (24) 

На основа решението на Советотза стопанство 
на Народниот одбор на Готсиварска околија бр. 
5493 од 6-У-1953 година е запишано во регистарот 
на стопанските организации на страна 21/2, прет-
пријатието под фирма: Фабрика за си лико ватро-
стален материјал, го седиште во Гостивар. 

Претпријатието е основано со решение на 
Владата на НРМ бр. 771 од 23-УД1-1953 година, а 

ч 
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со решението под бр. 5453/53 е пренесено тод 
управа на Народниот одбор на Гостиварска око-
лија. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
инж. Јордан Анчевски, во границите на овластува-
њето. 

Бр. 5493/53 од Советот за стопанство на НО 
на Гостиварска околија. (267) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 
7239 од 28-Х-1953 година е запишано во регистарот 
на стопанските организации под рег. бр. 26, прет-
пријатието под фирма: Шумско индустриско прет-
пријатието, со седиште во Пехчево. 

Претпријатието е основано со решение на На-
роднот одбор на Малешевска околија бр. 5511 од 
18-УШ-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на дрвен градежен материјал, преработ-
ка на дрво, како и занаетчиски услуги од столар-
ски и лимарски занает. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Борис Станоевски, во границите на овластувањето. 

Број 7239/53 од Советот за стопанство на НО 
на Малешевска околија. (123) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
Со решение бр. 2320 од 15-Х1-1953 година на 

Народниот одбор на Градската општина — Него-
тино, Горѓи Вешков е назначен за директор на 
Градското земјоделско стопанство „Ило. Виларов", 
со седиште во Неготино, и од 15-Х1-1953 година 
има право да ја потпишува фирмата на претприја-
тието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директора Ацо Ставров и од 15-Х1-1953 
година му престанува правото да ја потпишува 
фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија бр. 15685 од 25-ХН-1953 година. (28) 

Со решение на Народниот одбор на Охридска 
околија бр. 7949/53 Драгољуб Новаковски е овла-
стен да ја потпишува фирмата на Елекричната 
централа, во град Струга. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 7949/53. (37) 

Со решение бр. 12555/53 на Народниот одбор 
на Градската општина Охрид (и согласноста на 
Сојузот на синдикатите на Југославија бр. 1081/53), 
Крсте Јанковски е назначен за директор на Син-
дикалното одморалиште „Орце Николов", со седи-
ште во Охрид, и од 20-1-1954 година има право 
да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Благо Шапкар и од 20-1-1954 
година му престанува правото да ја потпишува 
фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Охрид бр. 648 од 29-1-1954 година. 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот1 за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18442 од 3-Х-1953 година, инж. агроном Борис 
Тодоровски е назначен за потписник на Земската 
ергела ,Д1 октомври", со седиште во е. Гнеотино, 
и од 3-Х11-1953 година има право да ја потпишува 
фирмата. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот потписник Ѓорѓи Петковски и од 
3-ХП-1953 година му престанува правото да ја 
потпишува фирмата. 

Бр. 14842/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (4) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 14784 
од 14-Х1-1953 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање на страна 
6, рег. бр. 6, установата под назив: Околиски ово-
пгген расадник, со седиште во е. Марена. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Тиквешка околија бР- 14716 од 
12-Х1-1953 година. 

Предмет на работата н;а установата е: произ-
водство на овошни садници. 

Установата ќе ја потпишува управителот Ри-
сто Стојанов, а во негово отсуство книговодителот 
Цвета Чамева, во границите на овластувањето. 

Бр. 14784/53 од Советот за стопанство на НО 
на Тиквешка околија. (27) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 866 
од 18-Х-1953 година е запишана во регистарот* на 
установите со самостојно финансирање на страна 
4, рег. бр. 4, установата пЈод назив: Управа за 
пазаришта, со седиште во Кочани. 

Установата е основана со решение бр. 5 од 
13-1-1953 година на Народниот одбор на Градската 
општина — Кочани. 

Предмет на работата на установата е: наплата 
на пазарни такси и услуги. 

^станов ат!а ќе ја потпишува раководител от1 

Славко Тодоров Гаврилов. 
Бр. 866/53 од Советот за стопанство на НО на 

Кочанска околија. (44) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 449 
рд 14 -̂1-1954 година Сел&некат)а работна задруга 
„Ѓорѓи Сугарев", со седиште во е. Вашарејца, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 449/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (85) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 945 
од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Пелагонија", со седиште во е. Гнеотино, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 945/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (87) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 946 
од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Илјада и педесет", со седиште во е. Арматуш, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 946/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (88) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 947 
Од 26-1-1954 годинја Селанската работна задруга 
„Соколец", со седиште во е. Путурус, се брише од 
регистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставена во ликвидација. 

Бр. 947/54 од Совегот за стопЈанство на НО на 
Битолска околија. (89) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 820 
од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
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„Пролетер", со седиште во е. Габаловци, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 820/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (90) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 990 
од 26-1-1954 година Сериската работна задруга; 
„Илинден", со седиште во е. Тепавци, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 990/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (91) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 989 
од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Балкан", со седиште во е. Грумази, се брише од ј 
регистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставена во ликвидација. 

Бр. 989/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (92) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот1 одбор на Битолска околија бр. 988 
од 27-1-1954 година Се<ла|нската рјаботна задруга 
„Стиф Наумов", со седиште во е. Средно Егри, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 988/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (93) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 986 
>од 27-М954) година Селанскатја работна задруга 
„Борис и Коста", со седиште во е. Бараково, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во# ликвидација. 

Бр. 986/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (94) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 955 
од 27-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Слободна Македонија", со седиште во е. Суводол, 
се бРише од регистарот на задружните организа-
ции, бидејќи со решението на собранието на задру-
гата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 955/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (95) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 954 
од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Веле Велевски", со седиште во е. Св. Тодори, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 954/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (96) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 953 
од 26-1-1954 година, Селанската работна задруга 
„Панде Мирчевски", со седиште во е. Барешани, 
се брише од регистарот на задружните организа-
ции, бидејќи со решението на собранието на задру-
гата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 953/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (97) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
952 од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Л. Колишевски", со седиште во е. Граешница, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 952/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (98) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 951 
од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
„29 ноември", со седиште во е. Ве лесе ло, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 951/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (99) 

На основа решението на Советот за стопанство' 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 950 
од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Цветко Узуновски", со седиште во е. Будаково, 
се брише од регистарот на задружните организа-
ции, бидејќи со решението на собранието на задру-
гата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 950/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (100) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 949 
од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Алексо Лачевски", со седиште во е. Дедебалци, 
се брише од регистарот на задружните организа-
ции, бидејќи со решението на собранието на задру-
гата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 949/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (101) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 948 
од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Црна Река", со седиште во е. Далбеговци, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 948/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (102) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 991 
од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Река Рибник", со седиште во е. Гнилеш, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 991/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (103) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 1000 
од 26-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Кајмакчалан", со седиште во е. Сливица, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 1000/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (104) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 821 
од 23-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Борис Велевски", со седиште во е. Беранци, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 821/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (105) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 822 
од 22-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Даме Груев", со седиште во е. Долно Српци, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 822/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (106) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 823 
од 22-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Еирлик", со седиште во е. Мусинци, се брише од 
регистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставена во ликвидација. 

Бр. 823/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (107) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 824 
од 22-1-1954 година Селанската работна задруга 
„1-ви мај", со седиште во е. Кременица, се збрише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 824/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (108) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 825 
од 22-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Јордан Трајков", со седиште во е. Новосело, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието .на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 825/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (109) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 818 
од 25-1-54 година Селанската работна задруга 
„Васил Главинов", со седиште во е. Мојно, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 818/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (НО) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 819 
од 25-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Лазо Ко ланевски", со седиште во е. Поешево, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 819/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (111) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 817 
од 22-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Генерал Темпо", со седиште во е. Трново, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 817/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (112) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Охридска околија на страна 
51, рег. бр. 51, запишана е Се ланската работна 
задруга „Нов живот", со седиште во е. Враништа. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 19-УШ-1953 г. Предмет на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Пасковски Крстан и 
членовите Чоловски Димитри и Перковски Сандре. 

Од Советот за стопанство на Народниот одбор 
на Охридската околија бр. 18144 од 24-ХП-1953 г. 

(70) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
100, рег. бр. 100, запишана е Општата земјоделска 
задруга „Панде Николовски", со седиште во е. 
Велушина. 

Задругата е основана на вештачкото собрание 
од 1-1Х-1953 год. Предметот на работата на задру-
гата е обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Трифуновски Тале и 
членот Димовски Пандо. 

Од Советот за стопанство на Народниот одбор 
на Битолска околија бР- 16768/53. (86) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18318/53 година Селанската работна задруга „Јова 
Паша", со седиште во е. Новоселани, се брише ,од 
регистарот на задружните организации, бидејќи со 
(решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставена во ликвидација. 

Бр. 18318/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (53) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр.* 
18589 од 11-ХП-1953 година Селанската работна 
задруга „В. Нине^в", со седиште во е. Скочивир, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во'ликвидација. 

Бр. 18589/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (54) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18425/53 година Селанската работна задруга „Алек-
сандар Јанев", со седиште во е. Брод, се брише од 
(регистарот на задружните организации!, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18425/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (55) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
15, рег/ бр. 15 е запишана Општата земјоделска 
(задруга „Солун", со седиште во е. Градиште. 

Задругата е основана на оснивачког собрание 
од 5-ХП-1953 година. Предмет на работата на За-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Јолевски Н. Јоле и 
членовите Кордоновски М. Коста и Крстевски Т. 
Блаже. 

Бр. 18421/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (56) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18594 од 11-ХП-1953 година Набавио продај ната 
задруга „Слобода", седиште во с. Братиндол, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18594/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (57) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18789 
од 15.ХП.1953 година Селанската работна задруга 
„Димитар Влахов", со седиште во е. Лера се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
•со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18789/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (8) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18772 
од 15.ХП.1953 година Селанската работна задруга 
„Коле Стефанов", со седиште во е. Трн, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидеј-
ќи со решението на собранието на задругата, За-
другата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18772/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (9) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 19137 
од 21.ХП.1953 година Селанската работна задруга 
„Стефан Митревски", со седиште во е. Журче, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19137/53 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (10) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18973 
од 18.ХП. 1953 година Се ланската работна задруга 
„Горѓи Наумов", со седиште во е. Долно Агларци, 
(се брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18973/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (12) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 19072 
од 19.ХП.1953 година Селанската работна задруга 
„Нов живот", со седиште во е..Слепче, се брише од 
регистарот на задружните организации, бидејќи со 

решението на собранието на задругата, Задругата е 
ставена во ликвидација. 

Бр. 19072/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (13) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18974 
од 18.ХП.1953 година Суданската работна задруга 

„Победа", со седиште во е. Горно Агларци, се бри-
ше во регистарот на задружните организации, би-
дејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена ве ликвидација. 

Бр. 18974/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (14) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Вито пека околија бр. 18954 
од 18.ХП.1953 година Селанската работна задруга 
„Братство", со седиште во е. Долно Орехово, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18954/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (15) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 19181 
од 22.ХП.1953 година Селанската работна задруга 
„Црна Река", со седиште во е. Долно Егри, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19181/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. ' (16) 

Со решение на Управниот одбор на Набавио 
цродајната задруга Панде Кајзерот" и „Сотир 
Брбевски", со седиште! во е. Лавци, назначен е /за 
потписник на Задругата Ставре Костадиновски и 
од 15.ХП.1953 година има право да ја потпишува 
Задругата. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот потписник Борис Тодоровски и од 
15.ХП.1953 година му престанува правото да ја 
потпишува Задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 18780 од 15.ХП.1953 година. (17) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 19001 
од 18.ХП.1953 година Селаноката работна задруга 
„Братство", со седиште во е. Мегленци, се брише 
од регистарот на задружните организации, би-
дејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19001/53 од Советот за -стопанство на НО 
на Битолска околија. (19) 

На 0СН0(Ва решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. "18889 
од 17.ХП.1953 година Се ланската работна задруга 
„Прва петолетка", со седиште во е. Карамани, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18889/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (20) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18771 
од 15.ХП.1953 година Селанската работна задруга 
„Вангел Стефанов", со седиште во е. Крстор, се 
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брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18771/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (21) 

На основа решение!о на Советот за стопанство 
на Народниот одбор ка Битолска околија бр. 18901 
од 17.ХП.1953 година Селанската работна задруга 
„Вардар", со седиш ге во е. Биљаник, се брише од 
регистарот на (задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18901/53 ^ Советот за стопанство .на НО 
на Битолска околија. (22) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија под рег. бр. 
58, страна 58 е запишана Се ланската работна за-
друга „Лепши", со седиште во е. Загориче. 

Задругата е основана на оснивачког собра-
ние од З.Х1.1953 година. 

Предмет на работата на Задругата и обврските 
на задругарите се предвидени со дра вилата на 
Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Ванчо Тодоровски и 
членот Ацо Кузмановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 17755 од 1.ХП.1953 година. (23) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18147 
од 18.Х1.1953 година Се ланската работна задруга 
„Џоџо Чоков", со седиште во е. Живојно, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидеј-
ќи со решението на собранието на задругата, За-
другата е ставена во ликвидација. 

Бр. 18147/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (24) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18055 
од 1.ХП.1953 година Се ланската работна задруга 
, Ленин", со седиште во е. Загориче, се брише од 
регистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставена во ликвидација. 

Бр. 18055/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (26) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 16765 
од 5.Х1.1953 година Селанската работна задруга 
„Слога", со седиште во е. Велушина, се брише од 
регистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставена во ликвидација. 

Бр. 16765/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (29) 

Со решение на Претпријатието „Задругар", со 
седиште во Битола, Мирчо Василев е назначен за 
потписник на Претцријатието и од З.Х.1953 година 
има право да го потпишува претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот потписник Тода Тодоровски и од 
3.х.1953 година му престанува правото да го пот-
пишува претпријатието 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 13971 од 9.1Х.1953 година. (2) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18538 
1953 година Селанската работна задруга „Цветко 
Узунор", со седиште во е. Доленци, се брише од 
регистарот на задружните! /организации ^идејќи) 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Од Советот за стопанство на НО на битолска 
околија, бр. 18538 од 11.ХП.1953 година. (Ј38) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија фр. 
15671/53 година Селанеката работна задруга „Стиф 
Наумов", со седиште во е. Црновец, се брише од 
регистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставена во ликвидација. 

Бр. 15671/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (39) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
18428/53 година Селанската работна задруга „Един-
ство", со седиште во е. Жабени, се брише од ре-
гистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставена во ликвидација. 

Бр. 18428/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (40) 

М А Л И О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Свидетелство бр. 7108 14-У-1947 год. за поло-
жен испит за квалификован работник — лимар, 
издадено од ГНО — Скопје на Трајко Томовски, — 
Скопје. (555) 

Матурска диплома, издадена од гимназијата во 
Охрид през 1939 год на Ристо Дој чиповски, капетан 
I класа, В. П. 3945/47 — Сараево. (556) 

- Диплома за положен мајсторски испит — по-
сл астичар, издадена од ГНО Скопје на Страте Љуњ-
коски, е. Вруток — Гостиварско. (615) 

Оружен лист бр. 10 за ловна пушка, — изда-
дена од ОВР за Скопска околија на Панче В. То-
мовски, е. Страчинци — Скопско. (616) 

Легитимација за резервни официри сер. П Ј бр. 
15260, издадена од В. П. 3194 — Битола на Трајко 
Г. Митовски, е. Маџари — Скопско. (617) 

Оружен лист бр. 25/II од 1952 год. за ловџиска 
пушка на Душан Б. Павловски — Скопје. (618) 

Школско свидетелство за завршен VI клас гим-
назија, издадено од гимназијата „О Јозеф" во гр. 
Александрија — Египет на Васил Мих. Карчевиќ 
— Скопје. (619) 

Дозвола за држење и носење на ловно оружје 
бр. 290/53, издадена од СВР на ОНО — Крива Па-
ланка на Спиро Стојчев Николовски, е. Отошница 
— Кривопаланечко. (637) 
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Дозвола за држење и носење на оружје Р. бр. 
144, издадена од СВР Берово на Герасим Д. Злат-
ковски, е. Митрашинци — Малешевско. (661) 

Оружен лист за ловна пушка,бр. 91, издадена 
од ОВР — Кавадарци на Сарафко Трајков До-
нев, ул. „7 септември" бр. 54 — Кавадарци. (682) 

Работничка книшка, издадена од Градската чи-
стота — Белград на Атанас Игневски, е. Чело-
пек — Тетовско. . (692) 

Возачка исправа бр. 9855, издадена од Сообра-
ќајна милиција — Белград на Атанас Игневски, 
е. Челопек — Тетовско. (693) 

Индекс бр. 346, издаден од Правно-економ-
1СКИОТ факултет во Скопје на Трифун Витошевиќ 
— Скопје. (694) 

Легитимација бр. 37779, сарија „Д", издадена 
од В.П. 7409 — Врање на Муса Саитовић В.П. 10(17 
— Куманово. (697) 

Школско свидетелство за завршен Ш глас гим-
назија, издадено од машка гимназија „Цветан Ди-
мов" Скопје на Зоран Поп Ацев — Скопје. (744) 

Регистарска табла бр. 5813 за моторно возило 
на Механичка работилница во Св. Николе. (749) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило, рег. бр. 
104, марка „Прага", издадена од Сообраќајниот от-
сек — Скопје на Поштенската автогаража •— Ско-
пје. (782) 

Дозвола за јавно прикажување на филмот 
„Харлем победува", издадена од Сојузната комисија 
за преглед на филмови, под бр. 5993/6-\Л-1953 год. 
35 мм за копие „Ф", должина 2077 метра. 

Пасош (путна исправа) бр. 027460/18-1У-1951, 
.издаден од Министерството за внатрешни работи 
на НРМ — Скопје, на Тихомир М. Костовски — 
Скопје. 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 6559, серија бр. 0099269, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Санде Славев Јакимовски, е. Кркла — Кривопала-
нечко. (643) 

Лична карта рег. бр. 15582, серија бр. 0676951, 
издадена од ОВР — Тетово на Бафти Шаќир Ра-
мадани, е. Ораше — Тетовско. (645) 

Лична карта рег. бр. 10289, серија бр. 0043000, 
издадена од СВР — Струга на Алија Макус Феј-
зоски, е. Делагожде —; Охридско. (646) 

Лична карта рег. бр. 8265, серија бр. 0040976, 
издадена од СВР — Струга на Истреф Деар Даутов-
ски, е. Радолишта — Охридско. (647) 

Лична карта рег. бр. 5041, серија бр. 0031010, 
издадена од СВР — Ресен-на Ламбе Е. Тасевски, е. 
Шурленци — Пречанско. (651) 

Лична карта рег. бр. 11496, серија бр. 0483919, 
издадена од СВР — Струмица на Александар Те-
мелков Филиповски, ул. „Јадранска" бр. 8 — Стру-
мица. (652) 

Лична карта рег. бр. 1081, издадена од ПВР — 
Радовиш на Ирина Томова (Шаклева) Паукова — 
Радовиш. (653) 

Лична карта рег. бр. 898, издадена од ПВР — 
Радовиш на Асан Салиов Асанов, е. Бучин — Стру-
мичко. (654) 

Лична карта рег. бр. 1191, серија бр. 0093901, 
издадена од СВР на ОНО — Кр. Паланка на Санде 
Станисов Ангелов, е. Лозаново — Кривопаланечко. 

(655) 
Лична карта рег. бр. 13565, серија бр. 0710075, 

издадена од СВР — Гостивар на Калош Сеј диов 
Салии, е. М. Турчане — Гостиварско (656) 

Лична карта рег. бр. 11664, серија бр. 0708174, 
издадена од СВР — Гостивар на Адем Р. Адеми, 
е. Градец — Гостиварско. (657) 

Лична карта рег. бр. 27716, серија бр. 0685569, 
издадена од СВР — Тетово на Сабит Демир Таири, 
е. Новаќе — Тетовско • (658) 

Лична карта рег. бр. 8517, серија бр. 0128415, 
издадена од СВР — Берово на Томо Стојанов Ди-
митров, е. Драмче — Малешевско (659) 

Лична карта рег. бр. 4634, серија бр. 0124912, 
издадена од ОВР Берово на Ристо Ефтимов Траја-
нов Димитров, е. Драмче — Малешевско (659) 

Лична карта рег. бр. 4634, серија бр. 0124912, 
издадена од ОВР Берово на Ристо Ефтимов Траја-
новски, е. Драмче — Малешевско (660) 

Лична карта рег. бр. 4389, серија бр. 0700899, 
издадена од СВР — Гостивар на Селим Аеипов Џе-
лили, е. Речане — Гостиварско (662) 

Лична карта рег. бр. 7753, серија бр. 0668582, 
издадена од ОВР — Тетово на Камбер Меди Веј се-
ли, е. Синичане — Тетовско (663) 

Лична карта рег. бр. 775*9, серија бр. 0083453, 
издадена од СВР — Струмица на Бајрам Ј. Салиов, 
е. Дорломбос — Струмичко (664) 

Лична карта рег. бр. 1018. издадена од ПВР — 
Крушево на Сељадин Акиф Мемедоски, е. Норово 
— Прилепско (665) 

Лична карта рег. бр. 33794, рег. бр. 0029506, из-
дадена од ПВР — Скопје на Беџит Бекир Рамада-
нов, ул. „185" бр. 11 — Скопје (648) 

Лична карта рег. бр. 30299, серија бр. 0022688, 
издадена од ПВР — Скопје на Стојна Милан (Кр-
стева) Цветанова, „Авто-команда" зграда 27/И — 
Скопје (649) 

Лична карта рег. бр. 1302, издадена од СВР на 
ОНО — Скопје на Раим Исмаил Рамадан, е. Кру-
шопек — Скопско (650) 

Лична карта рег. бр. 14808, серија бр. 0591318, 
издадена од СВР на ОНО Скопје на Ибраим Ра-
имов Ќаилов, е. Јаболци — Скопско (666) 

Лична карта рег. бр. 31321, серија бр. 006»0439, 
издадена од СВР — Скопје на Брана Јован Кар-
говска, ул. „Мирче Ацев" бр. 72 — Скопје (640) 

Лична карта рег. бр. 3328, серија бр. 0727826, 
издадена од СВР — Брод на Веј ко Салифов Елма-
зоски, е. Пласница — Кичевско (435) 

Лична карта рег. бр. 7053, серија бр. 0480636, 
издадена од СВР — Струмица на Стојан Коло 
Бошнаков, ул. „Крсто Мисирков" бр. 37 — Стру-
мица. (701) 

Лична карта рег. бр. 1682, серија бр. 0646157, 
издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Мирко 
Стој анов Симоновски, е. Опила — Кривопаланечко. 

(702) 
Лична карта рег. бр. 7189, серија бр. 0486373, 

издадена од СВР на ОНО — Коеовска-Митровица 
на Стево Милев Пилатовски, ул. „Јовче Чучук" 
%>. 70 — Т. Велес. (703) 

Лична карта рег. бр. 344 серија бр. 0093054, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Станојко Ристо Јосимовски, е. Конопница — Кри-
[вопаланечко. (704) 

Лична карта рег. бр. 15480, серија бр. 0711990, 
издадена од СВР — Гостивар на Сидор Спиров 
Стојановски, е. Железна Река — Гостиварско. (705) 

Лична парта рег. бр. 18929, серија бр. 0715539, 
издадена од СВР — Гостивар на Фаредин Рами-
зов Бајрами, е. Здуње — Гостиварско. (706) 

Лична карта рег. бр. 5881, серија бр. 0527301, 
издадена од СВР — Куманово на Драгољуб Г. Ко-
левски, ул. „Вр. пут" бр. 16 — Куманово. (707) 

Лична карта рег. бр. 4960, серија бр. 0057671, 
издадена од ОВР — Берово на Димитар Гаврилов 
Поговски, Владимирово — Малешевско. 708) 

Лична карта рег. бр. 12274, серија бр. 0044985, 
издадена од ПВР — Струга на Разме Димов Ма-
левски, е. Мороиште — Охридско. (709) 

Лична карта рег. бр. 114, серија бр. 0001214, 
издадена во Битола на Милан Кожуваровски, е. 
Поешево — Битолско. (711) 

Лична карта рег .бр. 8004, серија бр. 0112590, 
издадена во Битола на Томе Митевски, е. Лавци — 
Битолско. (712) 

Лична карта рег. бр. 2272, серија бр. 0261780, 
издадена во Битола на Трајче Петровски, е. Вар-
дино — Битолско. (713) 

Лична карта рег. бр. 4182, серија бр. 0077608, 
на Петар Димитар Кувата, ул. „Солун" бр. 200 — 
Битола. (714) 



31 март 1954 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 9 — Стр. 9 

Лична карта рег. бр. 2847, серија бр. 0110830, 
издадела во. Битола на Зулан Медикозоки, ул. 
„Преспа" бр. бб,— Битола. (71п) 

Лична карта рег. бр. 15660, серија бр. 00^0087, 
издадена во Битола на Митре Маринов, ул. „11 
октомври" бр. 5 — Битола. (716) 

Лична карта рег. бр 20368, серија бр. 056018^, 
издадена од СВР — Куманово на Мика Петра Ко-
стиќ, ул. „Белградска" бр. 100 — Куманово. (717) 

Лична карта рег. бр. 248579, издадена од СВР 
— Земун на Александар В. Карженски, ул. „Е. 
Кардељ" бр. 29 — Охрид. (713) 

Лична карта рег. бр. 7691, серија бр. 0040402, 
издадела од СВР — Струга на Осман Исмаил Оџа-
оки, е. Октиси — Охридско. (719) 

Лична карта рег. бр. 13314, серија бр. 0046025, 
издадена од СВР — Струга на Ниќе Таир (Изе-
тоска) Зукоска — Струга. » (720) 

Лична карта рег. бр. 8322, серија бр. 0041033, 
издадена од СВР — Струга на Сафри М. Зуков-
ски —I Струга. (721) 

Лична карта рег. бр. 532, серија бр. 0181042. 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Димко 
Алексов Трајковски, е. М. Коњари — Прилепско. 

(722) 
Лична карта рег. бр. 5637, издадена од ПВР 

на ОНО — Брод на Бафтир Реџепов Бафтировски, 
е. Дебрештеѓ — Прилепско. (723) 

Лична карта рег. бр. 5013, серија бр. 0149680, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Горѓи Јо-
ванов Талевски, ул. „Круме Волнаровски" бр. 62 — 
Прилеп. (724) 

Лична карта рег. бр. 3822, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Богољуб Зарев Богевски, е. 
Браилово — Прилепско. (726) 

Лична карта рег. бр. 9626, серија бр. 0190136, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Методи-
ја Костов Спировски, е. Кривогапггани — При-
лепско. (727) 

Лична карта рег. бр. 1427. издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Милан Вел јанов Наумчески, е. 
Мажучиште — Прилепско. (728) 

Лична карта рег. бр. 3830, серија бр. 0184340, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Риза Џа-
биров Цаковски, е. Дресово — Прилепско. (729) 

Лична карта рег. бр. 12319, серија бр. 015689, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Благуња 
Васил Јосифовски, ул. „Благо Ружето" бр. 27 — 
Прилеп. (730) 

Лична карта рег. бр. 2780, серија бр. 0183290, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Дано Нај-
дов Талевски, е. Рилево — Прилепско. (731) 

Лична карта рег. бр. 11810, серија бр. 0192320, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Алим Су-
леманов Бајрамовски, е. Десово — Прилепско. (7-̂ 2) 

Лична карта рег. бр. 6634, серија бр. 0152266, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Исмаил 
Усеинов Мемедооки, ул. „Диме Димоски" бр. 1 — 
Прилеп. (733) 

Лична карта рег. бр. 405, серија бр. 0017115, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Неделко 
Митрев Макрески, е. Витолиште — Прилепско. 

(734) 
Лична карта рег. бр. 15891, серија бр. 0197387, 

издадена од СВР на ОНО — Прилеп на Бранко 
Сотиров Смичковски, ул. „М. Тито" бр. 40 — 
Пјрилећ. (735) 

Лична "карта рег. бр. 292, серија бр. 0014119, 
издадена од СВР — Скопје на Драга Александар 
Андреева, ул. „11 октомври" бр. 53 — Скопје. (671) 

Лична карта рег. бр. 77379, серија бр. 00542И0, 
издадена од ПВР — Скопје на Љубица Величко 
(Пешева) Наумовска, Авто команда 40 зграда, 
I влез — Скопје. (672) 

Лична карта рег. бр. 51594, серија бр. 0046866, 
издадена од ПВР — Скопје на Енвер Абдул Аб-
дула, ул. „93" бр. 29 — Скопје. (673) 

Лична карта рег. бр. 64543, серија бр. 0070862, 
издадена од ПВР — Скопје на Усеин Али Умеров, 
ул. „150" бр. 34 — Скопје. (674) 

Лична карта рег. бр. 7772, серија бр. 0789684, 
издадена од СВР — Тетово на Дивна Тихомир Са-
виќ, ул. „Гоце Делчев" бр. 17 — Скопје. (675) 

Лична карта рег. бр. 211063, серија бр. 174415, 
издадена од СВР — Загреб на Тодор Трајков Бар-
лев, ул. „557" фр. 49/20 стан — Скопје. (676) 

Лична карта рег. бр. 652, серија бр. 0577265, 
издадена од СВР — Скопје на Горѓи Николов Сто-
јановски, ул. „36" бр. 17 — Скопје. (67о) 

Лична карта рег. бр. 38207, серија бр. 0034220, 
издадена од СВР — Скопје на Абаз Бајруш Демир, 
ул. „22" бр. 23 — Скопје. (710) 

Лична карта рег. бр. * 64090, серија бр. 0070201, 
издадена од СВР — Скопје на Мамер Адем Бај-
рам, ул. „141" бр. 126 — Скопје. (738) 

Лична карта рег. бр. 2065, серија бр. 0589442, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Есат Му-
стафов Даутовски, е. Држилово — Скопско. (739) 

Лична карта рег. бр. 12425, серија бр. 4690, 
издадена од СВР — Скопје на Горѓи Спиров Ни-
колиќ, ул. „368" бр. 5 — Скопје. (740) 

Лична карта рег. бр. 54441, серија бр. 0038686, 
издадена од од ПВР — Скопје на Скендер Зулфи 
Пајазит, ул. „129" бр. 21 — Скопје. (141) 

Лична карта ре)г. бр. 5202, серија бр. 0149977, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Димче 
Алексов Шилоски, ул. „Борко Медаров" бр. 19 — 
Прилеп. (736) 

Лична карта рег. бр. 5203, серија бр. 0149976, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Добра 
(Курчиоска) Шилоска, ул. „Борка Медарот" бр. 19 
— Црн леп. (737) 

Лична карта рег. бр. 1184, серија бр. 0661912, 
издадена од СВР — Тетово на Павле Цветков Бо-
гоевски, е. Беловиште! — Тетовско. (742) 

Лична карта рег. бр. 1667, серија бр. 0025997, 
издадена од СВР — Ресен на Лише С. Рановска, 
•е. Наколец — Преспанско. (743) 

Лична карта рег. бр. 1640, серија бр. 0106350, 
издадена од СВР — Дебар на Коста Манојлов 
Аврамовска ул. „Дилавер Села" бр. 212 — Дебао. 

(745) 
Лична карта рег. ђр. 10076, издадена од, СВР — 

Струмица на Арлам Митко Гуцев, е. Робово — 
Струмичко. (746) 

Лична карта рег. бр. 7741, серија бр. 0231749, 
издадена од ПВР — Охрид на Русе Методиов На-
умовски, е. Грко Поле — Охридско. (747) 

Лична карта рег. бр. 5265, издадена од ПВР — 
Радовиш на Кемал Изеиров Османов, е. Коселија 
— Струмичко. (748) 

Лична карта рег. бр. 19452, серија бр. 068045^, 
издадена од СВР — Тетово на Садик Амет Адеми, 
(е. Боговиње — Тетовско. (750) 

Лична карта рег. бр. 8533, серија бр. 0041246, 
издадена од СВР — Струга на Ташко Ников Гу-
че ски, е. Д. Белица — Охридско. (751) 

Лична карта \рег. брз 89, »серија бр. 086482, 
издадена од СВР — Скопје на Горѓи Димитри 
Алабаковски, ул. „70" бр. 2 — Скопје. (752) 

Лична карта рег. бр. 6314, серија бр. 0650377, 
издадена од СВР—Кочани на Љубе Ампев Алек-
сов, е. Бунеш—Кочанско. (583) 

Лична карта рег. бр. 4962, серија бр. 0649170, 
издадена од СВР—Кратово на Борис Наков Анге-
лов, е. Гризилевци—Кочанско. (589) 

Лична карта рег. бр. 6437, серија бр. 0526636, 
издадена од СВР—Куманово на Ќемал Шабан Ос-
мани, ул. „Иван Гошњак" бр. 25—Куманово. 

(590) 
Лична карта рег. бр. 18327, серија бр. 0651140, 

издадена од СВР—Куманово на Душан Драган 
Арсовски, е. Романовце—Кумановско. (591) 

Лична карта рег. бр. 5534, серија, бр. 0638044, 
издадена од СВР на ОНО-Крива Паланка на Стои-
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мен Тодосија Јакимовски, е. Метежево—Криво-
паланечко. ^ (592) 

Лична карта рег. бр. 3863, серија бр. 0344373, 
издадена од ОНО—Титов Велес на Марита Јанко 
(Штерјова) Костадиновска, е. Убого—Титоввеле-
шко. (593) 

Лична карта рег. бр. 3913, серија бр. 0664480, 
издадена од СВР—Тетово на Даут Нури Веј сели, 
е. Милетино—Тетовско. (594) 

Лична карта рег. бр. 8829, серија бр. 0667778, 
издадена од СВР—Тетово на Ајдар Ибраим Хај-
дара ул. „Белградска" бр. 10—Тетово. (595) 

Лична карта рег. бр. 9963, серија бр. 02,15567, 
издадена од ПВР—Охрид на Димитри Симонов 
Марковски, е. Оровник—Охридско. (596^ 

Лична карта рег. бр. 6809, серија бр. 0071519, 
издадена од СВР—Гевгелија на Стојан М. Пет-
ковиќ, е. Селемли—Гевгелиско. (620) 

Лична карта рег. бр. 10262, серија бр. 0042973, 
издадена од ПВР—Струга на Куртиш Алил Рочо-
ски, е. Д. Белица—Охридско. (261) 

Лична карта рег. бр. 5154, издадена од СВР— 
Струмица на Алекса Стојан Чушков, е. Моноспи-
тово—Струмичко. (622) 

Лична карта рег. бр. 6402, серија „Г" 0080323, 
издадена од СВР—Струмица на Стојан Ристо Трај-
ков, е. Свидовица—Струмичко. (623) 

Лична карта рег. бр. 23793, серија бр. 0720503, 
издадена од СВР на ОНО Гостивар на Гаши Аба-
зи Леман, ул. „Т. Бобаноски" бр. 48—Гостивар. 

(624) 
Лична карта рег. бр. 5661, серија бр. 0638171, 

издадена од СВР на ОНО—Крива Паланка на 
Ратко Стојанов Ангеловски, е. Радибуш—Криво-
паланечко. (625) 

Лична карта рег. бр. 6042, серија бр. 0382752, 
издадена од СВР—Кочани на Петар Иванов Спа-
сов, е. Виница—Кочанско. (626) 

Лична карта рег. бр. 1858, серија бр. 0378368, 
издадена од СВР—Кочани на Михаил Стефанов 
Ефремов—Кочани. , (627) 

Лична карта рег. бр. 3506, серија бр. 0748023, 
издадена од СВР—Кочани на Бежит Реџепов Кур-
дски , ул. „Ј. Сандански" бр. 8—Кичево. (628) 

Лична карта рег. бр. 14726, серија бр. 0676890, 
издадена од СВР—Тетово на Сервет Ружди Аси-
пи, е. Шемшово—Тетовско. (629) 

Лична карта рег. бр. 1022, серија бр. 0033733, 
издадена од ПВР—Струга на Адем Демиров Бе-
шир, ул. „Мемет Иљаз" бр. Струга. (631) 

Лична карта рег. бр. 10208, серија бр. 0042919, 
издадена од ПВР—Струга на Феј из Кадри Сефу-
ловски, е. Заграчани—Охридско. (632) 

Лична карта рег. бр. 8191, серија бр. 0040902, 
издадена од ПВР—Струга на Ја ја Кадри Сефулов-
ски, е. Заграчани—Охридско. (633) 

Лична карта рег. бр. 24332, серија бр. 0721142, 
издадена од СВР—Гостивар на Мустафа Џабиров 
Сеј фу ли, е. Строј ане—Гостиварско. (634) 

Лична карта рег. бр. 1486, серија бр. 0325996, 
издадена од СВР на ОНО—Титов Велес' на Горѓи 
Манев Пивков, ул. „Владимир Назор" бр. 31—Титов 
Велес. (635) 

Лична карта рег. бр. 1516, серија бр. 0634026, 
издадена од СВР на ОНО—Крива Паланка на 
Спиро Стојчев Николов, е. Отошница—Кривопа-
ланечко. (636) 

Лична карта рег. бр. 3135, серија бр. 0635645, 
издадена од СВР на ОНО—Крива Паланка на 
Санде Богданов Николов, е. Борово—Кривопала-
нечко. (638) 

Лична карта рег. бр. 2382, серија бр. 0634892, 
издадена од СВР на ОНО—Крива Паланка на 
Анг^л Петков, е. Милутинци—Кривопаланечко. 

(639) 
Лична карта рег. бр 15277, серија бр. 0012409, 

издадена од СВР — Скопје на Горѓи Крстев Ми-
тревски, е. Г. Водно — Скопско. (761) 

| Лична карта рег. бр. 16166, серија бр. 0557214, 
издадена од СВР — Куманово на Горѓе Давида 
Спасиќ, Е. Ропаљце — Кумановско. (678) 

Лична карта рег. бр. 9914, серија бр. 0549658, 
издадена од СВР — Куманово на Наип Зимбери 
Јашари, Е. Никуштак — Кумановско. (679) 

Лична карта рег. бр. 10768, серија бр. 0551395, 
издадена од СВР — Куманово на Драгомир Марко 
Станоевиќ, Е. Алгуња — Кумановско. (680) 

Лична карта рег. бр. 3355, серија бр. 0328265, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Иб-
раим Османов Еминов, ул. „Крали Марко" бр. 109 
— Титов Веле1с. (681) 

Лична карта рег. бр. 1232, сарија бр. 0633742, 
издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Дим-
ко Јорданов М И Р К О В С К И , Е. Љубинци — Криво-
паланечко. (683) 

Лична карта рег. бр. 5499, серија бр.^ 0638009, 
издадена од СВР наОНО — Крива Паланка на 
Добри Тодосов Цветковски, е. Ранковци — Криво-
паланечко. (684) 

Лична карта рег. бр. 13852, серија бр. 0757818, 
издадена од СВР — Кичево на Киро' Арсов Ко-
чо(вски, Е. Белица — Кичевско. (685) 

Лична карта рег. бр. 1289, серија бр. 0078979, 
издадена од СВР — Струмица на Стана Стојан 
Ѓорѓиева, Е. Дражево — Струмичко (686) 

Лична карта рег. бр. 18939, серија бр. 0558755, 
издадена од СВР — Куманово на Душан Стевков 
Киприј ановски, Е. Дренок — Кумановско. (687) 

Лична карта рег. бр. 6016, серија бр. 0546655, 
издадена од СВР — Куманово на Петар Динев 
Спасовски, Е. Романовце — Кумановско, (688) 

Лична карта рег. бр. 8038, серија бр. 0534432, 
издадена од СВР — Куманово на Величко Станој-
ко Стефановски, ул. „Ген. Темпо" бр. 194. (689) 

Лична карта рег. бр. 10493, серија бр. 0528207, 
издадена од СВР — Куманово на Стојмен Стојчо 
Марковски, ул. „Козјак" бр. 6 — Куманово. (690) 

Лична карта рег. бр. 2540, серија бр. 0529324, 
издадена од СВР — Охрид на Књагина Јане 
(Јагличева) Тулева, ул. „Река Места" бр. 19 — 
Охрид, (695) 

Лична карта рег. бр. 8085, серија бр. 0348595, 
издадена од СЕР на. ОНО — Титов Велес, е. Под-
лес — Титоввелешко. (696) 

Лична карта рег. бр. 10294, себија бр. 0042960, 
издадена од ПВР — Струга на Фејзо Диљаверов 
Слатина, е. Делогожда — Охридско. (698) 

Лична карта рег. бр. 11246, серија бр. 0043957, 
издадена од СВР — Струга на Ферат Исеин Речи, 
!с. Велешта — Охридско (699) 

Лична карта рег. бр. 16273, издадена од ПВР — 
Струга на Џабир О. Незири, е. Делогожда — Охрид-
ско. (700) 

Лична карта рег. бр. 16619, серија бр. 249452, 
издадена од ОВР на ОНО — Прилеп на Видан Ва-
силев Јовановски, е. Рилево — Прилепско (641) 

Лична карта рег. бр. 11662, серија бр. 0011198, 
издадена во Битола на Петко Ристевски, е. Буди-
мирци — Битолско. (642) 

Лична карта рег. бр. 75, серија бр. 0781925, из-
дадена од СВР — Тетово на Нија Маркова Ангел-
коска, ул. „Иво Рибар-Лола" бр. 89 — Тетово (644) 

РЕГИСТРАЦИЈИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18195/53 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 213, рег. бр. 213, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Лимар Јаким Чакаревић со седиште во 
Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимарска 
делатност. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаким 
Чакаревић (869) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18194/53 година е запишан во реги-
старот на занаетчиски ге дуќани и работилници на 
страна 214, рег. бр. 214, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Терзија Маџоски С. Димитар, со седиште 
во е. Леуново. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Манго-
ски С. Димитар. (870) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18198/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
215, рег. бр. 215, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Нелчевски Ристо, со со седиште во е. Не-
рези. 

Предмет на работата на Дуќанот е: ковачки 
услуги и изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нел-
чевски Ристо. (871) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18189/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
216, рег. фр. 216, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Дервишовски О. Абдула, со седиште во 
е. Октиси. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дер-
вишовски О. Абдула. (872) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија ^р. 18192/ 1953 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 217, рег. бр. 217, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Алваџија-бозаџија Мемед Шајновски, со 
седиште во е. Лабуништа. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
и продажба на боза и алва. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мемед 
Шајновски. (873) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија 18197/1953 година е) запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
(страна 218, рег. бр. 218, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Шика левски Исак, со седиште во 
е. Луково. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шика-
левски Исак. (874) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр, 18188/1953 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 219, рег. бр. 219, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Качар Вело П. Јовчевски, со' седиште во 
е. Луково. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на каци и буриња. 

Фрфмата ќе ја потпишува сопственикот Вело 
П. Јовчевски. (875) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19640/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
220, рег. бр. 220, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Крсте Н. Кочовски, со седиште во 
Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте 
Н. Кочовски. (876) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18196/1953 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 221, рег. бр. 221, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Грнчар Јонче Милевски, со седиште во 
Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонче 
Милевски. (877) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18193/1953 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 222, рег. бр. 222, занаетчискиот дуќан п<3д 
фирма: Сарач Махмуд Џикмар, со седиште во 
Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мах-
муд Џикмар. (878) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18185/1953 родина е запишан: во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 223, рег. бр. 223, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Шика левски С. Џеладин, со седи-
ште во е. Луково. 

Предмет1 на работата на ^дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ши-
калевски С. Џеладин. (879) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18476/1953 година е запишан во реги-
старот на занаетчии .сте дуќани и работилници на 
страна 224, рег. бр. 224, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија Салковски М. Изеир, со седи-
ште во е. Лабуништа. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сал-
иовски М. Изецр. (880) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18477/1953 година е запишан во реги-

старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 225, рег. бр. 225, занаетчискиот дуќан под 
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фирма: Ковач Туловски А. Фејзула, со седиште 
во е. Мороишта. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
ловски А. Фејзула. (881) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18478/1953 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 226, рег. бр. 226, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Оџоски Идриз, со седиште во е. 
Лабуништа. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Оџо-
ски Идриз. (882) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18480/1953 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 227, рег. бр. 227, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија Јакуп Истреф Караман, со 
седиште во е. Лабуиишта. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јакуп 
Истреф Караман. (883) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на гр. Скопје бр. 1089 од 17.У1П.1951 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 666, рег. бр. 666, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Илија Ристов 
Китановски, со седиште во гр. Скопје, ул. 
„493" бр. 10. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Ристов Китановски. (866) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на гр. Скопје бр. 14514 од 1-1Х-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 665, рег. бр. 665, занает-
чискиот дуќан под фирма: Електроинеталатор Вел-
ко Дамјанов Петровски, со седиште во гр. Скопје, 
ул. „11 октомври" бр. 32. 

Предмет на работата на дуќанот е: електро-
инсталаторека делатност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велко 
Дамјанов Петровски. (867) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на гр. Скопје бр. 13347 од 1-УП-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 664, рег. бр. 664, занает-
чискиот дуќан под сг ирма: Столар Дончо Петров-
ски, со седиште во гр. Скопје, ул. „Гуро Стругар" 
бр. 24. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дончо 
Петровски. (868) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Прилеп бр. 9761/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници т страна 148, рег. бр. 148, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Алексан-
дар С. Трајк оски, со седиште во Прилеп, ул. „Ед-
вард Кардељ" бр. 79. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар С. Трајкоски. (811) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Прилеп бр. 10069/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 147, рег. бр. 147, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф ѓорѓи 
Н И К О Л О С К И , СО седиште во Прилеп, ул. „С. Пинџур" 
бр. 21. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот- Горѓи 
Николоски. (812) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Прилеп бр. 8095/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 146, рег. бр. 146, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Благоја 
Белкоски, со седиште во Прилеп, ул. „Иво Рибар 
Лола" бр. 60. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмта ќе ја потпишува сопственикот Благо-
ја Белкоски. (813) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Прилеп бр. 11187/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 145, рег. бр. 145, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Димко 
Неделкоски, со седиште во Црилеп, ул. „189" бр. 18. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко 
Неделкоски. (814) 

На основа дозволата од Советот за стопанство. 
на НО на Градската општина—Прилеп бр. 13574/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 144, рег. бр. 144, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Пе-
тре* Р. Јовановски, со седиште во Прилеп, ул. 
„Марксова" бр. 158. 

Предмет на работата на дуќанот е: конду^аџи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре 
Р. Јовановски. (815) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18479/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
228, рег. бр. 228, занетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Тофиловски Бејтулов Латиф со се-
диште во е. Лабуништа. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
•џиски услуги. 
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Фирмата ќе- ја потпишува сопственикот Тофи-
ловски Веј тулов Латиф. (884) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18481/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
228а, рег. бр. 228а, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Кадрија Салковски, со седиште во е. 
Лабуништа. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. , 

фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадрија 
Салковски. (885) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18482/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
229, рег. бр. 229, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Ислам А. Оџоски, со седиште во е. Лабу-
ништа. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува соптсвеникот Оџоски 
А. Ислам. (886) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18483/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
230, рег. бр. 230, занаетчискиов дуќан под фирма: 
Свеќар Тилевски Ламбе, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
и продажба на свеќи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тилев-
ски Ламбе. (887) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18766/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчискиве дуќани и работилници на страна 
231, рег. бр. 231, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Селмановски Фејзула, со седиште во е. Ми-
слодежда. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сел-
мановски Фејзула. (888) 

На основа дозволата од НО на Охридска ©коп-
лија бр. 18757/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
232, рег. бр. 232, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Салковски Акиф Тасум, со седиште 
во е. Лабуништа. 

Предмет на. работата на дуќанот е: кон ду ра 
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува Салковски Акигћ 
Тасум. (889) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18758/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
233, рег. бр. 233, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Абазовски Јусуф Лутви, со седиште во е. 
Делогожда. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аба-
зовски Јусуф Лутви. (890) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
2668/51 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 297, рег. 
бр. 297, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажаро-
опинчар К О Ч О С К И Петров Коце, со седиште во Те-
тово, ул. „Загребачка" бр. 16. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
јажина и опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ко-
чоски Петров Коце. (103) 

ниските дуќани и работилници на страна ЗОО, рег. 
бр. ЗОО, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурна-
џија ѓорѓески Атанасов Томе, со седиште во Те-
ТОЈВО, ул. „Гоце Делчев" бр. 202. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓор-
ѓески Атанасов Томе. (104) 

На основа дозволеа, од ГНО — Тетово бр. 
19977/51 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 306, 
рег. бр. 306, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Џафери Еј улов Исмаил, со седиште во Тетово, 
ул. „Лазар Колишеѕски" бр. 9. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќ е . ја потпишз^ва сопственикот Џа-
фери Ејупов Исмаил. (105) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
6843/51 година е запишан во регистарот на занает-

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
188/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 309, рег, 
бр. 309, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Савески Јованов Томо, со седиште во Тетово, ул. 
„Лазар Колишевски" бр. 43. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саве-
ски Јованов Томо. (106) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
5739/51 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 239, рег. 
бр. 239, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Џемаил Камберов Илми, со седиште во Тетово, ул. 
„Беласица" бр. 44. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џемаили 
Камберов Илми. (100) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
311/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 295, рег. 
бр. 295, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
ѓорѓески Методиев Јован, со седиште во Тетово, ул. 
„Лазар Колишевски" бр. 65. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓор-
ѓески Методиев Јован. (101) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
180/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 296, рег. 
бр. 296, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија 
Рушити Јакупов Сулејман, со седиште во Тетово, 
ул. „Страшо Пинџур" бр. 21. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рушити 
Јакупов Сулејман. (102) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18759/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
234, рег. бр. 234, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Крацовски Уке, со седиште во е. Ла-
буништа. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски услуги и изработки. 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Кра-
цевски Уке. (891) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18761/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 235, рег. бр. 235, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Шивач Петре Цацановски, со седиште во е. 
Пискупштина. 
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Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре 
Ца цановски. (892) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18762/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 236, рег. бр. 236, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Коларо-ковач Талевски Петрушов Стефан, со 
седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларо-ко-
вачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Талев-
ски Петрушов Стефан. (893) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18763/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
287, рег. бр. 237, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Конду рација Амет А. Ајдиновски, со седиште во 
е. Лабуништа. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амет 
А. Ајдиновски. (894) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18764/53 година е задишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
238, рег. бр. 238, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Шивач Жупановски Д. Крсте, со седиште во 
Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ж у -
пановски Д. Крсте. (895) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18765/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници, на стра-
на 239, рег. бр. 239, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Ковач Абазовски Исак, со седиште во е. Ла-
буништа. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аба-
зовски Исак. (896) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18760/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
240, рег. бр. 240, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Шивач Коџомановски Климе, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ко-
џсмановски Климе. (897) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 18756/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
241, рег. бр. 241, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Бајрамовски Фаик, со седиште во е. Ла-
буништа. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бајра-
мовски Фаик. (898) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19458/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
242, рег. бр. 242, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Поткивач Селман Абдураман, со седиште во Струга. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сел-
ман Абдураман. (899) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19457/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
243, рег. бр. 243, занаетчискиот дуќан под фирма:' 
Ковач Селмановски Куртиш, со седиште во е. Ми-
слодежда. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сел-
ма новски Куртиш. (900) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19456/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
244, рег. бр. 244, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Налбат Абдула М. Забзун, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткову-
вање на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абду-
ла М. Забзун. (901) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19454/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
245, рег. бр. 245, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Јуеуфовски Ќазим, со седиште во е. Ми-
слодежда. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусу-
фовски Ќазим. (902) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19453/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
246, рег. бр. 246, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Молеро-фарбар Мисовски Ѓорше, со седиште во 
Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: молеро-
фарбарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
е в с к и Ѓорше. (903) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 856 
од 23-Х-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 807, 
рег. бр. 807, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија Матеја Крстов Божинов, со седиште во 
Скопје, ул. „Булевар ЈНА" бр. 47. 

Предмет на работата на дуќанот е: конду^аџи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Матеја 
Крстов Божинов. (252) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2361 
од IX-1951 година е запишан во регистарот., на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 839, 
рег. бр. 839, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер-фризер Јован Миланов Димовски, со седиште 
во Скопје, ул. „464" бр. 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберо-
фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован! 
Миланов Димовски. (253) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19452/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
247, рег. бр. 247, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Калајџија Грдановски Иван, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Грда-
новски Иван. (904Ј 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19451/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
248, рег. бр. 248, занаетчискиот1 дуќан под фирма: 
Кондураџија Ристо П. Кочовски, со седиште во 
Струга. 
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Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо' 
П. Кочовски. (905) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 1950/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
249, рег. бр. 249, занаетчискиотчдуќан под фирма: 
Самарџија Адиловски Абдула, со седиште во е. 
Лабу ништа. 

Предмет на работата на дуќанот е: самарџи-
ј и изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ади-
ловски Абдула. (906) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19450/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
250, рег. бр. 250, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Терзија Жупановски Јане, со седиште во Струга. 

Предмет на работава на дуќанот е: шиење на 
народно облекло. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ж у -
пановски Јане. (907) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19448/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
251, рег. бр. 251, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Шивач Пинговски Бранко, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиењ^ на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пин-
е в с к и Бранко. (908) 

На основа дозвола од НО на Охридска око-
лија бр. 19447/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и. работилници на страна 
252, рег. бр. 252, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Терзија Кумбаревски Л. Димко, со седиште во 
Струга. 

Предмет' на работата на дуќанот е: шиење на 
народно облекло. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кум-
баревеки Л. Димко. (909) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 14704/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
253. рег. бр. 253, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Сандре и Ѓорѓи Парулеви, со седиште 
во е. Скребатно. 

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

Фирмата ќе ја потпишуваат сопствениците 
Сандре и Ѓорги Парулеви. (910) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 19455/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
254, рег. бр. 254, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Селмановски Ш. Шефки, со седиште во е. 
Мислодежда. 

Предмет на работава на дуќанот е: ковачки 
услуги. V 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сел-
мановски Ш. Шефки. (911) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 5193/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 49, рег. бр. 321, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Иса Рама-
дан Адем, со седиште во е. Врапчиште. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иса 
Рамадан Адем. (377) 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ 
На основа решението на Советот за стопанство 

на НО на Битолска околија бр. 18770 од 15-ХН-1953 
година занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за 
печење на ракија на Селанската работна задруга, 
во е. Претор, се брише од регистарот за занает-
чиските дуќшш л работилници, бидејќи престана 
да работи. 

Бр. 18770/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. е (18) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
2631/47 год.е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 157, рег. 
бр. 157, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Милан Спасов Цветковски, со седите во е. 
Решановц^. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Спасов Цветковски. (1) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 10884/53 год. е 
зашишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 156, рег. бр. 156, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Шаип Раим 
Фазли, со седиште во е. Матејче. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаип 
Раим Фазли. (2) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 4341/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќанл 
и работилници на страна 158, рег. бр. 158, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Али Џафер 
Амети, со седиште во село Отља. 

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али 
Џафер Амети. .(3) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 4344/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 159, рег. бр. 159, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Саво Дими-
тров Николиќ, со седиште во е. Матејче. 

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

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Саво 
Димитров Николиќ. (4) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 14623/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 160, рег. бр. 160, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач ,Љубо Богданов 
Младеновски, со седиште во е. Кетеново. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе 
Богданов Младеновски. (5) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 14151/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 161, рег. бр. 161, занает-
чискиот дуќан под фирма: Абаџија Трипко Весе-
линов Митевски, со седиште во е. Рамно. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трипко 
Василев Митевски. (6) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
14702/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 193, рег. 
бр. 193, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
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ЛИЦИТАЦИЈА 
Околискиот совет на друштвата за грижа и 

воспитување на децата во гр. Титов Велес 
ќе одржи: 

I ОФЕРТАЛНА ЛИЦИТАЦИЈА 
за изведување на следните објекти на пионер-

скиот забавен парк во Титов Велес. 
1. Стрелиште за воздушна пушка; 
2. куќичка од народен стил; 
3. насипување на теренот со земја; 
4. осигурување на оградата на забавниот парк 

од страната на реката „Вардар"; 
5. камена ограда на забавниот парк. 
Заинтересираните ќе треба да ги * поднесат 

своите понуди до 30 април 1954 година, бидејќи от-
ворањето на офертите ќе стане на ден 30 април 
1954 година, во 8 часот. Условите и елаборатите 
со предметот, можат да се видат секој работен ден 
во канцеларијата на Пионерскиот дом. 

Од Околискиот совет на друштвата 
за грижа и воспитување на децата 
во Т. Велес, ул. „Е. Кардељ бр. 7. 

чар Стојман Крстевски, со сдеиште во е. Ба ј ловце. 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-

ски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стој-

ман Крстевски. (7) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
4193/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 192, рег. 
бр. 192, занаетчискиот дуќан под фирма: Валави-
чар Саво Стојановски, со седиште во е. Цветиш-
ница. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саво 
Стојановски. (8) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
523/46 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 194, рег. 
бр. 194, занаетчискиот1 дуќан под фирма: Кројач 
Славко Јовановски, со седиште во е. Довезенци. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко 
Јовановски. (9) 

На основа дозволата од ОНО -— Куманово бр. 
4338/46 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 191, рег. 
бр. 191, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Сулиман Сулимановски, со седиште во е. Отља. 

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

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Сули-
ман Сулимановски. (10) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
9107/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 163, рег. 
бр. 163, занаетчискиот дуќан под фирма: ћурчија 
Денко Лазаров Белковски, со седиште во е. Ж е -
љувина. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Денко 
Лазаров Белковски. (11) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
1886/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 164, рег. 
бр. 164, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Рамиз Ејуп Љатифи, со седиште во е. Матејче. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз 
Ејуп Љатифи. (12) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12668/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 165, рег. 
бр. 165, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Ценко Трајков Милошевски, со седиште во е. 
Виница. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ценко 
Трајков Милошевски. (13) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 14067/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 166, рег. бр. 166, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Санде Трајков 
Митевски, со седиште во е. Стрезовци. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Санде 
Трајков Митевски. (14) 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Народниот одбор на 

Дебарска околија бр. 122 од 1-1-1954 година, Око-
лиското трговско претпријатие „Стогово", со се-
диште во Дебар, е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот да ги 
уплатат своите долгови во корист на нашата чек. 
сметка бр. 833-Т-27 при Народната банка — Дббар, 
а поверителите да ги пријават своите истражува-
ња во горниот рок. По истекот на шменатиот рок 
Ликвидационата комисија нема да признава ни-
какви истражувања, а должниците ќе бидат даде-
ни на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (61) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Градската општина — Куманово бр. 5208 од 
23-Х11-1953 година, Градското народно претприја-
тие за трговија со колонијал, железарија, стакла-
рија и др. „Нова трговија", со седиште во Кума-
ново, е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите потражувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно, по истекот на горниот рок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви истра-
жувања, а долговите ќе ги наплатува по пат на 
Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (54) 
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