
Смрт на фашизмот - Слобода на наодот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ" - Скопје, и не се враќаат. 

СКОПЈЕ 
Четврток, 6 септември "1951 год. 

Број 25 . Год. VII 

Овој број чини 8 дин. Претплата 
за 1951 (годиш изнесува 350 дин. 

Чековна сметка бр. 801.901812 

106 
Министерството на^внатрешни работи на Народна 

Република Македонија согласно ^л. 13 буква г) од 
Законот за здруженијата, соборите и другите јавни 
скуповќ, по поднесената пријава за одобрение оснива-
њето и работата на Друштвоно на писателите н,а Ма-
кедонија со седиште во град Скопје донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА 
ДРУШТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

С ^ СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ 

Се одобрува оснивањето и работата на Друш-
твото на писателите на М^кедорија со седиште во 
град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на 
Народна Вепублика Македонија, 

Такса по тар бр. 1 и 7 од Законот за таксите е 
наплатена. 

Решено во Министерството на внатрешни работи 
на Народна Република Македонија — Скопје на ден 
9-У1-1951 год под бр. 10477/51 

107 ' 
Министерството на внатрешни работи на Наррдна 

Република Македонија согласно чл. 13буква г) од За-
конот за удруженијата, соборите и другите јавни ску-
повц, по поднесената пријава, за одобрение оснивањето 
и работеа на Друштвото на градежните инженери и 
техници на НРМ со седиште во град Скопје донесе 
следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА 

ДРУШТВОТО НА ГРАДЕЖНИТЕ ИНЖИНЕРИ И 
ТЕХНИЦИ НА НРМ СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ 

Се одобрува оснивањето и работата на Друштвото 
на градежните инжинери и техници на Народна Репу-
блика Македонија со седиште во град Скопје, а со 
право на дејност на подрачјето на Народна Република 
Македонија. 

Такса по тгф. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е 
наплатена 

Решено во Министерството на внатрешни рабо-
ти на Народна Република Месело ни ја нД-ден 9-У1-1951 
год. под бр. 13652/51 год. 

100 
Врз основа на чл. 9 став 1 од Законот за избор на 

одборници на народните одбори,. Извршниот одбор на 
Народниот одбор на град Титов Велес го донесе след-
ното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ 

ОДБОРНИЦИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ГРАД 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

На 23 септември 1951 год. да се одржат избори за 
народни одборници на 18, 27 и 47 изборни единици во 
град Титов Велес. 

Бр. 11827 од 20-УП:1951 го-д. Титов Велес. 

109 
Биде јки н3 двајца одборници на Народниот одбор 

на град Гевгелија! и нивните заменици им престана 
мандатот поради уважување на-, оставка, врз основа чл. 
9 од Законот за избор на одборници на народните од-
бори, Извршниот одбор на Народниот одбор на Гевге-
лиска околија во Гевгелија, го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДВАЈЦА 

ОДБОРНИЦИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ГРАД 
ГЕВГЕЛИЈА 

1. Се распишуваат избори за д в а ј ц а одборници 
на Народниот одбор на град Гевгелија и тоа: 

а) еден одборник во V. изборна единица во град 
Гевгелија; 

б) еден одборник во XVI" изборна единица во град 
Гевгелија. 

2. Изборите к'е се одржѕгг во недела на 23 септем-
ври 1951 год. 

Бр. 8762 од 17-УШ-1951 год. - Гевгелија. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

Л ,ОКОЛИСКИ ,СУД ВО СТРУМИЦА 
-По бракоразводна^ тужба на Фроеа, Балшева Дрнда-

рева, по татко Костадинова Јанева од с.' Куклиш — Струмич 
ка околија, против Васил, Кољов Дрндаров од с. Куклиш — 
Струмичка околија, а сега со непознато местожителство при 
овој суд е покренато! бракоразводно' дело. 

Се поканува тужениот (Васил, во ,срок од 15 дена) од 
денот ада објавувањето 1на овој оглас во "Службен весник на 
НРМ", де се јави на! Околискиот^ ,суд во Струмица ао точна-
та си адреса или одреди 'З,астапн,ик кој! ќ е го застанува пред 
судо--в во спорот. До колку не се јави или не одреди својда" 
сташБик судот (по службена должност го одредува за негов 
застапник Страхил Велков, службеник: во судот — Струмица. 

Од Околискиот тед во Струмица Гр. бр. 316/51 год. 
1—7—126 
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ОКОЛИСКИ СУД В01 ПРИЛЕП 

Тужителката Весела Р. Буковиќ, од ,Прилеп води бра-
коразводна пари ида! ери овој) суд, против Љубомир! Буковиќ 
од с. Црниче и пошто неговата адреса е непозната и не се 
знае неговото сегашно (местожителство, тоа истиот се пока-
нува, да се (во срок од месе,ц доена' јави н асудот со) својата 
точна -адреса или да одреди овој полномошник кој ќе се јави 
за него В!0 горниот срок. Ако некои други шае нешто за име-
нованиот нека ген извести овој суд во оставениот срок. 

Во, противно!, неговите интереси к'е ги застапува пред 
овој, суд одредениот застапник Илија Најче, адвј од Прилеп. 

Од Околискиот суд во Прилеп Гр. 'бр!. 437/50 год. 
1—7—124 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Околискиот суд во Кавадарци ,објавува,, дека 'е покре-
ната постапка аа огласување умрен лицето Јован Димитров 
Михајловиќ, роден, през, 1890 под. во град Примрен, жандар-
мериЈсти наредник во с. Би странци, Кавадаречка! околија!, кој 
през 1941 год. е интерниран од страна на бугарскиот оку-
патор во град Сливен - Бугарија и за'доследен пат после 
интернир^њето се ^ма јавено од град Крушевац — Србија. 
Па како 'Оттогаш до денеска н-е се' има јавено се претпо-
ставува да е убиен. 

Се поканува напред именуваниот до1 колку с ,во' живот 
како исекој! кој што знае за мегоѓ да јави н,а овој суд во 
"Срок од 30 дена од де,нот на објавувањето^ на, огласот во 
"Службен весник на НРМ". Во) противен случај, по истекот 
ма гореиот срок ќе се смета за докажана негова,та (смрт 
и ќе се огласи за умрен. 

Од Околискиот суд в01 Кавадарци Р. бр-, 342/51 гдо. 
1—7—125 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 
Министерството за финансии н-а НРМ во смисол на чл. 

17 од Основниот закон за државните стопански претприја-
тија и чл. 18 од Правилникот за регистрација! на државните 
судански претпријатија објавува: 

Врз основа, на решението на Министерството за фи-
, давени на НРМ бр, 4471 од 28 IV 1951 год. упиоано е во ре-

гистеро,т на државните судански претпријатија од републи-
кѕанско значење ,на страна 346, д,ржавното стопанско прет -

пријатие од републиканец значење под фирма: Претпри-
јатие за унапредување на пчеларство "Пчеларски центар" 
со седиште во град Битола. , 

Претпријатието е основало со решени^ н а Владата на 
НРМ бр. 959 од 25—IV—1951 година. 

Предмет на работата на претпријатието е^ производство н^ 
мед, производство н а сандаци да пчели, производство на 
алат и разни пчеларски) прибери и производиов о на вештачко 
с^ќе. 

Претпријатието е под стопанска управа на Управата 
за општо земјоделство на НРМ. 

Фирмата ќ'е ја потпишува директорот на претприја-
тието Илија Димовски, во границите на овласту,вањето.. 

1 Бр. 4471 од Министерството за Финансии на НРМ -
. " ) Ц—64—1204 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Врз основа решението на Ооверенствскго з а финан-

сии на Народниот одбор на Кавадарска, околија бр. 6639 од 
15—VI1951 (год. ,записано е во регистерот на државните сто-
пански претпријатија под фирма: Градско" комунално услуж-
но претпријатие "ЈБубаш" со седиште во Кавадарци. 

Претуриј)атието е основано) со решение (на Градскиот 
народен одбор Кавадар,ци бр. 2522 од 14( VI1 1951 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: одржување 
на хигиената во градо!, одржување на водоводот, канали-
зацијата^ жилишните згради^ чистење на оџаци и други 
разни услуги, , ј I 

Претпријатието е под стопанска управа наИзвршниот 
одбор на Градскиот народен! одбор — Кавадарци. 

Претпријатието! ќе го потпишува директорот Данчо 
Бојев, во! границите на овластувањето. 

Бр. 6639 од Народниот одбор на Кавадаречка -околија 
, . ' . 11—87—1650 

Врз основа решението на ПОверенството за финансии^ 
на Народниот одбор на1 Бродска околија бр. 5353 од 28—1Ш 
-1951 год. уписано е во регистерот на државните 'столе-
ски претпријатија од локално значење на страна 11 државно-
во стопанско претпријатие под фирма: Фонд за механиза-
ција и инвестициона изградба на задружното земјоделство 
со седиште во Брод, 

Претпријатието е основано со решение на Народниот 
одбор на Бродска околија бр. 2929 од 20—III—1951 год. 

Предмет,на работата на претпријатието е: да се бави 
со фондот за механизација и инвестициона изградба на 
задружното земјоделство. 

Претпријатието е под стопанска1 управа на Извршниот 
одбор на Народниот одбор на Бродска околија. 
ф Фирмата ќе ја потпишува директорот Томче Николов-
ски, во границите на овластувањето. 

Бр. 53(53 од Народниот одбор на Бродска околија 
9 Н—87—1652 

Врз основа решението на Поверен, за финансии на 
Градскиот народен одбор — Струмица бр. 35 од 4—VII— 
1950 год. уписано е но регистероот на државните стопански 
претпријатија под фирма: Градско народно претпријатие за 
луштење на оризова арпа "Г'ераз ' Гу,нев" — со седиште 
во град Струмица., 

Претпријатието е основа,но со решение бр. 35 од 
4—VII—1950 год: на Пленумот на Градскиот народен одбор 
- Струмица. 

Предмет на работата на претпријатието е: луштење на 
оризова арпа. 

Претпријатието е под стопанска управа Џр. Извршниот 
одбор на Градскиот народен одбор — Струмка. 

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува Борис Ва-
силев Хаџц^в, во границите на овластувањето. 

Бр. 9680 од Градскиот народен одбор — Струмица 
Н—26—303/50 

Врз основа на решението бр. 4533 од 23-У1-1951 год. 
ла Поверенството за финансии на Народниот одбор на 
Светониколска околија уписано е во регистерот'на државни-
ве стопански претпријатија под фирма: Дистрибутивно прет. 
пријатие за откуп,на земјоделски производи со седиште ,во 
Св. 'Николе. 

Претпријатието е основано со решение на Народниот 
одбор на Свежшиколска околија бр. 4460 од 16-\^1-1951 год. 

Предмет на''работата на претпријатието е: откуп и про-
дажба на сите земјоделски производи, жива стока и др. 

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот 
одбор на Народниот одбор на Светиниколска1 околија. 

Фирмата ќе ја потпишува Здравко Санев Јорданов, ди-
ректор, во границите на овластувањето. 

Бр. 4533 од Народниот одбор на Светиниколска околија 
Н—78—1651 

Врз основа решението на Градскиот народен одбор — 
Битола ,бр. 12514 од 18-У1-;1951 год. уписано е во реги-
стерот на државните стопански претпријатија ,од локално 
значење ,на страна 81, ред. бр.1. државното стопанско прет-
пријатие под фирма: Градско народно дрводелско произ-
водители^ претпријатие "Блаж^г Рогозфа(р(о"! со седиште 
во град Битола.' 

Претпријатието е основано со решение на Градскион 
народен одбор Битола донесено1 н^ своето X редовно за-
седание одржано на ден 1-VI" 1951 год. 

Предмет на работата1 на претпријатието е: изработка 
на секаков вид дрводелени произведенија и секаков вид 
мобила како и бичење на градежен материјал. Во својата де-
латност претпријатието ќе се бави! и 'Со услуги. 

Претпријатието' е под стопанска управа на Стопанската 
управа' на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор 
— Битола. 

Претпријатието ќе го повишува Бистрион Георгиев-
ски, директор (во границите на овластувањето. 

Бр. 12514 од Градскиот народен одбор — Битола 
Ц—88—1659 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕШЕ 

Министерството за финансии на НРМ во смисол на чл. 
17 од редовниот закон за државните стопански претприја-
тија и чл. 18 од Правилникот за регистрација наѓ државните 
стопански претпријатија објавува: 

Со решение) на Генералната дирекција за државни, сто 
панстваѓ на НРМ бр. 44 од 23 IV 1951 год. Ванчо Алачков е 
назначен з а директор ада Претпријатието! за приплод, гоење 
и промет со свињи со седиште во Скопје и на должност 
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стапил на 1 V 1951. год. од кој' ден има право да ја потпишу-
ва фирмата во границиве на овластувањето. 

Со решение на Генералната дирекција за државни 
стопанства (На НРМ /бр. 45 од 23 IV 1951 год. разрешен е од 
должност досегашниот директор Владо Рика лотски и од ^ 
1 V 1951 год. му престанува горивото да ја потпишува фир-
мат,а ода! претпријатието. 

Бр. 45.17 од Министерството за финансии на НРМ 
ДЧ—64—II201 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор 

на Тетовска околија бр. 8015 од 10—V—1951 год. Симо' 
Маѓф Китановски е назначен за директор на Градежното 
претпријатие "Ограп" ср седиште во град Тетово и на дол-
жност стапил на ден 1—VI—1951 год. од кој ден има право 
да ја потпишува фирмата на1 претпријатието' во границите 
на овластувањето. 

Со истото решение на истиот Извршен одбор разре-
шен е од -должност досегашниот директор Павле Илија 
Богдановски и од 1—VII—1951 год. му престанува правото 
да ја потпишува фирмата на претпријатието. ^ 

Бр. 8015 од Народниот одбор на Тетовска околија 
Н—90—1708 

Со решение на Извршниот -одбор на Народниот одбор 
на II - реон Скопје бр. 37 од 15—II—1951 год. Веле Ге-
оргиевски е назначе,н за директор на Реонското претшжја-
гие "Комбинат за занаетчиство и услуги на И—реоЈг — 
Скопје и на должност стапил на ден 1—III—1951 год. од 
кој ден има право да ја потпишува фирмата на претприја-
тието во границите на овластувањето. 

Со решение на истиот Извршен одбор бр. 38 од 
15—VII—1951 год. разрешен е од должност досегашниот 
директор Павле Николовски и од 1—-III—1951 год. му пре-
станува! правото да ја потпишува фирмата. 

Бр. 2320 од Градскиот народен одбор — Скопје 
И—91—1713 

Од регистерот на државните стопански претпријатија 
од локално значење на страна 17, избри,сано е Градското 
Народно претпријатие кондураџиска работилница "Солун'" 

Битола, затоа' што истата врз основа решението на Град-
скиот народен одбор — ,Битола донесено на своето X ре-
довно заседание одржано на 1-VI" 1951 год. е фузионирано 

- Бр.' 13539 од Градскиот народен одбор — Битола 
И—90-1711 

Од регистерот на државните стопански претпријатија 
од локално значење на страна 57, избришано е Градското 
народно ќурчиско-кожуварско претпријатие со седиште во 

,град Битола, затоа' што истото врз основа решението на 
Градскиот народен одбор — Битола донесено на своево X 
редовно заседание одржано на 1—VI—1951 год. е фузио-
нирано. ч 

Бр. 13539 од Градскиот народен одбор — Битола 
И—603—2056 

Со решение бр. .232 од 24—Ш—-1951 1̂ од. на Извршни-
от одбор на Народниот одбор на Кавадарска околија Тошо 
Спанџов Јна^начен е за директор на Околиското мешовито 
претпријатие "Браќа X. Тефови" Кавадарци и на должност 
стапил на 24—III—1951 год. од која дата има право да' ја 
потпишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение на истиот извршен одбор разрешен е 
од должност досегашн,иот директор Ангел Ралев од ^ која 
дата му престанува правото да ја потпишува фирмата. 

Бр. 232 од Народниот одбор на Кавадарска1 околија. 
II—78—1455 

Од регистерот на државните стопански претпријатија 
од локално значење 'на страна' 10, избрзана е Градската 
дрводелец работилница "Напредок" со седиште во град 
Битола затоа што истата1 врз основа решението на Градски-
от народен одбор - Битола, донесено на своето X редовно 
заседание, одржано на ден 1—VI—1951 год. е фузионирано. 

Бр. 12514 од Градскиот народен одбор Битола 
П—88—1658 

Од регистерот на државните стопански претпријатија 
од локално значење На страна 55, "избрзано е Градското 
народно претпријатие за лозарство, овоштарство, пчеларство 
и пошумување со седиште во град Битола, затоа што истото 
врз основа решението На Грдаскиот народен одбор — Би-
тола, донесено на своето X редовно заседание, одржано на 
1—У1—4951. е фузионирано. 

Бр. 11465 од Градскиот нороден одбор — Битола 
И—77—1458 

Од регистерот на државните стопански претпријатија 
од локално значење на' страна 54, избрисано е Градското на-
родно претпријатие за ^градинарство со седиште во град 
Битола — затоа што истото врз основа решението на Град-
скиот Народен одбор Битола1, донесено на, своето X редовно 
заседание, одржано на 1—VI—1951 год. е фузионирано. 

Бр. 11465 од Градскиот народен одбор — Битола 
Н—77—1459 

\ , 
„ ^ Од регистерот на државните стопански претпријатија 
од локално значење на страна 51, избрисано (е Градското 
народно претпријатие за краварство и одгледување на пито-
ми зајци и птици со седиште во град Битола, затоа што 
истото врз основа решението на Градскиот набоден одбор 
— Битола, донесено на своето X редовно заседание, одржа-
но на ден 1-VI-1951 год. (е фузионирано. 

Бр. 11465 од Градскиот народен одбор — Битола 
' И—77—1460 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 
^ ? 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Де-
мирхисарска околија на страна 2, уписана е Набавно-про-
дај,ната задруга "Нова Македонија" во седс^ Мургашево, Де-
мирхисарска околија. 

Задругата е основана на' собранието од 1 — 1 9 4 7 
год. Предмет на работата како и , обврските на задругарите, 
се предвидени со правилата на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат 
и потпишуваат претседтелот Видан Б. Јошески, ' Внвер С. 
Исламоски член. 

Бр. 1252 од Народниот одбор на 4 Демирхисарска око-
лија у Ш—1—13 

Во задружниот регистер на Народниот, одбор на Де-
мирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селанската ра-
ботна задруга "Извор" во село Мренога, Демирхисаоска 
оболија. 4 

' Задругата е основана! на собранието од 4ЛМ949 
год и истата е од Ш-тип. Предмет на работата како и̂  обвр-
ските на задругарите, се предвидени со правилата на - за-
другата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат, претседателот Никола М. Радески, Иван Б. 
Јанкуловски и Геро Бибановски, за членови.' 

Бр. 3248 од Народниот одбор на Демирхисарска око-
лија. Ш—4-73 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Де-
мирхисарска околија бр. 2, уписана е Набавно-продајната за-
друга "Илинден" во село Лесково, Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 18—V—1947 
год. Предмет на работата како и обврските на задругарите 
се предвидени со правилата на задругата. 

Задругата полноважно% ќе ја -претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Веле Т. Најдоски и Алексо 
Т. Кузмановски член. 

Бр. 3392 од Народниот одбор на Демирхисарска око-
лија. Ш—5-79 

.Н 
Во задружниот регистер на Народниот одбор на Де-

мирхисарска околија ред. бр. 2, упасана е Селанската ра-
ботна задруга "Лазо Колишевски" во село Белче, Демирхи-
сарска околија. 

Задругата е-основана на собранието од 24—X—1948 
год. и истата е од III — тип. Предмет на! работата,, како 
и обврските на задругари,те се предвидени со правилата на 
задругата. , 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат 
и потпишуваат претседателот Ристо Ц. Јрлески, Крсте П. 
Ивановски и Никола Ц. Дрангоски, — членови. 

- Бр. 1424 од Народниот одбор на Демирхисарска око-
лија. III 1—16 

ЛИКВИДАЦИИ 
Врз основа решението на Владата на НРМ бр. ИЗО од 

26—V—1951 год. Градежното претпријатие за подршка на 
патишта "Макази" (со седиште, во Битола престанува со 
својата работа и се ставува во ликвида,ција. 

Со решението на директорот на Главната1 управа, за 
патишта од 4—VI—1951 год. за членови на ликвидационата 
комисија се назначени: Стеван Јакимовски, Димитар Лаза-
ров ски, ,и Б. Котевски, техник кои ќе го потпишуваат прет" 
пријатието во ликвидација. 

Бр. 7323 од Министерството за финансии на НРМ.' 
И—104—2077 
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" ' т 
Околиското трош водите дно 'претпријатие за I произ-

водство на градежни материјали - Прилеп кое се наоѓа во 
ликвидација од 1-У11-1951 год. ги кани сите поверители да 
ги пријават своите истражувања, а должниците да ги испла-
тат своите долгови во срок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот. -

По' истекот на срокот Ликвидационата комисија не 
признава никакви бараба, а ќе ја смета за! исправна 

состојбата Но книгите на истото. 
Од Ликвидационата комисија. Н-89-1692 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌ АНИ 

И РАБОТИЛНИЦА 
Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-

стрија и занаетчиство на ГНО Скопје бр. 2049/50 год. 
зани,сан е ќо регистерот на занаетчиските ду,ќани и рабо-
тилници на страна 543, рег. бр. 543, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар, Климент Ламбев Доневски со седиште 
бо град Скопје. 

Предмет на работата на ду.ќанот е: столарски изра-
ботки, , 4 

Фирмата ,ќе ја потпишува сопственикот Климент Лам-
бев Доневски. 

Од Поверен, за финансии на1 ГНО — Скопје, бр. 
8357 од 30—VII—1951 т д ^ ^ ^ ^ ^ .11—102—2054 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и Занаетчиство на ГНО - Скопје бр. 2221/51 год. 
занисан е во регистерот ма занаетчиските ду,ќани и рабо-
тилници на страна 542, рег. -бр. 542, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер, Благоја Стојанов Кодевски-со седиште 
во град Скопје. ' . ^ 

Предмет ,на работата ,на дуќанот е: берберски 
услуги. 

, Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Сто 
јанов Кодевски. 

- Од Поверен, за финансии на ГНО — Скопје, бр. 
9334 од 30—УП—1951 г о д . ^ ^ ^ ^ И—103—2053 

1 Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство На;̂  Ш О — Скопје бр. 1008/45 год, 
запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 125, ,рег. бр. 125, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кондураџија, Томе Трпев со седиште до град 
Скопје. 

' Предмет на работата на дуќан,от е: изработка и п,о-
правка на кондури. % 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Трпев. 
Од Поверен, за финансии на1 ГНО — Скопје, бр. 

4828- од 6-У—1951 год. ^ ^ ^ Н—103—2055 
Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-

стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бф. 1761/49 ход. 
записан е во регистерот н а ' занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 164, рег. бр. 164, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ковач, К'амил Зекир Демов со седиште во 
град Скопје. 

Предмет на работата на1 дуќанот е: ковачки изработки." 
Фирмата ќе ја-потпишува сопственикот К'амил Зекир 

Демов. 
Од Поверен, за финансии на' ГНО — Скопје, бр. 

10180 од 30—VII—1951 год. И—103—2057 
, ч Врз ,основа дозволата од Поверен, за трговија и 

снабдување, на ОНО Ресен бр. 11653/50 год. записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 179, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Бурек-
чија, Ефтим Т. Бугаровски со седиште во гѓ)ад Ресе,н. ^ 

Пердмет на работата на дуќанот е: продажба на 
буреци. 

, Фирмата ќе ја потпишува1 сопственикот Ефтим Т. 
Зу, заров ски. 4 

Од Поверен, за финансии на ОНО — бесен, бр. -
11898/50 год. ^ ^ ^ Н—102—2036 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија џ занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 6740/51 год. 
з авеан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 124, рег. бр. 493, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар, Димитар С. Горгиев, со седиште во 
град Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из- . 
работи, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар С. 
Горгиев.. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - Струмица, 
6740 1951 год. Н—83—1-568 

4 
Врз. основа дозволата од Поверен, за локална инду-

стрија и занаетчиство на ГНР — Струмица бр. 7327/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските ду-ќани и рабо-
тилници на' страна 124, рег. бр. 494, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар, Георги Христов Илиев со седиште во 
град Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот столарски" из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Хри-
стов Илиев. 

Од Поверен, за финансии на Ш О - Струмица, бр. 
7327 од 9—VII—1^51 год, И—921749 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална Инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 7759/51 Чшд. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна1 126, рег.' бр. 497, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фурнаџија, Борис Пандев Манчев со седиште во 
град Струмица. 

/Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Пандев 
Манчев. 

Од Поверен, за финансии на Ш О — Струмица, бр. 
7759 од 18—VII—51 год. - П—99—1880 

Врз основа" дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Струмица бр. 6984/51 год. 
записот е во регистерот на занаетчиските' дуќани и рабо-
тилници на страна 126, рег. бр. 495, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фурнаџија: Атанас Николов Ефтимов со седи-
ште во град Струмица. 

Предмет на. работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуг,и. 

Фирмата ќе Ја потпишува1 гопстр.еникот Атанас Ни 
колов. Ефтимов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Струмица, бр. 
6984 од 18—VII—51 год. ' Н—99—1881 

Врз основа 'дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Стрмица бр. 7455/51 год. 

,записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
1илници на страна 126, рег. бр. 496, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бравар, Миљо Ташев Колев со седиште во 

, град Струмица. 
Предмет на работата на1 дуќанот е: браварски изра-

ботки. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миљо Ташев 

Колев. 
Од Поверен, за финансии на Ш О — Струмица, бр. 

7455 од 18—VII—1951 'год. Н—99-^-1882 

,Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 3060/48 год. 
запиран е во 'регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 159, (рег. бр. 159, занаетчискиот дуќан 
код фирма: Грнчар, Аспарух Митов Коневски с ѕ седиште во 
град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски из-
, работки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аспарух Ми-
тов Коневски. 

Од Поверен, за' финансии на Народниот одбор на II 
- реон Скопје, бр. 8871 од ,30—VI—1951 год. IV—89—1685 

Врз основа дозволата од Поверен, за локал-на инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2280/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 161, рег. бр. 161, занаетчискиот дуќан 
п.од фирма: Кројач, Коце Тодоров Филиповски со седиште 
во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: шие^е на алишта. 
Фармата ќе ја'потпишува сопственикот Коце Тодоров 

Филипов,ски. I 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на II 

- реон Скопје, бр. 9053 од 4—VII—1951 год. Н—89—1688 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на Ш О — Скопје бр. 2270/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 162' рег. бр. 162, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач, Андреја Димчев Трајков со седиште во 
град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андреја Ди-

мчев Трајков. 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на1 град 

Скопје, бр. 9054 од 4—VII—1951 год. И--89—1689 

А 
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Врз основа1 дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
2110/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 47, рег. бр. 47, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач, Иван П, Мирчески со седиште 
во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата1 ќе ја потпишува сопственикот Иван П. Мир-

чески. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр' 

18097 од 13-УН-Л951 год. Н—95—1794 

Врз основа' дозволата од ГНО - Прилеп бр. 
7^91/50 год. '3'аписан е во регистерот на заЈнаЈетчиските ду-
ќани и работилници на страна 48, рег. бр. 48, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кондураџија, Благоја Орданов Гетовски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работава на дуќанот е: поправка и изра-
ботка на кондури. 

Фирмата! (ќе ја потпишува сопственикот Благој^ Ор-
данов Гешоски. ' ^ , 

Од Поверен. . за финансии на ГНО — Прилеп бр. 
18094 од 13-УН-1951 год.. ' ' И-^95-1795 

Врз основа! дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
954/45 год. записан е во регистерот' на, занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 49, рег. бр. 49, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Влечкар, Јован Андонов Кошникоски со-
седните во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на влечки 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Андонов 

Кошникоски. ' 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18092 од 13-УН-1951 год. Н—95—1796 

Врз основа1 дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
881/45 год. запиран е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 50, рег. бр. 50, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бербер, Благоја Иванов Пепелот оски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата1 - на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Иванов 

Пепељугоски, 
Од Поведен, 'за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18096 од 13-УН-1951 год. II -95—1979 

Врз основа' дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
861/45 год^ записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 51, рег. бр. 51, занаетчискиот 
дуќан по/д фирма: Абаџија, Тодор Димков Трајкоски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на ^-дуќанот е: шиење на селски 
алишта 
^ Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Димков 
Трајкоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 
18097 од 1.3-УИ-1951 година. 1 И—95—1798 

Врз основа1 дозволата од ГНО —- Прилеп бр. 
15258/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилџици на страна 52, рег. бр. 52, занаетчискиот 
Дуќан под фирма: Кројач, Душан Трајков, Здравески ,со1 се-
диште во град Прилеп. ^ 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Трај-

ков Здравески. 
Од Поверен, за финансии на ГНО,— Прилеп, бр. 18098 

од 1 З-УИ-1951 год. И—95—1799 

Врз основа1 дозволата од ГНО —- Прилеп бр. 
М85/45 год,, запиран е (во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 53, рег. бр. 53, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач, Томе Горшев Стојановски о р се-
диште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта'. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоме Горгиев 

Стојановски. 
Од Поверен, за финансии на' ГНО — Прилеп бр. 

18124 од 13-УН-1951 год. , И—95—1800 

Врз основа' дозволата од ГИЈО —- Прилеп бр. 
1447/45 год. записац е во регистерот на занаетчиските ду-

' ќани и работилници на страна 54, рег. бр. 54, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач, Бо^е С. Тренковски со седиште 
во град Прилеп. 

Предмет на работава на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува Боце С. Тренески. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 
18125 од 13-УН-1951 год. И—95-1801 
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Врз фенова1 дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1Ј 60/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќ,ани и работилници на страна 56, рег. бр. 56, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Леблебеџија, Абдула Рифат'Сулејманоски 
со седиште во град Прилеп. ? 

Предмет на1 работата на дуќанот е: печење и продава-
ње на леблебија. 

Фирмата 6 е ја потпишува сопственикот Абдула Рифат 
Сулејманоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 
18128 од 13-УИ-1951 год. . П—95—1802 

Врз основа! дозволата од ГНО —- Прилеп бр. 
12233/50 год. здписа!н е во регистерот (ф занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 57, занает-
чискиот дуќан под фирма: Свеќар, Методија Конев Ацески 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и про-
дажба на свеќи. .. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Конев 
Ацески. 

Од Поверел, за финансии; на ГНО — Прилеп бр. 
17982 од 13-УИ-1951 год. Н—95—1803 

Врз основа' дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
397/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници па страна 58, рег. бр. 58, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковач, Бајрам Рамадан Шемоски со се-
диште во' град Прилеп. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бајрам Рамадан 
Шемоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 
18133 од 13-УП-1951 год. И—95—1804 

Врз основа' дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
18141/45 год, заиисан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 59, рег. бр. 59, занаетчискиот 
дуќан под фирма-: Ковач, Петре Богев Јосифовски со седиште 
џо град Прилеп. 

Предмет на работата' на дуќанот е: ковачки^производи. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре Богев 

Јосифовски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

1ј6141 од Ш-УЦ1-1951; год: ; И—95—1805 

Врз основа1 дозволата од ГНО —- Прилеп бр. 
1042/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на' страна 60, рег. бр. 60, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кантарѓи ја, Стеван Тасев Домазетоски 
сс седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата' на дуќанот е: поправка на канта-
ри и ваги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Тасев 
Домазетоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 
18140 од 13-^1^1951 год. . 11—95—1806 

Ш " 1 

' Врз основа' дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
976/45 год. записот е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 61, рег. бр. 61, занаетчискиот 
дуќан под фирова: Столар, Борис Јованов Богевски со се-
диште во' град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки 
Фирмата ќе ја потпишува Сопственикот Борис Јованов 

Богевски. , 
Од Поверен, за фина,нсии на ГНО — Прилеп б-р. 

18145 од 13-У11-1951 год. И—96—1807 
, 1 

, Врз основа1 дозволата од ГИЈО — Прилеп бр. 
1483/45 год. записа!н е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 63, рег. бр. 63, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач, Софронија Георгиев Стеванов-
ски со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на' алишта 
Фирмава ќе ја потпишува сопственикот Софронија Ге,ор-

гиев Степановски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18146 од 13-УМ-1951 год. И—96—1808 

Врз основа' дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
664/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 64, ре-г. бр. 64, занаетчискиот 
дуќан: под фирма: Ножар,' Па1не Боцев Петрески со седиште 
ве град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на ножеви 
Фирмава ќе јќ (потпишува сорфвШШот ЈПан )̂ Боцев 

Петрески. 
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Од Поверен, за финансии н^ ГНО — Прилеп бр. 
14148 од 13-УП-1951 год. 1 15 Ц—96—1809 

Врз "основа1 дозволата од ГНО - Прилеп бр. 
283/49 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ани и работилници на страна 65, рег. бр. 65, занаетчискиот 

дуќан под фирма: Ножар, Јордан Боризов Бозеркоски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на 'работата на дуќанот е: израЛгка на ножеви 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан' Боризов 

Бозеркоски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18153 од 13-УИ-1951 год. П—96-1810 

Врз - основа1 дозволата од ГНО1 — Прилеп бр. 
15370/50 год. зависен е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 66, рег. бр. 66, занаетчискиот' 
дуќан под фирма1: Столар, Михаил Иванов Ракиџиоски со 
седиште во град Прилеп., 

Предмет на1 работата на дуќанот е: столарски изработки 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил Иванов 

Ракиџиоски. ѓ 
Од Поверен, за финансии на ГНО - Прилеп бр. 

18158 од 13-УП-1951 г. ^ II—96—1811 

Врз основа1 дозволата од ГНО —- Прилеп бр. 
924/45 год. запиран е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на1 страна ' 67, рег. бр. 67, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бравар, Горѓи Богев Јосифовски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: браварски изработ-
ки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Богев 
Јосифовска. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 
18160 од 13-УП-1951 год. И1—96—1812 

Врз основа1 дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1453/45 год. запиран е во регистерот на1 занаетчиските ду-
ќани' и работилници на страна 68, рег. бр. 68, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач, Ѓурчин Митрев Ристески со се-
диште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓурчин Митрев 

Ристески. 
Од Поверен, за финансии на ГНО —^Прилеп бр. 

18163 од 13-УН-1951 год. . Ц—96—1813 

Врз основа1 дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
7967/49 год. запиран е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 69, рег. бр. 69, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач, Томе Орданов Николоски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на1 дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Орданов 

Николоски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18165 од 13-УИ-1951 год. / 1Ѓ^96-1814 
' % е 

Врз основа' дозволата од ГНО Прилеп бр. 
947/45 год. записан е во регистерот нк4 занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 70, рег. бр. 70, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Волновлачар, Методија% Ристов Ѓорѓиов 
ски со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќа,нот е: влачење на волна. 
Фирмата ќе ја потпишува1 сопственикот Методија Ристов 

Ѓорѓиоски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18164 од 13-УИ-1951 год. Ц—96—1815 

Врз основа1 дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1006/45 год. записаН е. во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници; на страна 74, рег. 0е. 74, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Колар, Горги . Николов Грданоски со 
седиште^ во град Прилеп. 

Предмет ,на работата на дуќанот е: коларски услуги 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горги Николов 

Грданоски. ѕ 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18171 од 13-УН-1951 год. 111-96^-4816 

Врз основа1 дозволата од ГНО —- Прилеп бр. 
2320/50 'год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на' страна 72, рег. бр. 72, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Леблебеџија,, Суат Ни јазов Османоски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: печеше на леблебија 

Фирмата ,ќе ја потпишува сопственикот Суат Нијазов 
Османоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 
18170 од 13-УП-1951 год. ) Н—96—1817 

Врз основа1 дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
12113/49 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 73, рег. бр. 73, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Везач, Ордан Христов Маркоски со се-
диште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот' е: везе,ње и правење 
шапки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан Христов 
Маркоски. 1 

Од Поверен, за финансии на ГНО - -Прилеп бр. 
18175 од 13-УМ-1951 год. И—96-1818 

Врз основа' дозволата од ГНО - Прилеп бр. 952/45 
год. ' записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 

, работилници на страна 74, рег. бр. 74, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Влечкар, Борис Стеванов Димески со седиште 
во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на влечки 
Фирмата ќе ја потпишува' сопственикот Борис Стеванов 

Димески. 
Од Поверен, за финансии) на ГНО — Прилеп бр, 

18176 од 13-УН-1951 год. И—96—1819 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр. 8114/51 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
38, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Нухи Тани Шасивари со седиште во село Боговиње. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нухи Гани 
Шасивари. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
8161 од 2-УН-1951 год. И-Ѕ8-1670 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр. 8115/51 ,год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
37, рег. бр. 2, занаетчискиот д^ќан под фирма: Воденичар, 
Емини Беџета Џемаил со седиште во село Боговиње. 

Предмет - на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги., 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Емини Беџе-
та Џемаил 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
8164 од 2-УИ-1951 год. Н-88-1671 

Врз основа дозволата од Поверен), за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр. 4332/46 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
47, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар,' 
К'е рим Осман Ибраим со седиште во село Селце. 

Предмет на работата на ' дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот К'ерим Осман 
Ибраим. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
. 8323 од 7-УИ-1951 год. к П-90-1695 

Врз оснбва дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО /— Тетово1, бр. 6781/48 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
45, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Неим Нухи Јашари со седиште во село Отушиште. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. ' ' ф 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неим Нухи 
Јашари. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
8242 од 6-УН-1951 год. / Н-90н1696 

Врз основа дозволата од 'Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово, ^бр. 8266/51 год.'записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
44, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Кочоски Алекса со седиште во село Варвара. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата1 (ќе ја потпишува сопственикот Кочоски 
Длекса. 

Од Поверен, за финансии на ОНО - Тетово, бр. 
8272 од 5-УИ-1951 год. И-90-Л697 
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Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 1775/51 год. 
залисан е во регистерот на занаетчиски!% дуќани и рабо-
тилници на страна 108, рег бр.' 108, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Поткивач, -Хајри Рецеп Османов со седиште, во град 
Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткивачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хајди, Реџеп 

Османов. 
Ор Поверен, за "финансии на ГНО — Битола бр. 

5572 од ЗО-Ш-1951 год. Н-43-419 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. зЈб/50 год. 
запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 228, рег. бр. 228, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер, Сали Шакир Емин со седиште во град 
Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберско. услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали Шакир 

Емин. 
Од Поверен, за' финансии на Ш О — Битола, бр. 

12952 од 10-У11-ѕ1951 год. И-92-1734 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија1 и занаетчиство на Г Н О — Битола бр. 11/51 год. 
за,писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работ 
тилници на страна 227, рег. бр. 227, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер/ Димитар Наумов Стојанов со седиште 
во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: бербероски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Нау^ 

мов Стојанов. 1 

Од Поверен, за' финансии на Ш О — Битола, бр. 
14025 од 10-УИ-1951 год." Н-92-1735 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битова бр. 5150/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 229, рег. бр. 229, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кондураџија, Коста Анастасов Катрагара со се-
диште во град Битола. 

Предмет на работата на1 дуќанот е: кондураџиски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Анаста,-
сов Катрагара. ' 

Од Поверен, за1 "финансии на ГНО — Битола, бр. 
6187 од 10-УИ-1951 год. Н-92-1736 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија1 и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 722/51 год. 
залисан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 36, рег. бр. 36, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Лимар-галантер, Јонче Ристев Тасев со седиште во 
град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимаро-галантери-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува1 сопственикот Јонче Ристев 
Тасев. 

Од Поверен, за1 финансии на ГНО — Битола, бр. 
3205 од 10-УИ-1951 год. П-92-1737 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Титов Велес бр. 7058/51 
год. запиран е во регистерот на занаетчиските дуќаниг и 
работилници на страна рег. бр. 292, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Свеќар, Петар Манчев Ташев со1 Седиште 
во град Титов Велес. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка1 на 
свеќи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Манчев 
Ташев. 

Од Поверен, за1 финансии на ГНО — Титов Велес, бр. 
7058 од 16-У1-1951 год. Н-89-1673 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Титов Велес бр. 8996/51 
год записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 293, рег. бр. 300, занаетчискиот 
дуќан под ф,ирма: Чешларо-/гребнар, Петар Анастасов X. 
Наумов со седиште во град Титов Велес. 

Предмет на работата на дуќанот е: чешларско-греб-
нарски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Ана-
стасов X. Наумов 

Од Поверен, за1 финансии на ГНО — Титов Велес, бр. 
8996 од 23-У-51 год, . Н-89-1674 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
ст,рија и занаетчиство1 на ГНО — Титов Велеле бр. 6732/51 
год. запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 294, ре,г. бр. 301, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач, Иван Ни,колов Златанов со седи-
ште во Титов Велес. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Николов 

Златанов. ' т 

Од Поверен, за1 финансии на ГНО — Титов Велес, бр. 
6732 од 10-У-1951 год. 4 11-89-1675 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија' и занаетчиство на ГНО — Титов Велес бр. 7953/51 
год. запиран е во - регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилн,ици на страна 302, рег. бр. 295, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач, Павле Н. Темелков (со седиште во 
град Титов Велес. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја' ^отпишува сопственикот Павле Н. 

Темелков. 
Од Пове,рен, за финансии на ГНО — Титов Велес. бр. 

7953 од 2-УН-1951 Н-93-1751 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиств,о на ОНО — Гостивар бр. 17/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 40, рег. бр. 238, занаетчискиот дуќа,н 
под фирма: Сарачка работилница Меџити; Мурсела Фунто 
со седиште во Гостивар. 

Предмет 'На работата на дуќанот е: с,арачки изработки. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Меџити Мур-

села Фунто. 
Од Поверен, за1 финансии на ОНО — Гостивар, бр. 

4181 од 15-У.1-1951 год. ' 1176-1436 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 19/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и: рабо-
тилници на страна 211, рег. бр. 240, занаетчискиот дуќан 
под фирт^а: Сода-кракер, Стефановски Цветков Александар 
со седиште во град Гостивар.' . 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и, про-
давање на сода и 'пракер. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефа,новски 
Цветков Александар. 

Од Поверен, за' финансии на ОНО — Гостивар, бр. 
240 од 26-У1-1951 год. И-83-1569 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална мнду-
(;трија и занаетчиство на ОНО — Гостивар 4317/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и; рабо-
тилници на страна 41 рег. бр. 239, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ковач, Чупо Далипов Демир со седиште 
во Гостивар. 

Предмет на работата1 на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата1 ќе ја потпишува сопственикот Чуло Дали-

пов Демир. 
Од Поверен, за' финансии на ОНО — Гостивар, бр. 

239 од 26-У1-1951 год. ' И-83-1570 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство' на ОНО'— Гостивар ;брч 20/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и. рабо-
тилници на страна 41, рег. бр. 241, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер, Идризи - Сулејман а Шабан со се-
диште во с. Дебреште — Гостивар. % 

Предмет на работата на ,дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идризи Су-

лејмани Шабан. % ' 
Од Поверен, за' финансии на ОНО — Гостивар, бд. 

3205 од 3-УН-1951 год. Н-88-1672 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр.4441/51 год. за!писан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на Итрана 
40, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, 
Несим Шабанов Абдули со седиште во село Дебреште. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка' на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Несим Шаба-
нов Абдији и неговиот заменик Џабир Несими. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
8111 од З-УП-1951 год. И-88-1668 

Врз /основа дозволата од Поверен, за1 комунални ра-
боти ,чна ОНО '— Тетово бр. 11509/48 год." записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
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39, рог. бр. 2, занаетчискиот дуќан'под фирма: Воденичар, 
Изаир Гафура Изаири со седиште во село Боговиње. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот . Изаир Га-
Фура Изаири. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
7704 од 2-УН-1951 год. И-88-1669 

Врз основа дозволата од ОНО — ' Гевгелија бр. 
351/46 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани! и: работилници на 1страјна 15, ванаетчшжисЈт дукДн1, 
под фирма: Кондураџија, Кирил Митов Тодев со седиште 
во град Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Митов 
Тодев. 

Од Поверен, за финансии на ОКО — Гевгелија, бр. 
17034 од 26уГ\М"951 Тој?, И—55—1030 

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 
5415/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 22ј, занаетчискиот (ДуќДш 
под фирма: Ќондураџија, Ахиле Т. Симов со седиште во 
град Гевгелија. 

'Предмет иџ работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 

Формат;! ќе Ј!а потпишувај 'Сопственикот Ахда^ Т. 
Симов. 

Од Поверен, за финансии на ОИО — Гевгелија, бр. 
17041 од 4-У-1951 год. . И—57—1064 

Врз основа дозволата од ОНО - - Гевгелија бр. 
5660/45 год. занишан е во регистерот на занаетчискиве 
дуќани, и работилници на страна 7, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач, Апостол Тодоров Чугунцалиев со се-
диште во Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Апостол То-

доров Чугунцалиев 
Од Поверен, за финансии на ОКО — Гевгелија, бр. 

17025 од 9-1У-1951 год. И—54-1019 

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 
5254/45 год залиен, е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 5, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кодураџија1, Димитар Иванов Калков со седиште во 
Гевгелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Ива-
нов Калков. 1 ' 

Од Поверен, за финансии на ОКО — Гевгелија, бр. 
17023 од 9-1У-1951 10д. И—54—1022 

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 
5094/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 231, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар, Иван Поп Петров со седиште во град 
Гевгелија. 4 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки 
^(ирм^та ќ,е; ја (потпишува 'Јсопогв^јкјот ^Иван Поп-

Петров. 
Од Поверен, за финансии на ОНО - Гевгелија, бр. 

17042 од 4-У-1951 год. И—56—1058 

% Врз основа дозволата од Ш О — Прилеп бр. 1073/45 
год. записан е ,во регистерот на занаетчиските дуќан,и и 
работилници на страна 87, рег. бр. 87, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ковач, Реџеп Узеиров Јајоски со седиште 
во град Прилеп.. 

-Предмет на работата на Дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата1 ќе ја потпишува сопственикот Реџеп Узе-

иров Јајоски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

18196 од 13-УН-1951 год. 11-197-1830 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр, 1062/45 
год. записан е во регистерот на1 занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 88, рег. бр. 88, занаетчискиот ду.-
ќан под фирма: Ковач, Лазар Трајков Насевски со седи-
ште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќ ;̂ ја потпишува сопственикот Лазар Трај-

ков Насевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО 
18197 од 13-УН-1951 год. 

Прилеп, бр. 
11-97ч1831 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 289/45 
год. записан 6 во регистерот на1 занаетчиските дуќани и ' 
работилници4 на страна 89. рег. бр. 89, занаетчискиот ду-
ќан под фирма Леблебеџија, Џемаил Шерифов Амедоски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на леб-
лебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џемаил Ше-
рифов Амедоски. 

Од "Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18201 од 13-УП-Ѓ951 год. И-97-1832 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр 53/45 
год. записан е во регистерот на1 занаетчиските дуќани и 

работилници на страна 90, рег. бр. 90, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер, Стојан Митрев Тутунџиосии -со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: бер^ерски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Ми-

трев Тутунџиооки. 
/ Од Поверен, 'за финансии на ГНО — Прилеп, "бр. 

661 од 13-УП-1951 год. И-97-1833 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1473/45 
год. записан е во регистерот на1 занаетчиските дуќани и 
работилниц,и на страна 91, рег. бр. 91, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач, Никола Ј. Димоски со седиште во 
град Прилеп. 

Предмет на работата1 на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува 'сопственикот Никова Ј. 

Димоски. 4 ѕ 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

-18195 од 13-УН-1951 год. И-97-1834 

Врз основа дозволата од ГНО' — Прилеп бр. 146/46 
год. записан е јзо регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна1 92, рег. бр. 92, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Леблебиџија, Исмаил Ајвазов Шерифоски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на1 дуќанот е: печење на леб-
лебија). 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Ај-
вазов Шерифоски. 

Од Поверен, за финансии на ' ГНО Прилеп, бр. 
18203 од 13-УИ-1951 год. Н-97-1835 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 18205/50 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 93, рег. бр. 93, занаетчискиот1 ду-
ќан под фирма: Столар, Здравко С. Дамески со1 седиште во 
град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изра-
ботки. ' 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Здравко С. 
Димески. ! 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18205 од 13-УН-1951 год. - И-97-1836 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 8198/45 
год. запиран е во регистерот на1 занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 94, рег. бр. 94, занаетчискиот ду-
ќан под! фирма: Кројач, Александар Лазаров Белкоски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фиомата ќе ја потпишува сопственикот Александар 

Лазаров Белкоски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

18207 од 13-УИ-1951 год. ' И-97-1837 

Врз4 основа дозволата од ТНО — Прилеп бр. 13^6/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 95, рег. бр. 95, занаетчискиот ду-
ќан под фирма1: Кожар-табак, Милан, К. Шукароски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: штавување на 
кожи. 

Фирмата ќе ја1 потпишува сопственикот^ Мила,н К. 
Шу кароски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18213 од 13-УН-1951 год. ^ И-97-1838 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр.1458/45 
год. записан е во регистерот на1 занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 96, рег. бр. 96, занаетчискиот ду-
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ќан под фирма1: Кројач, Димко В. Стефановски со седиште 
во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење -на алишта. 
Фирмата (аде ја потпишува сопственикот Димко В. 

Стефановски. 
Од Поверен, за финансии на Ш О — Прилеп, 

18212 од 13-УП-1951 г о д . ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н-97-1839 
^ Врз основа дозволата ГНО — Прилеп бр. 1361/45 

год. запиран е во регистерот на1 занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 97, рег. бр. 97, 1 занаетчискиот ду-
ќан род фирма: Лимар, Глигур Котев Момироски со седи-
ште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимарски услуги 
и изработки. ' 

Фирмата ќе ја потпишува V сопственикот Глигур Ко-
тев Момироски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18210 од 13-У1М951 год. И-97-1840 

џ П 

Врз основа дозволата од ГНО Прилеп бр. 14273/47 
год. зависат е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 32, рег. бр. 32, занаетчискиот дуќан 
под фирма': Кондураџија, Ристо Наумов Богески со седи-
ште во град Прилеп. 

Предмет на ,работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Наумов 
Богески. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18519 од 13-У11-1951 год. - II—94—1780 

Воз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
28439/47 год. записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 33, рег. бр. 33, занаетчи-
скиот дуќан по фирма: Влачарница "Маврово" Живко Ми-
ланов Гаџоски со седиште во град Приле,п. 

Предмет на работата на дуќанот е: влачење на (волна. 
' Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко1 Мила-

нов Гаџоски. 
Од Поверен, за финансии" на ГНО — Прилеп, бр. 

18078 од 13-ГУП-1951 год. И—94—1781 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
895/45 год. записан е ро' регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 34, рег. бр. 34, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер, Јосиф Д. Трајкоски: со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф Д. Трај-

коски. Ј. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

18083 од , 13-УН-1951 год. Н—-94—1782 , 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
4562/49 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 35, рег. бр. 35, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Саатчија, Киро Димков Ачески со 
седиште во град . Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Димков' 

Ачески. ( ^ 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

18089 од 13-У11-1951 год. , И—94-1783 „ 
Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 

1163/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 36, рег. бр. 36, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Леблебеџија, Зенил Умер Зенилоски со 
седиште во Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на леблебија 
Фирмата (ќе ја потпишува сопствениЖОр' Зенил Ум',ер 

Зенилооки. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

18090 од 13-УИ-195Г год. Н—94—1784 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1266/45 год. записан е во1 регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на' страна 37, рег. бр. 37, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кондураџија, Петре Јованов Стојаноски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправ-
ка на кондури. ^ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре Јованов 
Стојаноски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - Прилеп, бр. 
18100 од 13-У11-1951 г. Н—94—1785 

^ Врз основа дозволата од ГНО' — Прилеп бр. 
930/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-

ќани и работилници на страна 38, рег,, бр. 38, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковач-бравар, Рамно Стојанов Талевски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка1 на коли, 
плугови, мотики и друго. ' ^ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рампо Стојанов 
Талевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18101 од 13-УП-1951 год. И—94-1786 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
901/45 год. запиран е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 39, рег. бр. 39, занаетчискиот, 

(дуќан под фирма: Бербер, Киро Димков Ристески со седи-
ште во град Прилеп. 

Пдедмеѓ на работата тлџ дуќанот е: берберски услуги 
у Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Димков 

Ристески. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

18108 од 13-УН-1951 год. , Н—94—1787 

Врз основа дозволата од . ГНО — Прилеп бр. 
232/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници: на страна 41, рег. бр. 41, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Конду рација, Димитрија Петров Трајко-
ски со седиште во 'град ^Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправ-
ка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Пе-
тров Трајкоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18121 од 13-УИ-1951, год. Н—95-1788 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1258/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 42, рег. бр. 42, занаетчискиот 
дуќан под фи^ма: Конду рација, Павле Георгиев Петрески 
со ̂  седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправ-
ка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Георгиев 
Петрески. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, 
18110 од 13-УП-1951 год. П—95-1789 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
795/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 43, рег. бр. 43, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач, Димитрија Јорданов Тодороски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата, ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Јор-

ов Тодороски 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18109 од^ 13-УН-1951 год. М—95—1790 

Врз основа1 дозволата" од ГНО — Прилеп бр. 
942/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 44, рег. бр. 44, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Волновлачар, Андон Христов Ѓорѓиоски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата1 на дуќанот е: влачење на волна. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон Христов 

Ѓорѓиоски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп ,бр. 

18105 од 13-УН-1951 г. 4 Н—95—1791 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1431/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на' страна 45, рег. бр. 45, занаетчискиот 
дуќан, под фирма: Кројач, Стеван Венков Пејоски со седи-
ште во град Прилеп, 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Венков 

Пејоски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18106 од 13-УН-1951 г. Н—95—1792 

Врз основа' дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1026/45 год. записан е во регистерот на1 занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 46, рег. бр. 46, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Калајџија Ристо Ацев Цветкоски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски изра-
ботки.' 

'Фирмата ,ќјГ ја потпишував сопственикот Чистеа 'Ацев 
Цветкоски. 

Од Поверен, за финансии -Ја ГНО - Прилеп бр. 
18093 од 13-У11-1951 год. Ц—95—1793 

ѓ 
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Врз основа дозволата^1 од Поверен, за комуналн,и ра-
боти на ОТО — Тетово бр. 2535/50 год. запиран е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
46, рег. бр. 2, занаетчискиот Дуќан под фирма: Воденичар, 
Бејтула С. Незири с;о седиште во село Слатино. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја1 потпишува сопственикот Бејтула С. 
Незири. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
8318 од 6-УН-1951 год. П-90-,1698 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр. 9372/48 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
35, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Рамиз Шаипа Адши оо седиште (во село Голема ^Речица. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз Шаи-
па Адеми. ј 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
8066 од 29-Х1-1951 год. ) Н-87-1636 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр. 934^/48 год. запиран е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
33, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Акиф Исена Адеми со седиште во село Голема Речица. 

,Предмет на работата" на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Акиф Исена 
Адеми. 

Од Поверен, за финансии на ОНф Тетово бр. 
8030 од 29-У1-1951 год. ' Н-86-1633 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр. 12932/48 год. записан е -во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
32, ,рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма1: Воденичар, 
Љутви Рушана Рецепи со седиште во село Голема Речица. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љутви Ру-
шани Рецепи. 

Од Поверен. за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
8027 од 29-У1-1951 год. Н-86-1634 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр. 6767/48 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
48, рег. бр. 2, ,занаетчискиот дуќан под фирма: Водени^фр, % 
Узаир Идриз Веапи со седиште во село ,Боговиње. 

. Предмет на работата на" дуќанот е: воденичарски 
,услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува' сопственикот Узаир Идриз 
Веапи. 

" Од Повере,н, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
8169 од 10-УН-1951 год. 4 И-92-1739 , 

Врз основа дозволата од Поверен, за комуналн,и ра-
боти на СЈНО — Скопје бр. 6657/51 год. запиран е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
15, рег. бр. 15, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарни-
ца, Мустафа1 Мемед Алиовски со седиште во село Драчево. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење и про-
давање на слатки. 

Фирмата ќе ја1 потпишува сопственикот Мустафа Ме-
мед ов Алиовски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Скопје, бр. 
6657 од 31-У-1951 год. И-70-1326 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Скопје бр. 7801/51 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
16, рег. бр. 16, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, 
Киро Спасов Копевски со седиште во бања Катланово. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро Спа-
сов Копевски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Скопје, бр. 
7801 од 26-У1-1951 год. . Н-79-1498 

Врз основа дозволата1 од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Скопје бр. 8073/51 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници 1 Да страна 

18, реѓ. бр. 18, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, 
Стојко Димов Шишковски со' седиште во село Мирковци. 

Предмет на работата на дуќанот е^ шиење на алишта. 
Фирмата ќе -ја потпишува1 сопственикот Стојко Димов 

Шишковски. 
Од Поверен, за финансии ма ОНО — Скопје, бр. 

8073 од 17-УИ-1951 год. ' И-92-1732 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Скопје б^. 7817/51 год. запиран е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
19, рег. бр. 19,. занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач, 
Божин Ташев Ристовски со седиште во село Љубанци. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткивачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпикува сопственикот Божин Ташев 

Ристовски. 
Од Поверен, за финансии! на ОНО — Скопје, бр. 

7817 од 17-УП-1951 год. 11-92-1733 

, Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп ^ бр. 
1171/45 г. затлса-н е в"о регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на стр. 17, рег. бр. 17, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Машино-плетач, Александар Петров Гегоски. со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: плетачки изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја1 потпишува Александар Петров Гегов-
ски. 

Од Поверен, за финансии на Т Н О — Прилеп, бр. 
17952 од 13-УИ-1951 год. И-93-1767 

Врз основа дозволата од ХНО — Прилеп бр. 
1245/45 год. запиран е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна' 18, рег. бр. 18, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кондураџија, .Кирил Орданов Магдески 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. . 1 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Ор-
данов Маг лески. ' 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, б-р. 
Г7954 од 13-УН-1951 год. Ц-93-1768 

Врз основа дозволата' од, ГНО — Прилеп бр. 
1080/45 год. запиран е во регистерот/на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 19, рег. бр. 19, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковач, Трајан Митрев Неделковски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на1 работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Ми-

трев Неделковски. 1 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

17948 од 13-УИ-1951 год. ^ И-94-1769 

^ Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1040/45 год. за.писан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 20, рег. бр. 20, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кантарџиска работилница Ванчо Ко-
стов Михајловски со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење и по-
правка на кантари и српови. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо Костов 
Михајловски. ' 

Од Поверен, за финансии на ТНО — Прилеп, бр. 
17964 од 13-УН-1951 год. И-94-1770 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1465/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 21, рег. бр. 21, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Кројач, Крсте Ристов Ѓорѓиовски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Ристов 

Ѓорѓиовски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

17966 од 13-УН-1951 год. . Н-94-1771 

Ввз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
21221/50 год. записан е во регистерот на ,занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 23, рег. бр. 23, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Кондураџија Илија Велков Илиевски 
со седиште во- град -Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Вел-
ков Илиевски. 
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Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр.4 

17980 од 13-УИ-1951 год. „ Н-94-1772 

Врз основа дозволата (5д ГНО — Прилеп бр. 
5137/49 год/ записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 24, рег. бр. -24, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Тенекеџија, Благоја Миланов Димовски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на1 работата на дуќанот е: тенекеџиски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја1 Ми-
ланов Димов ски. ' 1 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. ' 
18234 од 13-УН-1951 год. Ц—94-1773 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
811/46 год. запиран е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на-страна 25, рег. бр. 25, занаетчискиот 
дуќаќ под фирма: Налаиџија, Илија Христов Наумовски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Хри-
стов Нумовски. 

Од Поверен. ^а финансии на ,ГНО — Прилеп, бр. 
18011 од 13-УП-1951 год. Н-94-Ј774 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 9676/51 год. записан 
е во регистерот на ' занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 242, рег. бр. 242, занаетчискиот дуќан под фирма 
Кројач, Вангел Велев Николоски со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта1. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Велев 

Николоски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 

11244 од 13-УИ-1951 год. 11—98—2856 

Врз основа дозволата од Поверен, за' локална индустрија 
и занаетчиство на СНО — Битола бр. 287/51 год. запиран 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 241, рег. бр. 241, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро 
јач, Горгиев Глигоров со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта'. 
Фирмата1 ќе ја потпишува сопственикот Петар Горгиев 

Глигоров. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 

15233 од 13-УИ-1951 год. ;Ц-98—1857 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 728/51 год. за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 243, рег. бр.. 243, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер, Петар Вељанов Китановски со седиште во 
град Битола .̂ ' 

Предмет на работата на дуќанот е: берберови услуги 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Ваљанов 

Китановски., 
Од Поверен, за финансии на' ГНО — Батола, бр. 4865 

од 13-УН-1951 год. . ,11—98—1858 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1362/45 
год. запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна1 109, рег. бр. 109, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Тенекеџија, Коста Ангелов Барлески со седи-
ште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Ангелов 
Батлески., 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, 18235, од 
13-У11-1951 год. , Н—98—1850 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1224/45 
год. запиран'е во регистерот на занаетчискиве дуќани и ра-
ботилници на' страна ПО, рег. бр. НО, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кондураџија, Горѓи Т. Котески со седиште во 
Прилеп. 

Предмет на (работата на дуќанот е : изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горги Т. Котески 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп 18229 од 

13-УИ-1951 год. Н—98-1351 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 950/45 
год. запиеан е во регистерот на занаетчиските дуќани 'и ра-
ботилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
ф,ирма: Велосипедска1 работилница Спасе Георгиев Алинча-
нец со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на вело-
сипеди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе Георгиев 
Алинчанец. 4

 % 
Од Поверен, за финансии на ГНО —,Прилеп бр. 17863 

од 13-УП-1951 год. ' И—93—1752 

Врз, основа дозволата' од ГНО — Прилеп бр. 1297/45 
год. записан е во ре,гистерот на занаетчиските дуќани - и 
работилници на страна' 2, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Јажар, Христо Горгиев Момировски со седиште 
во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски изработки 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо' Горгиев 

Момировски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, 17903 од 

13-УП-1951 ,год. 11—93—1753 
Врз основа1 дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1313/45 

год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 4, рег. ,бр. 4, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Свеќарска работилница Рампо Миланов Шољевски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на свеќи 
Фирмата ќе ја потпишува' сопственикот Рампо Миланов 

Шољевски. 
Од Поверен, за финансии ,на ГНО — Прилеп, бр. 17894 

од 13-УИ-1951 г. И—93—1754 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1710/45 
год. записан е во. регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на сторна 5, рег. бр. 5, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Свеќарска работилница, Рампо Борисов Дудески со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на свеќи 
Фирмата1 ќе /а потпишува сопственикот Рампо1 Борисов 

Дудески. 
Од Поверен, за финансии на ГНО - Прилеп/ 17898 од 

13-УИ-1951 год. ' Н—93—1755 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1078/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна! 6, рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач, Сотир Спиров Јанкуловски со седиште во 
град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува' сопственикот Сотир Спиров 

Јанкуловски. 
Од Поверен, за ,финансии на ГНО — Прилеп, б а 17906 

од 13-УН-1951 год. 11—93—1756 

Врз основа"' дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 2118/45 г. 
з ал исан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници настрана 7, рег. бр. 7, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Ковач Панче Стеванов Мирчески со седиште во град 
Прилеп. . , 

Предмет на! работата на дуќанот е: 'ковачки услуги . 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панче Стева-

нов Мирчески, 
Од Поверен за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17905 

од 13-УИ-1951 год / И—93—1757 

Врз основа дозволата 'од ГНО — Прилеп бр.'876/45 год. 
залисан е во регистерот на' занаетчиските дуќани и рабо 
тилници на страна 8, рег. бр. 8, занаетчис,киот дуќан под 
фирма: Ковач Тодор Мирчев Кочоски со седиште во град 
Прилеп. 

Предмет на, работата' на дуќанот е: ковачки услуг,и. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Мирчев 

Кочоски. 
Од Поверенство за финанс,ии на ГНО — Прилеп, 17904 

од 13-УН-1951 год. И—93—-1758 

Врз основа4 дозволата од ГНО — Прилеп бр. 10303/50 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 9, рег. бр. 9, /занаетчискиот дуќан под 
Фирма: Опинчар, Киро Ацев Николовски со седиште во град 
Прилеп. 

Предмет на работата' на'дуќанот е: правење на опинци. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Ацев Ни-

коловски. 
, Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 17902 

од 13-УП-1951 г. 11-^)3—1759 

Врз основа дозволата од ГНО —-Прилеп бр. 1233/45 г. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 10, рег. бр. 10, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Кондураџија, Димче Јанев Тодоровски со седиште во 
град Гђш^п, 
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Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправ-
ка на1 кондури 

Ф,ирмата ќез ја потпишува сопственикот Димче Јанев 
Тодоровски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17900 
од 13-УПЛ951 год. ' Н—93—1760 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1405/45 
год. запиран е во1 регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 11, рег. бр. 11, занаетчискиот дуќан 
под фирка: Кондураџија, Милан П. Богданоски со седи-
ште Јао.град Прилеп. 

Предмет на работата1 на дуќанот е: изработка и поправ-
ка на кондури. 

Фирмата ќе ,ја' потпишува сопственикот Милан П. Бог-
даноски. 

Од Поверен, за финансии "на ГНО — Прилеп бр. 17899 
од 13-УИ-1951 год. Н—93—1761 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1069/45 год. 
заиисан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 12, рег,, бр. 12, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач, Јордан Илиев Георгиј оски. со средиште во 
град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот'е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Илиев 

Георгијоски 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17915 

од 13-УИ-1951 год. И—93—1762 
( 

Врз основа дозволата од- ГНО — Прилеп бр. 8182/45 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 13, рег. бр. 13, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Конду,рација, Димитрија Николов Камчески со седи-
ште во град Прилеп. 

Ј Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправ-
ка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Ни-
колов Камчески 

(Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп. 17942 од 
13-УН-1951 год. , Н—93—1763 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 883/45 год. 
зѕписан е во' регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на -страна 14, рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер, Боне Јорданов Цветкоски со- седиште во 
град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски ,услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува1 сопственикот Боне Јорданов 

Цветкоски. ) 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17941 

од 13-УИ-1951 год. П—93—1764 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 878/45 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 15, рег. бр. 15, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер, Алекса Б. Дамеск,и со седиште во' град 
Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата1 ќе ја потпишува сопственикот Алекса Б. Да-

мески. . 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 17920 

од 13-УН-1951 год. ^ Ц—93—1765 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 16504/50 
год. залисан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на1 страна 16, рег. бр. 16, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кондураџија, Александар Дамев Стојкоски со 
седиште 'во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка1 и поправ-
ка на кондури 

Фирмата ќе ја'потпишува сопствеников. Александар Да-
мев Стојкоски. 

Од Поверен, за финансии на Ш О — Прилеп, бр. 17944 
од 13-УИ-1951 год. И—93—1766' 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Битола1, бр., 4070/51 год. записан 
е во регистерот на занаетчиските Дуќани и работилници на 
страна 233, рег. бр. 233, занаетчискиот дуќан под фирма1: 
Фурнаџија, Китан Андреев Алексов со седиште во град Би-
тола. 

Предмет на1 работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Китан Андреев 

Алексов Л ' 
Од Поверен, зџ финансии на ГНО — Битола, бр. 

^633 од 10-УН-1951 год, Н—92—1740 
' Ј/Р-

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 

и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 750/50 год. запиран 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 230, рег. бр. 230, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер, Живко Андонов Христов со седиште во град Битола 

Предмет на работата на дуќанот е: бербески услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Андонов 

Христов: 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 

5980 од 10-УИ-1951 год. , Н—92—1741 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
занаетчиство на, ГНО —1 Батола Јбр,. ЈЗ/51; год. Запиран 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 231, рег. бр. 231, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Лимар-галантер, Владимир Лазаров Вангелов со седиште во 
град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимарско-галанте-
риски услуги. 

Фирмава ќе ја потпишува сопственикот Владимир Лаза-
ров Вангелов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО -г- Битола, бр. 
5796 од 10-УИ-1951 год. - Н—92-1742 

Врз основа дозволата од Поверен, ^а локална индустрија 
и занаетчиство на1 ГНО — Битола бр. ч673/50 год. заиисан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 232, рег. ^р. 232, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач, Лазар-Цветков Лазаров со седи,ште во град Битола. 

Предмет на работата "на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Цветков 

Лазаров. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 

8798 од 10-УН-1951 год. Н—92—1743 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 103/51 год. за,писан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 234, рег. бр. 234 ѓзанаетчискиот дуќа-н под фирма 
Кројач, Борис Христов Димов со с е д е т е во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Христов 

Димов. 
Од, Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 

9617 од 11-УИ-1951 год. П—92-1744, 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална^индустрија 
и занаетчиство на ГНО —' Битола бр. 744/50 год. засмеан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 237, рег. бр. 237, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер, Нијази Риза Јусуф со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нијази Риза Јусуф 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
бр. 14843 од 11-УИ-1951 год. . Н-^92-1745 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 1315/51 год. записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
Ограда! 77, реѓ бр. 77, оанаеТчишио/т дуќан под фирма: Кро-
јач, Тодорка Христова Куканова со седиште во град Битола 

Предмет на работата на дуќанот е:1 шиење на женски 
алишта. 4 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодорка Хри-
стова Кузманова. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
2806 од 11-УИ-1951 г. Н—92-1746 

Врз основа дозволата од Поверен, зп локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 601/50 год. запиран 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 238, рег. бр. 238, занаетчискиот дуќан под фирма 
Кондураџија1, Ставре Димитров со седиште во град Битола 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправ-
ка на кондури 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ставре Стефа-
нов Димитров. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
5561 од 11-VI1-1951 год. Ц—92-1747 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 27/51 година записан 
е ^о регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 76, рег. бр. 76. занаетчискиот дуќан под фирма: Ма-
шино-бравар, Сотир Груев Стојанов со седиште во град 
Битола. 

Предмет на работата на1 дуќанот е: машино браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир Груев 
Стојанов 
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Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
2495 од 11-УП-1951 год. 11—92—1748 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и. занаетч-иство на ГНО — Битола бр. 94/51-год. занесам 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна - 240, рег. бр. 240, занаетчискиот -дуќан под фирма: 
Работилница за изработка на вештачки воденичарски камења 
на Димитрија Захаријев Тилевски со седиште во град Би-
тола. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на ве-
штачки воденичарски1 камења. ' е 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија За-
харијев Тилевски. 

. Од Поверен, 'за финансии на ГНО — Битола, бр. 
7802 од 13-УН-1951 год. 11—98—2855 
'I ' " ' " 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГОО — Скопје бр. 6459 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 101, рег. бр. 101, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач, Димитар Милошев Банов со седиште 
во 1 град Скопје. 

Предмет на работата! на ( Дуќанот е: шиење!' н а 

алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Ми-

лошев Банов. 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 

1-реон Скопје, бр.9459 од 12-У1-1951 год. И-89-1681 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на! ГНО — Скопје бр. 766/51 ,год. 
записан е во регистерот ,на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 100, рег. бр. 100, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач Муса Риза Хасан со седиште во град 
Скопје. 

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

' Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муса Риза 
Хасан. 

^ Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1-реон Скопје, бр. 9460 од 12-У1-1951 год. И-89-1682 

Врз основа дозволата од Поверен, за локал,на инду-
стрија и занаетчиство на ГНО - Скопје бр. 678/51 год. 
запиеан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 102, рег. бр. 102, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач, Видосава Коцева Анѓелковиќ со се-
диште во град Скопје. -

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Видосава 
Коцева Анѓелковиќ. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор ша 
1-реон Скопје, бр. 9722 од 16-У1-1951 год. И-89-1683ж 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 682/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 103, рег. бр. 103, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ковач, Блажо Глигоров Торов со седиште во 
град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е ковачки услуги. 
Фирмата1 ќе ја потпишува сопственикот Блажо Гли-

горов Торов. 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 

1-реон Скопје, бр. 10590 од 2-У11-1951 год. 11-89-1684 

Врз обнова ^дозволата од Поверен, за локална инду- . 
стрија и занаетчиство, на ГНО - Скопје бр. 5/46 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќан,и и рабо-
тилници на страна 157, рег. бр,. 157, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Берберо-фризерска кооперација1 "Прогрес" на 
Никола Боцевски со седиште во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е берберо-фризер-
ски услуги. , 

Фирмата ќе ја потпишува1 Со,пствени,кот Никола Бо-
цевски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
II-реон Скопје, бр. 7216 од 13-У1-1951 год. Ц—74—1401 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО - Скопје бр. 4430/45 грд. 
записан е 'во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 107, рег. бр. 107, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар, Георги Евтимов Бојковски со седиште 
во град Скопје. , ^ ! ! ј,и,иЈ 
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Предмет на4работата на дуќанот е: столарски изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Евти-
мов Бојковски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ц-реон Скопје, бр. 4654 од 21-1У-1351 год. \ 11-74-1402 

, I 
Врз обнова дозволата од Поверен, за локална инду-

стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1563/46 год. 
записан е во регистерот ,на ч занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 425, рег. бр. 425, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Папучар, Муарем Мурат со седиште в-о град 
Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
папуни. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муарем Му-
рат. 

Од Поверен, за финанс,ии на Народниот одбор на 
П-реон Скопје, бр. 4660 од 18-1У-Д951 год. 11-89-1676 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1685/48 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 94, рег. бр. 94, занаетчискиот' дуќан 
под фирма: Кројач, Димитар Неша Ташковски со седиште 
во град.Скопје. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ^ Димитар 
Неша Ташковески. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
П-реон Скопје, бр. 4356 од 18-1У-1951 год. 11-89-1678 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на Ш О - Скопје бр. 2165/49год. 
запиран е во 'регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 540, рег, бр. 540, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бравар, Милан И. Чекичевски со седиште во 
град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан И. 
Чекичевски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје,, Бр. 8470 од 5-УИ-1951 год, П-89-1680 

Врз основа дозволата од Поверен. за- локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1135/45 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 468. рег. бр. 468, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар, Димитар Блажев со седиште во град 
Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изра-
ботки. 

Фирмата ќе потпишува сопственикот Димитар 
Блажев. 4 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 4808 од 20-1У-1951 год. И-89-1636 

Врз основа дозволата од "Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 169Х/49 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 388, рег. бр. 388, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач, Рашид Селим Шаин со седиште во 
град Скопје. 

Предмет на работата1 на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рашид Се-
лим Шаин. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 4437 од 12-1У-1951 год. 4 Н-89-1690 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2272/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници! на страна 541, рег. бр. 541, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткар, "Шар Планинар Бељул Алиев Емини 
со седиште во град Скопје. 

Предмет на1 работата на дуќанот е: изработка на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот' Бељул Али-
ев Емини. 1 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 8795 од 12-УЦ-195! .г0д. 11-89-1691 

' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Врз, основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје' бр. 297/50 год. 
запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и работ-
илници на страна 71, рег. бр. 71, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер, Киро Здравков Николовски со седиште во 
град Скопје. 7 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Здрав-

ков Николовски. 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 

И - реон Скопје, бр. 4464 од 28—IV—1951 год. И-100-1893 

' Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2294/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 163, рег. ,бр. 163; занаетчискиот дуќан 
под фирма: К'урчија,^ Трајко Андонов Божиновски со 
седиште во град Скопје. 

Предмет; на работата на дуќанот е: ќурчиски изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја' потпишува сопственикот Трајко Ан-
донов Божиновски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
II - реон Скопје, бр. 9291 од 20—VII—1951 год. И-101-2012 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО — Ресен бр. 2397/51, записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
257, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, 
Ашв Љубенов Абедиповски сб седиште во град Ресш. 

Предмет на работата на дуќанот е: производство на 
алва, боза и слатки. , ^ 

Фирмата-'ќе ја потпишува сопственикот Акив Лима-
нов Абедиповски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 
3516 од 9-У—1951 гђд. II—102—2034 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО — Ресен бр. 48/47 год. запис,ан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страва 
229, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Клинчар, 
Садик Усеин со седиште во град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: производство на 
клинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садик Усеин. 
Од Поверен, за финансии на ОНО' — Ресен бр. 

2188 од 26—III—1951 год. ' 11—102—2035 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО — Ресен бр. 149/47 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
103, рег. бр.^1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, 
Димитар П. Тозиовски со сдешите во град Ресен. ' 

Предмет на' работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
^ Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар П. 

Тозиовски. I 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 

1.428 од 26-Ш—1951 год. И—102—2028 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО — Росен бр. 1519/47, год. запиран е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
153, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Железо-
стругар, Џемаил Демиров Љамковски со седиште во град 
Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и услу-
га на железни алатки. 

Фирмата ќе ја потпишува'сопственикот Џемаил Деми-
ров Дамковски. 

. Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 
1404 од 26 -Ш—1951 год. Н—102—2029 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО - Ресен бр. 1509/47 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
23, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, 
Кирил Василов Чаушебски со седиште во град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Василев 
Чаушевски., 

Од Поверен. за финансии на ОНО — Ресен бр. 
1352 од 26-111-51 год. Н—102—2035 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за Неважни следнине изгубени доку-
менти: 

. РАЗНИ /ОГЛАСИ % 

Инвалидска членска книшка Бр. 7065 издадена! од ГНО 
— Скопје на Михајло Г. Чушковски — Скопје. 

(1538) 
Кајрта за ошрев (за 1951 год. издадена од М-)во на внат-

решни; работици Скопје /на Петре С. Јаневски — /Сшпје. 
(1537) ' 

Работничка книшка издадела од Државна болница во 
Ошпје на Рамадан Ракип Адиев —. Скопје. 

/ ^ 1538 
Регистерска табла на камион марка "ФорА" рег. бр. М 

- 03183 издадена од Сообраќајниот 'отсек во Скопје ва Исп-
остава за памук — Скопје. ' (1539) 

Диплома за положено ковачки калфински испит и Рабо-
тничка книшка на Стојко 'Бајков (Илиески село Стафа На-
горичане — Кум а н т о (1540) ѕ 

Работничка книшка издадена од Поверен, на трудот во 
,Скопје 1ка Киро Потески, — Окшје (1547) 

I Диплома за положен поламатурски истип поез 1947 год. 
издадеш од Неточна гимназија /'Орце Николов" Скопје на 
Божидар (М. Шделковши,— Скопје (1608) 

Ковска книшка под (јзр. 3(150 на камион марка ' Зис" 
издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на претприуа-1 
тие ва превез на оникс, травешмн 'и кварц песок О^сннје 

(1612) 
Режи ка̂ рт,а на Перса Младенава — Скопје ((1613) 
Работничка книшка издадена 'од Л откл они,ца — Скопје 

на Чедомир (МиѕхаЈјлшиќ ,— Скопје (1622)' 
Работничка книшка Бјр. 280885, издадена од Поверен, 

на ИрудЈот шѕо Тетово ш Беат Бајрам Ебипи сето Камењане— 
Тетово , (1624) 

Работничка книшка бр. 2820326 издадена од Пов,ерел-
иа 11ру1до1Т во Тетово (на 'Мусли Ибраим Рамадани селјо' Каме-
њајни — Тетово (1625) ^ 

Работничка. (книшка !б(р. 2842680, издадена јон фабрика-
та "Ми1чури!н" во Скопје, на Ристо Д. Кукановски — Скопје 

(1628) 
Работничка книшка на, Тодор Илиевски — Скопје 

(1629) 
Ј Работничка книшка бр. ,2810205 на Ангелко' Перовски 
село Подбреге, —- Телово (1630) 

(Работничка! книшка бр. 2818265, Издадена од Претпри-
јатие "Дебарце" во Скопје на'Али Амет Неби — Ск-опје 

(1633) 
4 ; Работничка книшка бр. 815816, издадена од Претпри-
јатие "Дебарца" во Скопје на Ламбе Наскуло:^ — Скопје. 

(1634) 
Работничка книшка извадена од Претпријатие за о!б-

раЈб1о!жа на тутун (ђр ,Бујановаш на ^а(са(к Весел Хасани'— 
Сшоицје (1636) 

(Работничка /книшка на Цветко Таневски — Белград 
. (1637) 

Работничка книшка бр. 2810201, (Изд,адена, од Лов. на 
трудот ири ОНО — Телото на Беадин Саит Беадин од с. 
Слатино — Тетово (1638) 

Диплома за положен полуматурски, испит издадена од 
Седмолеавдта! во) 1с,. Теарце — Теново на Пешо' Војноски с. 
Непроште,но — Тетовско (1639) 

Работничка книшка издадена од Електро-механичка ра 
бјотилница во! Скопје на Стефаи Петров Стојанов (ул. "306" 
бр. 4 Скопје (1640) 

Објава1 за патувале издадена од Филозавски факул-
( тег —ј Скопје на Елена Илокајава —- Скопје (1643) 
ј Работничка книшка бр. 51 иЈЗДадШа од Тутунава стани -
I ца — Скопје на К'емал Фаик 14д о идовски — Скопје (1642) 
ј Рабтнимада книшка бр. 1568183, издадена од Тутунова 
Ј сланин,а — Скопје мај Јашар С. Куртиш сив, ул. " 125" бр.. 107 

Скопје (1653) 
Режи карта) издадеш од Дирекцијата на железници'— 

1 Скопје на 'Радомир Ст,анисављсвијќ с. Зелениково — Скопје 
(1665) 

Пријавница на 4 члена1 на Коста Анчески — Скопје 
(1432) 

Работничка книшка бр. 1592851 издадена од Претпри-
јатие книжара "Трудбеник" — Скопје на Олга Христова —-
Скопје. (1438)' 

е Потврда за работна книшка1 бр. 525 издадена од По-
верен. на трудот при II— реон Скопје на Јован В. Стоја-
новски — Скопје. ' (1439) 

Свидетелство и поламатурска диплома под бр. 346, из-
дадена' од Гимназија" Јосип Броз Тито" во Валандово на 
Прѓе А ,Панев село Пирава ,̂ Гевгелија1. у ,(1443) 
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Поламатурска диплома -издадена през 1950/51 год., во 
Скопје на Велимир М. Кајевски — Скопје. (1457) 

Свидетество за завршен III—клас гимназија во Ско-
пје на , Предраг Митков — Скопје. ' (1461) 

Работничка книшка на Стојко М. Стојковски — Скопје 
(1464) 

Работничка книшка Бр. ' 1593419 издадена од Лов. на 
трудот при ГОО — Куманово на Дфшан Е. Трајковски — 
Скопје. ' (1466) 

Пол ам ату река диплома под бр. 518 главна книга 94, 
издадена од Полната гимназија 'Тоце Делчев" — Битола 
на Никола Ц. Трајчески село Породин, Битола (1483) 

Свидетелство за завршен V—клас гимназија под бр. 
41, издадено од Полна1 гимназија 'Тоце Делчев" - Битола, 
на Пандил, Цветков Талевски -село Породин — Битола. (1448) 

Свидетелство за завршен VI—клас Машка гимназија 
во Скопје през 1946/47 год. на Христо Т. Димов — Скопје. 

(1514) 
Диплома за завршена Виша педагошка школа во Ско-

пје през 1947/48 год. на Александар Златевски ул.-"Борко 
Талев" бр. 13 - Штип (1515) 

Потрошачки книшки за храна издадени од^М-во, за 
внатрешни работи во Скопје "Г" бр. 1792 на Босилка, 
"Д-1" бр. 976 на Митре, "Д-1" бр. 997 на Томе и М-1147 на 
Митре С. Милошевски од село Идризово — Скопје (1516) 

Свидетелство за завршен IV— разред основно школо 
во Скопје през. 1949/50 год. на Надире Рамаданова — 
Скопје. (1517) 

ДозвоЛ за чистење кондури под бр.7308, издадена од 
ГНО — на I—реон Скопје на Куртиш А. Рамаданов — 
Скопје. (1518) 

Работничка книшка бр. 1591482, издадена од Градежно 
прет. "Железник" во Скопје на Методија К. Дукоски — 
Скопје. (1519) 

Свидетелство бр. 378/50 год. издадено од Економски 
техникум "Јане Сандански" — Битола на Драган К. Анѓе-
ловски — Битола. (1520) 

Свидетелство за завршен III и IV—клас гимназија на 
Киро Ефтимов Станковски ул. "Ленинова" бр. 156 — При-
леп. - ? (1521) 

Свидетелство на Славе Петровски Илиев ул. "Кузман 
Јосифовски" бр. 78 — Прилеп. (1522) 

Шоферска исправа издадена од Сообраќајна милиција 
во Скопје на Петар Србиноски — Скопје. . (1548) 

, ^ Свидетелство за III—клас гимназија на Алексо Рика-
лоски од село Кривогаштани — Прилеп. (1586) 

Оружен лист бр. 250 за носење (Пушка едноцевка кал. 
16, издаден од Пов. за внат. работи на ОНО — Кочани на 
Али Рамадан Иљазов село Градец — Кочани (1560) 

Членска книшка бр. 269 издадена од Сојузот на ло-
вачките друштва во Скопје за 1951 год. на Али Рамадан 
Иљазов село Градец — Кочани. (1561) 

Ловна карта бр. 269/51 издадена од Поверен, за шу-
марство на ОНО — Кочани на Али Рамадан Иљазов село 
Градец — Кочани. (1562) 

' Работничка книшка1 на Сејфула Деан Муарем — Ско-
пје. (1564). 

Шоферска сообраќајна книшка марка "Џип" рег. бр. 
М-0052, издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на 
Поштарска ауто-гаража — Скопје. (1565) 

Инвалидско решение бр. 94 на Никола Н. Настов — 
Скопје. (1577) 

Оружен лист за ловна пушка бр. 42 на Никола Н., На-
стов — Скопје. , (1578) 

Синдикална книшка бр. 409989 на Лешо А. Ѓорѓиевски 
- Скопје (1579;) 

Свидетелство за завршен VIII -р разред гимназија 
през 1947/48 год. издадено од гимназија во Охрид на Цвета' 
Шурбаноска — Скопје. (1581) 

Сообраќајна книшка на камион марка "Рено" рег. бр. 
1067 издадена од Сообраќајна милиција,'во Скопје ца Прет-
пријатие за градска чистоќа — Скопје. (1598) 

Работничка книшка на Димо Спасов — Скопје. (1597) 
Работни чк книшка на Му стафа Сали — Скопје (1596) 
Работничка книшка на Косто ^Груески — Скопје (1591) 
Регистарска табла на камион марка "Шевролет-мастер" 

рег. бр. М-1125, издадена од Сообраќајна милиција во Скопје 
на Претпријатие за превоз на патници "Пролетер" — Ско-
пје. (1593) 

возачки документ ^бр. 4417/457 издаден од Сообраќај-
на милиција во Скопје Атанас Симоноски — Скопје. 

(.1594) 
Работничка книшка бр. 2404151 издадена од Повереа 

на трудот на IV—реон Скопје на Трајче Анастасов Ско-
пје. (1595) 

Работничка книшка на Раиф Р. Осман — Скопје. 
И Л О ! 'I I , , . (1414) 

Полица издадена ,од Државниот осигурителен завод на 
Марко М. Мантов ул. "Цар Самоил" бр. 7 Кочани (1571) 

Синдикална книшка под бр. 3047523 издадена од Ме-
сни одбор на здравствените работници во% Скопје ,на Глигор 
Бојаџиев од Скопје. (606) 

Шоферска книшка бр. 4003 издадена од Сообраќајни 
отсек во Скопје и колска книшка, бр. 515 на К'емал Гафур 
Ибраим — Скопје. ' (1697) 

џ Диплома за1 завршена поламатура во Скопје, издадена 
од Осмолетка "Климент Охридски" во Скопје на Горѓи Поп 
Крстев /— Скопје. (1486) 

Свидетелство за завршено IV1— одделение издадено 
од Основно училиште "Кочо Рацин — Скопје на Веселина 
Т. Стефанова - Скопје. (1487) 

Студентска легитимација по̂ ц бр. 1699, издадена од 
Филозофски факултет во Скопје на Горѓи Ѓорѓиев Сува-
ри^в — Скопје. (1489) 

Свидетелство под деловод. бр. 540 од 30—V—1951 
? год. издадено од Машка гимназија во Скопје на Методија 
'Петрушев — Скопје. (1490) 

Свидетелство за завршено V — одделение, издадено 
од училиште "Св. Кирил и Методи" — Скопје на Велимир 
Милутин Крстиќ'— Скопје. (1492) 

Студентска легитимација издадена од Филозовски фа-
култет во Скопје на Олга Соколова — Скопје. (1493) 

Шоферски документи1 Бр. 139/48, издадени од Сообра-
ќајна милиција во Скопје на Стево Бурковски — Скопје. 

(1523) 
Возачки документ бр. 4414/421, издаден од Сообра-

ќајна милиција во Скопје на Косто Карајанов — Скопје 
(1524) 

Работничка книшка издадена од Фабрика "Кис" во 
Скопје на Нуредин "Рамадан Ахмед — Скопје. (1525) 

Инвалидска членска книшка на Петко Таневски — се-
ло Г. Оризаре — Скопје, (1526) 

Работничка книшка Бр. 151565592, издадена од Пов. 
на трудот во Демир Хисар на Милан Настески село Слојшти-
ца — Демир Хисар. (153'3) 

, Потврда на 40 кгр. пченка издадена од IV — реон 
Скопје на Бесим Исмаил Рушид — Скопје. (1534) 

Карта за исхрана издадена од IV — реон на Исмаил 
Мехмед — Скопје. (1535) 

( ч ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ ) 

Војничка книшка на Стојан Ј. Стевковски село' Белким -
башво - Скопје % . (1412) 

(Волничка Мишиќа на Кокета Алевски ул. "399" бр. 9-
Оеолцје (1431) 

Волничка книшка на Илијас (Мехмед — Скопје (1436) 
(Волничка книшка 'на Петре Ј. Симоновски — Скопје 

- . (1456) 
Војничка штшса на Александар Јанчевски — Скопје 

(1462) -
, Војничка книшка издадена од Војни отсек — Скопје 

на! Алија Бељу Незиршвки село (Г. Лимче — Скопје (1482) 
1 Волничка 'книшка издадена од Војни отсек —Скопје гса 

Ајрула Халил Сејди — Скопје (1481) 
Војничка книшка на Рифат Исен Шериф — Скопје 

' (505) 
Волничка легишиЈмадаја себија "Д" бр. 32741, издадена 

ОД В, П. 3)295 Скопје на Тикомир М. Глишиќ В. П. 3.295 -
Скопје в (1513) 

Војничка книшка бр. 3303, -издадена од В. П. 4466 -
Скопје код Станојко Јованов Стојанов, (село Трстеник —. Ка-
вадарци (599) 

Војничка книшка издадена о!д Војни отѕсек — Скопје 
на Јордан 1Б. Траект — Скопје (1536 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Скопје 
на Петко А. Ѓорѓиевски — Скопје (1580) 

Шоферкжа исп,рава Бр. 3672, издадена од Министер-
ството за сообраќај во Цетиње ада Аленде анда^ ,Рунд,а В. П. 
2678 — Скопје (1465) 

Војничка книшка на Петре Танев Таневски село Зу-
бовце - Гостивар 1(1599) 

Војна! објава ли во1зна! карта издадена од В. П. 1883-1 — 
Сараево на Мигге Ивановски В. П. 1883-23 — Сараево (1623) 

Бојана книшка -бр. 584,2 (серија "П. "У"001 издадена од 
Бојот опсек Кошани на Ангел Г. Ајрсскв, потпретседател на 
ОНО - Колани. (1575) 

Во(Јна книшка на Бајрамовски, Алилов Алит ул. "Карл 
Марас" бр. 27 - Куманово (1660) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична марта рег. бр. 29371, серија 0048676, издадена 
од ПВР во Скопје на Чедомир Александров Доневски од 

4 Куманово ул. "М. Тито" бр. 67. (1693) 
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Личина карта рег. бр. 7223, серија "А'^1663, издадена 
од ОВР на Ш О Кумано-во на Мустафа Расим Рамдаан ул. 
"Моратов" б,р. 29 - Куманово I ' '(993) 

Лична ка,рта рег. бр. 5622, серија "Р" 0077874, изда-
дена од ПВР на ГНО — Битола на Милица Марко Поки-
ница - Битола ул." Страшо Пинџур" бр. 28. (1292) 

Лична карта рег. бр. 56039, -серија "Р"003707, издадена 
од! ОВР! н1а ГНО-11Г1 реон! Скопје на Амит Абедин Асан/ ул. 
"ОЗГ бр. 49 Скопје (1660) 

Лична карта (рег. бр. 26306, се,рија 0020908, издадена 
о!д ОВР на гаО-И реон Скопје на Ботевски Крсте1в Благој 

— печатница "Гоце Делчев" Скопј-е. (1679) 
Лична (карта серија "А"53370, рег. бр. 8370, 4 'Издаден 

о)д ОВР на Ш О Сшгцје на (Бора (Митиќ. — Желе)з /т-аница 
Генерал Јанковиќ — Кошет ((1127) 

Личн,а карта бр. 113021 (Издадена, од ОВР на ГОО — 
Битша на Л е в т е р ^ Димитровска (Милан Димитрш-ски-ста,р 
водник В. П; Ш14 - Леловац Ј (1322) 

Лична карта рег. бр, 12952 издадена да ОВР на ГНО—-
Гилдае на Шукри ја Ш. ДОми,р — Оиљане1 (1504) 

Лична ,карта (бр. 1986 извадена од ОВР на ГНО — Ги-
лане на Фатиме А. Мамет Гилане (1503) 

Лијана каргга рег бр. 1257,1 издадена о-д ОВР на ЛНјО -
Ги ла-не на Дурмиш А. Амети —,Тил ане (1502) 

Лична карта рег. бр. 13,1353, (се,риј,а бр, 89409, издадена 
од ОВР на ООО — Строга на Каста Ѓучевеки, ул. "Вој Бано-
,виќ" бр. 27 Белград. (666) 

Лична карта рег. бр. 163(96Ј 1серијј,а "А"96456, издадена 
од ПВР на ГНО Куманово на Аз,ис Лиман Раим ул. "Доне 
Божиновски" бр. 7 — Куманово. (1050) 

Лична марга рег. ,бр. 8129 серија "Г"7803, ивдадена од 
ПВР на ОНО - Куманово на Ленка Кирева Петровска село 
Романовце —. куманово (552) 

Лична карта серија "Г". 13059, рег. бр. 14043, издадена 
од ОВР на ГНО — Куманово на Љатиф Фејзула ул. "11 Ок-
томври" бр. 33 — Куманово (1174) 

Лична карта серија "Г" 8231, рег. бр. 7673, издадена од 
ПВР на ОНО Куманово на Васил Т. Ристов село Вакуф — 
Куманово (1221) 

, Лична карта рег. бр. 5068, серија (бр. 0545543, издадена 
од ОВР ОНО — Куманово на Будимир Т. Ивановски село 

Ст.вара—'Куманово ' (1223) 
Личка карта. рег. бои 9^40 се,риј,а "А" 95829 издадена 

од ОВР на ТНО — Куманово на Борислав Оетре Димковска 
ул. "11 Октомври" бр. 70 - Куманово (,1248) 

Лична карта рег. бр. 7507, серија "А"93636, издадеш 
од ОВР, Јна ГИО — Кум а н т о на Наип Рушит Саитов — 
Куманово 4 (1(262) 

Лична карта рег. бр. 2451, серија "Р" 0531117/ издаде-
на од ОВР на ГНО — Куманово на брајко Камбер Демиров 
ур1. "Сјредорак" бр. 36 — Куманово ' (1554) 

Лична карта ;рег. бр. 10291, (сериј,а "Р"0531362, издадена 
оДт ОВР на ГНО -А Куманово на Бељин Милош Даница ул. 
"Доне Бткиеов" бр. 7 — Кубново' ' ,(1555) 

Лична карта рег. бр. 5788, серија "Р" 0525900, издаде-
ла 'од ОВР Ца ГНО - Куманово на Стоја.н Алексо Стефа-
новски! ул. "Карл Маркс!" бр. 60 —- Куманово (1557) 

Лична карта рег. бр. 8231, серија 0547930, издадена 
од ОВР на ОНО Куманово на Тодор Дојчинов Дамчевсик се-
ло 0!чи)ња. — Куманово (1563) 

Лична карта рег. бр. 264, серија "Р" 0524605, 'Издадена 
о)д ОВР на ПНО Куманово ма Борис Филип Јовановски ул. 
Св. Кирил и Метода" бр. 24 — Кујмаиоро) (1500) 

Лична карта рег. бр. 3,1-86 -серија "Р"0528178, издадена 
- о!д ОВР на ООО — Куманово! на Живка Јевта Кир-иќ ул. 

"9 мај" бр. 124 — Куманово (1602 
Лигата 1картај рег. б-р. 10780, (серија бр. 20746, издадена 

од ОВР на ООО Тетово на Рецепи! Сулејман Фаик од село 
Орашје - ,Тет1о1в(о '(^-77-4481 

Лична марта рег 'б,р. 15834 (серија бр. 25830, издадена 
од ОВР на ОНО — Тетово на Исен Селиманов Беќири село 
Гол-ема Речица - Тетово 1У-87-1486 

Лична карта рег. бр.' 13916 серија бр. 23912, издадена 
од ОВР на ОНО - Тетов,о на Етен Р)адф Етими од село Че-
лопек — Тетово. 

1У-1527 
Лична карта рег. 9450, Курија бр. 19446, издадена 

од ОВР на ОНО - Тетово на Јордан 'Силјаноски село Си-
ричино - Тетово ' (1528) 

Лична, карта) (Иодј б,р. 846, издадена ,од ОВР ,на ОНО -
Тетово на Шабан Алита Фами од 'село Камењане — ,Тетово 

(1530 

Лична карта 1по1д бр. 3553, зададена од ОВР не ООО -
Тетшо но Трп)е Јендроваш село Теарце — Тетово (1531) , 

Личш карта рег. бр. 5568, серија бр. 15565, издадена 
од ОВР на ООО — Тетово на Зулбекари Елмаз Рамадан од 
село) Добарце — Тетово , (1549) 

Лична карта ре г̂. "бр/ 8612, сарија бр. Т8608, надарена 
01д ОВР на ОНО —- Те,тово' на Микола А. Тодјорааски од се-
ло Сиричино — Те,тдао , (1551) 

Лична' карта рег. бр. 7466, издадена: од ОВР на ООО' -
Тетово на1 Мемеди Мемедов Синан село 0'тушиште — Тетово 

, ' / (1552) 
Лична карта) ред. бр. 5641, серија бр. 0786772, издадена 

од ОВР на Ш О Тетово ,на Емини Али Џабир ул. "Струшка" 
бр. 18 - Тетово) (1558) 

Лична карта рег. бр. 1693, (серија бр. 11690, издадена 
од ОВР на ООО Те,тово! на Мукзи Бафтјар^ (Беќир село Бро-
дец —- Тетово . К1574) -

Лична карта рег. бр. 3866, (издадена од ОВР на. ООО -
Тетово на Шабани Сабрија Рецеп село Ш ем,ш,ов о — Тетово 

(575) 
Лична карта серија "Р" 0210971 рег^ бр. 2980 издадена 

од ОВР на^ШО — Охрид на Абаз Устрефа Исмаил, Ул. "Со-
лунска" бр. 152 — Охрид. (1418) 

Лична карта серија "Р" 0214,665 рег. бр. 2252 издадена^ 
од ОВР на Г1НО — Охрид на Ферат. Аџија Таир, ул. "Руз-
велт" бр. 4 — Охрид. 

Лична карта серија бр. 0225 рег. бр. 1905' издадена од 
ПВР на ОКО — Охрид на Алексо Ристов Гроздановски, 
село Ботун — Охрид. г (1420) 

Лична карта серија "Г" 00^1011 рег. бр. 311 издадена од 
ОВР на ОНО — Охрид на Геле Димов Ајкоски, село Пе-
штани — Охрид. (1428) 

Лична карта серија "Р" 021098Ф рег. бр. 4010 издадена 
од/ОВР н а ' Ш О — Охрид на Ајдин Ибраима Ајдин, Бејбу^ 
нар Воденица — Охрид, (1444) 

Лична карта рег. бр. 8568 сее. бр. 53568 издадена од 
ОВР ,на ООО — Скопје'на Шабан Идрш Селим село Горео 
Нерези — Скопје. , , -(1047) 

Лична ка,рта издаде,на од ОВР на ГНО — Скопје на Са-
бит Гурап К а и м о в — Скопје. 4 1 (1049) 

Лична карта рег. бр. 7354 серија "А" 52354 издадена од 
ОВР ка ООО — Скопје на Ката М. Гргиќ село Горно Лиси-
че - Скопје. .. (1079) 

Лична карта рег. бр. 674, серија бр. 0577489 издадена од 
ОВР на ООО — Скопје на Андреја Најдов Коскоски ре,ло 
Ајватовци — Скопје. (1086) 

Личш, ка,рта р-ег. бр. 11404 серија "А" 56405 издадена 
од ОВР на ОНО — Скопје па Божа СтојаеО!ва — Скопје. 

(1087) 
Лична картачза емигранти Од Егејска Македонија под 

бр. 11296 издадена од ОВР на ГНО — Куманово иа, Гичо, 
Перкова — Скопје. ' (998) 

Лична карта за емигранти од Егејска Македонија, под 
бр. 11297 издадена од ОВР на ГН О — Куманово На К опа-
л,; ика Симиджиева — Скоп,је. (999) 

Лич,на карта рег. бр. 42456 серија "Ар 40581 неда,дена,' 
од ОВР на ОКО - Скопје на Цвета Д. Бојкова. (978) 

Лична карта оер. "А" 49191 рег. бр. 4191 , издаде,на 
о-д ОВР иа ООО' — Скопје на Азем Џемаил Неџиб село 
Умово — Скопје. (1102) 

Лична карта рег. бр. 1300/4,7 год. издаде,на Од ОВР на 
ООО — Крива Паланка на Теодор С Ристов — Скопје. (1104) 

Свидетелство за завршено Стопанка училиште во 
град Битола на Павлина Иловска ул. "Цветан Димов" бр. 17 
- Битола 1У-92-1944 

" СОДРЖИНА , 
Рег. бр. Страна 
106. Решение за од,обрување оснивањето и ра-

ботава на Друштвото на писателите на Ма-
кедонија со се,диште во град Скоп,је. '—. 167 

107. Реш)ение за одобрувања оснивањ,ето и ра-
ботата на Друштвото на градежните инже-
нери и техници на НРМ со седиште во град 
Скопје. ' — — — — 167 

'108. Решение' за! распишување на избори за на-
родни одборници на Народниот одбор на 
град Титов Велес — —- — — 167 

109. Решение за распишување, на избори за двај-
ца одборници на Народниот одбор на град 

л Гевгелија - - - - - 167 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија^ — Скопје 
уљ п29 ноември". Одговорен уредник Петрр Јаневски. Пошт. фах Б1 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната 

банка — Скопје бр. 801-901812 Печатница "Гоце Делчев" — Скопје. 


