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Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166, 

Л 103 
На основа тон. 3 став 1 и 3 и тон. 5 од Од-

луката за определување и сроковите за 
плаќање аконтации на данокот на доход на 
земјоделските домаќинства за 1953 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/53 год.), 
Извршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И СРОКОВИТЕ ЗА 

ПЛАЌАЊЕ АКОНТАЦИЈА НА ДАНОКОТ 
НА ДОХОД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ДОМА-

ЌИНСТВА ЗА 1У-ОТ КВАРТАЛ ЗА 1953 
ГОДИНА ПО НАРОДНИ ОДБОРИ НА ОКО-
ЛИИ, ГРАД СКОПЈЕ И ГРАДСКИТЕ ОП-

ШТИНИ СО ПОСЕБНИ ПРАВА 

1. Аконтацијата за наплата на данокот на 
доход на земјоделските домаќинства за 1У-от 
квартал на 1953 година на подрачјата на по-
едините народни одбори се определува и 
плаќа на, основа разрезаниот данок на до-
ход за 1952 година во проценти и тоа: 

Народен одбор Процент 

НО НА ОКОЛИЈА 

НО НА ГР. 

Битолска 30 
Гевгелиска 35 
Гостиварска 35 
Дебарска 40 
Кичевска 40 
Кочанска 40 
Кривопаланечка 40 
Кумановска 30 
Малешевска 40 
Овчеполска 35 
Охридска 35 
Преспанска 35 
Прилепска . 20 
Скопска 25 
Струмичка 35 
Теговска 35 
Тиквешка 30 
Титоввелешка 25 
Скопје 20 
ОПШТИНА 
Битола 25 
Куманово 40 
Охрид 40 

Прилеп 
Струмица 
Тетово 
Титов Велес 
Штип 

52 
20 
30 
40 
45 

2. Околискиот народен одбор, поради раз-
лики во структурата на земјоделското произ-
водство? за подделните општински народни 
одбори на својата територија до 20 септем-
ври 1953 година може да определи други 
проценти од процентот определен во точка 
1 од оваа одлука, под услов да со тоа не се 
менува вкупниот процент за аконтацијата на 
данокот на доход за наплата од земјодел-
ските домаќинства пропишан во точка 1 од 
оваа одлука. 

3. Секое земјоделско домаќинство должно 
е да ја уплати аконтацијата на данокот на 
доход во износот што се добија со примена 
на процентот определен за околијата, гра-
дот, градската општина со посебни права и 
општината на неговиот разрезан данок за 
1952 година. 

4. Износите на аконтацијата добиена со 
примена на процентот согласно точка 3 на 
оваа одлука, земјоделските домаќинства се 
должни да ги уплатат до 15 ноември 1953 
година. 

5. АКО земјоделските домаќинства не ја 
уплатат пропишаната а,контација во срокот 
определен во претходната точка, наплатата 
мора да се изврши по присилен пат со напла-
та на определените трошоци. 

6. Народните одбори на околијата, град 
Скопје и градските општини со посебни пра-
ва должни се на вообичаен начин да ги за-
познаат даночните обврзници со процен-
тот по кој се должни да ја платат аконтаци-
јата на данокот на доход, срокот за плаќање 
и последиците на ненавремената уплата. За 
ова даночните обврзници нема, да се изве-
стуваат одделно. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 106 
5 септември 1953 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
М. X. Василев, с.р. Л. Колишевски, с.р. 
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/ 104 
Државниот секретаријат за внатрешни 

работи согласно чл. 13 буква г) од Законот 
за здруженијата, соборите и другите јавни 
скулови, решавајќи по поднесената пријава 
за одобрување оснивањето и работата на 
Коњичкиот сојуз на Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-

БОТАТА НА КОЊИЧКИОТ СОЈУЗ 
НА МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на 
Коњичкиот сојуз на Македонија, со седиште 
во град Скопје, а со право на дејност на 
подрачјето на НР Македонија. 

Бр. 10658 
6-УЦ-1953 год. 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
3. Биљановски, с. р. 

У 105 
Државниот \секретаријат за внатрешни рабо-

ти согласно член 13 буква г) од Законот за удру-
жени јата, соборите и ^другите јавни скупови, ре-
шавајќи по пријавата за одобрување оснивањето 
и работата на Пчеларското друштво „Матица", за 
град Скопје и Скопска околија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ПЧЕЛАРСКОТО ДРУШТВО „МАТИЦА" ЗА 

ГРАД СКОПЈЕ И СКОПСКА ОКОЛИЈА 
Се одобрува оснивањето и работата на Пче-

ларското друштво „Матица" за град Скопје и 
Скопска околија, со седиште во град Скопје, а 
со право на дејност на подрачјето на град Скопје 
и Скопска околија. 

Број 6480 
7-У-1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
3. Биљановска с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина—Тетово 
бр. 10088 од 1-УШ-1953 година е запишано во ре-
гистарот на државните стопански претпријатија 
на страна 34, рег. бр. 34, претпријатието под фир-
ма: Градско претпријатие за изработка на килими, 
трикотажа и конфекција, со седиште во Тетово. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина—Тетово бр. 
8461 од 25-У1-1Ѕ53 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: из-
работка на килими, трикотажа и конфекција. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Ѓуровски Трпуш, во границите на овластувањето, 
а во негово отсуство комерцијалниот раководител 
Николовски Страхил. 

Бр. 10088/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина—Тетово. (201) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина-Битола 
бр. 12357 од 14-У-1953 година е запишано во реги-
старот на државните стопански претпријатија на 
страна 115, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: 
Трговско претпријатие „Бистра", со седиште во 
Битола. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 5068 од 26-ХП-1950 родина, а со 
решение бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Градската оп-
штина—Битола. 

Предмет на работата на претпријатието е: тр-
говија со месо и преработки од месо; трговија со 
млеко и преработки од млеко; и трговија со алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Јорго Хаџипоповски, во границите на овластува-
,њето. 

Бр. 12354/53 од С о в е т о т з а стопанство на НО 
на Градската општина-^Битола. (189) 

I ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Со решение на Народниот одбор на град Скоп-
' је бр. 14785 од 27-УШ-1953 година е сменета фир-

мата на Фабриката за алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и оцед „Тиквеш", со седиште во Скопје, 
и во иднина истата ќе се води под фирма: Ф-ка за 
производство и промет на алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци и оцед „Бисерка". 

Од Советот за стопанство на НО на град Скоп-
је, бр. 14785 од 27-УШ-1953 година. (218) 

Со решение бр. 3 од 21-1-1953 година на На-
родниот одбор на Градската општина—Радовиш, 
Фикри Томбаков е назначен за директор на Град-
ското трговско претпријатие „Готен", со седиште 
во Радовиш, и од 21-1-1953 година има право да ја 
потпишува фирмата. 

Со истото решение е разрешен од должност до-
сегашниот директор Иљми Улиси и од 21-1-1953 
година му престанува правото да ја потпишува 
фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Струмич-
ка околија, бр. 9088 од 12-У1-1953 година. (190) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Скопска околија бр. 4356 
од 3-У1-1953 година е запишано во регистарот на 
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задружните организации под рег. бр. 2, страна 3, 
претпријатието под фирма: Задружно земјоделско 
претпријатие „1 мај", со седиште во село Мила-
диновци. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
ЛИСЈ̂ ОТ задружен сојуз — Скопје, под бр. 958 од 
1-У1-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: вр-
шење демонстративни опити во производството на 
грозје и овоштија, на семенски материјали и фу-
ражни култури;' огледи во подобрување на сто-
чарството и пасиштата и вршење на услуги со 
својот машински парк. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Киро Т. Несторовски, а во негово отсуство или 
спреченост Трајан Арсовски, двајцата во граници-
те на овластувањето. 

Бр. 4356/53 од Советот за стопанство на НО на 
Скопска околија. (174) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Охридска околија на страна 
37, ре!г. бр. 37, е запишана Општата земјоделска 
задруга „Момчило Јордановски", со седиште во с. 
Песочани—Охридско. 

Задругата е основана на оенивачкото собрание 
од 25-Ш-1953 година. Предмет на работата на за-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат и потпишуваат 
претседателот Наум Петрески и членот Цветко Та-
невски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
оќолија, бр. 5035 од 12-УШ-1953 година. (74) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Охридска околија на страна 
32, рег. бр. 32 е запишана Општата земјоделска за-
друга „Илија Дојчиновски", со седиште во с. Гор-
но Средоречје — Охридско. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 18-У-1952 година. Предмет на работата на за-
другата и обврските на задругарите се предви-
дени со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Димко Марковски и 
членовите Блаже Трајковски и Тане Силјановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 5734/52. (77) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Малешевска околија под рег. 
бр. 34 е запишана Кондураџиската занаетчиска за-
друга „Пролетер", со седиште во Берово. 

Задругата е основана на оснивачксто собрание 
од 30-1-1953 година. Предмет на работата на за-
другата и обврските на задругарите се предвиде-
ни со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставува; застапува и пот-
пишува претседателот Панте Зографски. 

Од Советот за стопанство на НО на Малешев-
ска околија, бр. 1358 од 16-Ш-1953 година. (148) 

Ор решение на Управниот одбор на Земјодел-
ската задруга „Груништа", со седиште во село Ме-
џитлија, назначени се за потписници на задру-
гата Алексо Спасовски и Алексо Митревски и од 
5-У1-1953 година имаат право да ја потпишуваат 
задругата. 

Со истото решение разрешени ре од должност 
досегашните потписници Блаже Георгиевски и 
Димитрија Најдовски и од 5-У1-1953 година им 
престанува правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 9734 од 19-У1-1953 година. 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 
3129 од 21-У1-1953 година Селанската работна за-
друга „Долна Жупа", со седиште во село Мал Па-
праник, се брише од регистарот на задружните 
(организации, бидејќи со решение на Народниот 
одбор на Дебарска околија престана да работи. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебар-
ска околија, бр. 3941 од 1-УЦ-1953 година. (143) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 5029/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 157, рег. бр. 157, занаетчи-
скиот дуќаг^ под фирма: Зидар Спиро Димков Ко-
стандиновски? со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарсхт ' 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро 
Димков Костандиновски. (211) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 5019/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 156, рег. бр. 156, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Пецо Гоцев Печи-
пајковски, со се-диште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пецо 
Гецев Печипајковски. (212) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4869/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 155, рег. бр. 155, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Ристо Велев То-
доровски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Велев Тодоровски. (213) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4867/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 154, рег. бр. 154, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Петар Блажев Пе-
ровска со седиште во с. Смилево. 
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Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фиомата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Блажев Перовски. - (214) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4859/53 година е 
Запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 153, рег. бр. 153, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденица на Селанската 
работна задруга „Братство", со седиште во с. Дол-
но Орехово. 

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

. Фирмата ќе ја потпишува управникот Ристе 
Кач мов. (215) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4695/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 152, рег. бр. 152, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Доне Спиров Ко-
човски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне 
Спиров Кочовски. (216) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4682/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 151, рег. бр. 151, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Павле Јолев Влка-
новски^ со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле 
Јолев Влкановски. (217) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4674/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 150, рег. бр. 150, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Борис Дамев До-
невски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува ,сопственикот Борис 
Дамев Доневски. (218) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4612/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 149/ рег. бр. 149, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар, Шаип Сулејман 
Јашар, со седиште во с. Кременица. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ша-
ип Сулејман Јашар. (219) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4626/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 148, рег. бр. 148, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Борис Георгиев 
Тодоровски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет нах работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Георгиев Тодоровски. (220) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4626/53 година о 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 147, рег. бр. 147, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Киро Павлов Гу-
лугаровски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: з и д а ^ с и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Павлов Гулугаровски. (221; 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4630/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 146, рег. бр. 146, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Васил Аврамов 
Тодоровски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Аврамов Тодоровски. (222) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4596/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на стрина А 45, рег. бр. 145^ занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Борис Кочов По-
повски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Кочов Поповски. (223) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4582/оЗ година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 144, рег. бр. 144, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Крсте Иванов Ко-
вачевски, со седиште во с. Смилево. 

предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте 
Иванов Ковачевски. (224) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4541/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 143, рег. бр. 143? занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Илија Димев Бу-
н т е в с к и , со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Димев Бучиновски. (225) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4543/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 142, рег. бр. 142, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Тане Велев То-
доровски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишуваат сопственикот Тане 
Велев Тодоровски. (226) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4388/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 

^работилници на страна 141, рег. бр. 141, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Вангел Богоев По-
повски, со седиште во с. Лисолај. 
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Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ван-
гел Богоев Поповски. (227) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4406/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 140, рег. бр. 140, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Ристо Илов То-
доровски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: -ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Илов Тодоровски. (228) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска бколија бр. 4375/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 139, рег; бр. 139̂  занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Васил Илов Си-
љановски^ со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ва-
сил Илов Сиљановски. (229) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4373/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 138, рег. бр. 138, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Георги Фиданов 
Геновски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Фиданов Геновски. (280) 

На основа дозволата од Советот за комунални 
работи на НО на Титоввелешка околија бр. 7545/52 
родина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 1, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Исеин А. 
Мучовски, со седиште во село Горно Врановци. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исеин 
А. Мучовски. (50) 

На основа дозволата од Советот за комунални 
работи на НО на Титоввелешка околија бр. 7162/52 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. и 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Имер А, 
Адемовски, со седиште во село Горно Врановци. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Имер 
А. Адемовски. ^ (51) 

На основа дозволата од Советот за комунални 
работи на НО на Титоввелетка околија бр. 6477/52 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 37, рег. бр. 1, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Ра-
мадан Камберовски, со седиште во село Горно 
Врановци. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рама-
дан Камберовски. (61) 

На основа дозволата од Советот за комуна леш 
работи на НО на Титоввелешка околија бр. 7284/52 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 35, рег. бр. 1, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Зидар Расим М. 
Шаинов, со седиште во село Ќоселаре. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Расим 
М. Шаинов. (90) 

На основа дозволата од Советот за стопанстр^ 
на НО на Охридска околија бр. 15467 од 5-1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 164, рег. бр. 164-, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ни-
кола Нау-мов Јовановски, со седиште во село Сли-
вово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Наумов Јовановски . (53) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 10042 од 22-Х-1952 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 64, рег. бр. 64, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за печење 
на ракија на Општата земјоделска задруга, со се-
диште во с. Смилево — Битолско. 

Предметот на работата е: печење на ракија, 
Фирмата ќе ја потпишуваат Пере Ристевски и 

ѓорѓи Стојановски. (1592) 

На основа дозволата од НО на Тиквешка око-
лија бр. 4845/53 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
107—108, рег. бр. 54, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Кројач Ангел Ферд Галабов, со седиште во 
Кавадарци, ул. ^Илинденска" бр. 32.. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење н а . 
алишта. 

Фирмата "ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Ферд Галабов. (186) 

На основа дозволата од НО на Тиквешка окон 
лија ,бр. 5268 од 24-111-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 109—1101 рег. бр. 55, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бербер Ристо Јанков Арсов, со 
седиште во с. Ваташа. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Јанков Арсов. (201)Ѕ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 1034 од 22-Х-1952 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 65, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичарска 
работилница на Општата земјоделска задруга, со 
седиште во село Боипгга. 

Предмет на работа,та на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишуваат Пере Ристевски и 
ѓорѓи Стојановски. (1593) 
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На, основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 236 од 13-1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници ќа страна 103, рге. бр. 103, 
/занаетчискиот, дуќан под фирма: Воденичарска, 
работилница на Селанската работна задруга, со 
седиште ро село Дихово. 

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

^,фирмата ќе ја потпишуваат Пандо Колевски 
и Давлевски Васил. (80) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на^ НО на Кумановска околија бр. 15106 од 24-ХП-
1952 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 53, рег. 
бр. 53̂  занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар ДИМКО Денков Николоски, со седиште во Ку-
маново. 

Предмет на работата на дуќанот в о д е н и ч а р -
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко 
Денков Николовски. (66) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Н о на Кумановска околија бр. 16721' од 30-ХП-
1952 година е запишан во рег.истарот на занаетчи-
ските дуќани и раоотилници на страна 52, рег. бр. 
52, занаетчискиот дуќан под фирма: Терзија Сан-
де Милев Илиевски, со седиште во с. Стрезовце. 

Предмет на работата на дуќанот е: терзиски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сан-
де Милев Илиевски. (67) 

На основа дозволата од ОНО—Куманово бр. 
27272 од 30-Х-1945 година е запишан во региста-
рот на^ занаетчиските дуќани и работилници под 
бр. 99, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Владе Антиќ Стошиќ, со седиште во село Алгуња. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владе 
Антиќ Стошиќ. (132) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 10124/1952 родина 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 73, рег. бр. 73, занает-
чискиот дуќан под фирма: Казан за печење на ра-
киј,а на Општата земјоделска задруга „Илинден" 
со. седиште во село Големо Илино. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија . 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителог Бо-
шко Велјановски. (II) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
11067/52 година), записан е во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 83, 
рег. бр. 83, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар; Никола Дурмишовски со седиште во село 
Ѓавато. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Дурмишовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија,, бр. 11068 од 15-XI1-1952 година, 

(Ж1? 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
11196/^4 1 одина, заиисан е во регистарот на ла-
наетчиските дуќани под фирма: Кројачка работил-
ница, на Селанската работна задруга во село К у -
третино. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

срирмата ќе ја потпишуваат Николовски Ко-
ста, Поповски Коста и Наумовски Ванчо. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 11198 од 15-ХИ-1952 година. 

(1602) 

На основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
11522 од 2-ХН-1952 година, запишан е во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 88, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Казан за печење на ракија на Црквата 
„Света Богородица" во село Тепавци. 

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

Фирмата ќе ј а потпишува работоводителот 
Панде ХУЛИ гревски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 11523 од 2-ХЏ-1952 година 

(1606) 
На основа дозволата од Советот за стопанство 

на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
11528 од 2-ХП-19о2 година, запишан е во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 89, рег. бр. 89, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичарска работилница, на Општата зе-
мјоделска задруга, во село Железнец. 

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

Фирмата ќе) ј а потпишува рабсјговодителот 
Марковски ѓорѓи. 

о д Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 11529 од 2-Х1Ј-1952 година. 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија бр. 13855/52 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 165, рег. бр. 165, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Киро Лам-
бов Мандовски, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
јџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Ламбов Мандовски. (П7) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 8043/53 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 655, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар, Тодор Николов Христов, со се-
диште во Битола, ул. „Дунав" бр. 14. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Николов Христов. (98) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија бр. 13045/52 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 167, рег. бр 167, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичарска работил-
ница на С Р З „Стојан Суклоски", со седиште во 
село Белчишта. 
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Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот 
Дафин Трпески. (118) 

На основа дозволата од ГНО—Прилеп бр. 3324 
48 г. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 125, рег. бр. 125, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Златар-кујунџи-
ја Круме М. Гулески, со седиште во Прилеп, ул. 
„144" бр. 19. 

Предмет на работата на дуќанот златаро-
кујунџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Круме 
М. Гулески. (125) 

На основа дозволата од ГНО Прилеп бр. 1072 
48 г. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 124, рег. бр. 124, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија, 
Трајко И. Андоноски, со седиште во град Прилеп 
ул. „М. Тито" бр. 241. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
И. Андоноски. (126) 

На основа дозволата од ГНО—Прилеп бр. 13039 
52 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 126, рег. 
бр. 126, занаетчискиот дуќан под фирма: Електро 
инсталаторска работилница Стеван П. Павлески, 
со седиште во град Прилеп, ул. „183" бр. 13. — 
Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: електро-
инсталаторски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
ван П. Павлески. (127) 

На основа дозволата од Советот ?а стопанство на 
НО на Прилепска околија бр. 3587 од 23-11-1953 г. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 13, рег. бр. 13, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Налбат Р?фат Џелилов 
Чучукоски, со седиште во село Лажани. 

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

'Фирмата ќе ја потпишува сопственикот: Рефат 
Џелилов Чучукоски. (137) 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
НО на Охрид, околија бр. 4419 од 16-11-1953 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на старана 172, рег. бр 172, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Нове Кара-
филов Митрески, со седиште во село Лактиње. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нове 
Карафилов Митрески. (128) 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
НО на Охрид, околија бр. 4418 од 16-11-1953 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 171, рег. бр 171, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Дамјан Ми-
трев Алексоски, со седиште во с. Лактиње. 

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

Фирмата Ике ја потпишува сопственикот Дамјан 
Митрев Алексоски. (139) 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
НО на Охрид, околија бр. 4366 од 16-П-1953 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 170, рег. бр. 170, занаетчи-
(скиот дуќан под фирма: Воденичар Трајче Ни-
колов Митрески, со седиште во село Арбиново. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Николов Митрески. (130) 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
НО на Охрид, околија бр. 3310 од 14-П-1953 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 173, рег. бр. 173, занает-
чискиот дуќан под фирма: Валавичар Ѓурчин 
Савев Петрески, со седиште'во с. Годије. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот . Ѓур-
чин Савев Петрески. (135) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 5011 од 21-П-1953 е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 174, рег. бр. 174, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Ристо Наумов Калајџиски, со се-
диште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: ит%ње Јна 
алишта. 

Фирмата ќе -ја потпишува сопственикот Р^ето 
Наумов Калајџиески. 4 г . (260) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 7369 од 30-Ш-1953 година е запиран во 
регистарот на занаетчиските дуќани и , работилни-
ци на стоана 183. рег. би. 183. занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ковач, Пашо Минов Димитрови, 
со сениште во Лешани. 

Поедмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фиомата ќе ја потпишува сопственикот, Ш т о 
Минов Демироски. . 

МАЛИ ОГЛАСИ 
( 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 12142, серија бр, 0044463, 

издадена од ПВР - Струга на Абиб Аџи.Бекте-
ши, с. Велешта — Охридско. (1852) 

Лична карта рег. бр. 3205, серија бр. 0213085, 
издадена од ПВР - Охрид на Трифун Душанов 
Размовски, ул. „Питу Гулев" бр. 22 - Охрид. (1828) 

Лична карта рег. бр. 2591, серија бр. 0227201, 
издадена од ПВР — Охрид на Разме Костов Гроз-
дановски, с. Опеница — Охридско. (1829) 

Лична карта рег. бр. 16219, издадена од ПВР — 
Струга на Симун Ристов Зотуроски, с. Враништа 
- Охридско. (1830) 

Лична карта рег. бр. 1749, серија бр. 0027200, 
издадена од ПВР — Ресен на Камбер Ал. ^ м а -
зовски, с. Наколец Лреспаносо. .. (1881) 
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Лична карта рег. бр. 2158, серија бр. 0027360, 
издадена од ДВР — Ресен на Милан Кр. Ненов-
ски, с. Езерени — Преспанско. (1833) 

Лична карта рег. бр. 5425, серија бр. 0031111, 
издадена од ПВР — Ресен на Ристосија Јанку-
ловска, с. Лубојно — Преспанско. (1832) 

Лична карта рег. бр. 436, серија бр. 0276635, 
издадена од ПВР — Ресећ на Нејат Зекманов Са-
лиевски, Ресен. (1834) 

Лична карта рег. бр. 6266, серија бр. 0283949, 
издадена од ПВР — Ресен на Мише ,Атанасов Са-
ламовски, Ресен — Преспанско. (1835) 

Лична карта рег. бр. 3373, серија бр. 0028512, 
издадена од ПВР — Ресен на Мите Хр. Јанковски, 
с. Грнчари — Преспанско. (1836) 

Лична карта рег. бр. 4842, серија бр. 0280723, 
издадена од ПВР — Ресен на Лева Н. Источка, с. 
Болно — Преспанско. (1837) 

Лична карта рег. бр. 684, серија бр. 0225194, 
издадена од ПВР - Охрид на Ванчо Пандев Ав-
рамовски, с. Мешеипгге — Охридско. (1839) 

Лична карта рег. бр. 17618, серија бр. 0023151, 
издадена од ПВР - Охрид на Мартин Методиев 
Аврамовски, с. Вевчани — Охридско. (1840) 

Лична карта рег. бр. 3456, серија бр. 0663883, 
издадена од ПВР — Тетово на Ѓано Петре Спасов-
ски, с. Раотинце — Тетовско. (1841) 

Лична карта. рег. бр. 859, издадена од ПВР— 
Радовиш на Ружа Петрова (Аџиманова) Мазнева, 
ул. „М. Ацев" бр. 48 - Радовиш. (1842) 

Лична карта рег. бр. 6136, серија бр. 0477265, 
издадена од ПВР — Струмица на Абедин Фаиков 
Сулеманов, с. Велуса — Струмичко. (1843) 

Лична карта рег. бр. 1302, серија бр. 0341812, 
издадена од ПВР — Т. Велес на Диме Јанев Ко-
чевски, с. Чашка — ТитоввелеИпко. (1844) 

Лична карта рег. бр. 499, издадена од ПВР — 
Струмица на Абедин Ф. Сулев, с. Велуса — Стру-
мичко. (1845) 

Лична карта рег. бр. 1569, издадена од ПВР — 
Радовиш на Милчо Ефтимов Мијалов ул. „В. Прке" 
бр. 28 - Радовиш. (1846) 

Лична карта рег. бр. 25143, серија бр. 0721953, 
издадена од ПВР — Гостивар на Зеќир Идриза Ра-
мадани, с. Беловиште — Гостиварско. (1847) 

Лична карта рег. бр. 6401, серија бр. 0284325, 
издадена од ПВР — Ресен на Дорче Б. Крстевски, 
с. Л. Река — Преспанско. (1848) 

Лична карта рег. бр. 2861, серија бр. 0647368, 
издадена од ПВР — Кратово на Ѓена Александар 
(Манева) Михај лова, Кратово — Кумановско. (1849) 

Лична карта рег. бр. 6158, серија бр. 0038869, 
издадена од ПВР — Струга на Мурат Усеинов 
Исаковски, с. Поум — Охридско. (1850 

Лична карта рег. бр. 8981, серија бр. 0041692, 
издадена од ПВР — Струга на Ѓуладин Шабанов 
Шабановски, с. Октиси — Охридско. (1851) 

Лична карта рег. бр. 540, серија бр. 0089053, 
издадена од ПВР — Кавадарци на Ристо Марко 
Стојанов, с. Долна Бошава — Тиквешко. (1852) 

Лична карта рег. бр. 8032, издадена од ПВР -
Прилеп на Драгомир Д. Бошковски, ул. „200" бр. 
20 - Прилеп. (1854) 

Лична карта рег. бр. 9019, серија бр. 0153351, 
издадена од ПВР — Прилеп на Лилјана Славева 
Ивановска^ ул. „Илија Василевски" бр 8 Прилеп. 

(1853) 
Лична карта рег. бр. 35215, серија бр. 0028329, 

издадена од УВР на ГНО Скопје на Радмила Ристо 
(Илиќ) Николова, ул. „39" бр. 118 - Скопје. (1618) 

Лична карта рег. бр. 30483, серија бр. 0025191, 
издадена од УВР на ГНО Скопје на Никола Јор-
дан Сребров, ул. ,,Раде Кончар" бр. 2/а - Скопје. 

(1619) 
Лична карта рег. бр. 83061, серија бр. 0058941, 

издадена од ПВР на ГНО Скопје на Никола Ата-
нас Тодоровски, ул. „578" бр. 3 - Скопје. (1613) 

Лична карта рег бр. 3141, серија бр. 0783915, 
издадена од ПВР на ОНО Ѓ. Пегров на Екрем 
Абдула Рустем, с. Долно Свилари — Скопско. 

(1632) 
Лична карта рег, бр. 4216, серија бр. 058016, 

издадена од ПВР на ОНО Скопје на Марко Г. 
Николовски, ул. „Титоградска" бр. 13 — Скопје. 

(1646) 
Лична карта рег. бр. 37258, серија бр. 0034750, 

издадена од ПВР на ГНО Скопје на Фаик Љатив 
Амедовски, ул. „118" бр. 173/а - Скопје. (1672) 

Лична карта рег. бр. 80527, серија бр. 0056907, 
издадена од ПВР на ЃНО Скопје на Шабан Фета 
Идризов, ул. „146" бр. 83 - Скопј"е. (1673) 

Лична карта рег. бр. 36883, серија бр. 0031695, 
издадена од ПВР на ГНО Скопје на Полка Мите 
Панева, ул. „279" бр. 48 - Скопје. (1674) 

Лична карта рег. бр. 16757, серија бр. 0019154, 
издадена од ПВР на ГНО Скопје на Смиља Ме-
тоди Иванова, ул. „Димитар Влахов" бр. 13 — 
Скопје. (1675) 
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