
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ Претплата за 1953 год. изнесува 
Четврток, 9 април 1953 600 дин. Овој број чини 10 динари. 

Број 9 Година IX Чековна сметка број 801-Т-166. 
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ОД У-ТА СЕДНИЦА НА У-ТО РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НРМ ОДРЖАНА НА 2 ФЕВРУАРИ 
1953 ГОДИНА 

Претседаваше: Димче Стојанов-Мире. 
' Секретар: Александар Мартиновски. 

Претседателот Димче Стојанов—Мире ја 
отвори У-та седница на У-то редовно заседа-
ние на Народното собрание на НРМ во 9,30 
часот. ' ^ 

Прочитаниот записник од 1У-та седница 
Собранието го прими без забелешки. 

Претседателот соопштува дека колектив 
вот на рудникот за азбест „Богословец" ис-
прати телеграма до Собранието со кое се ве-
тува дека ќе ги извршува сите донесени ре-
шенија и му предлага на Собранието да биде 
избран за претседател на Извршниот совет 
другарот Лазар Колишевски. 

Претседателот соопштува дека се преми-
нува на десеттата точка од дневниот ред: 
претрес на 'Предлогот на уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта ца. Народна 
Република Македонија. Известителот на За-
конодавниот одбор Александар Ицев го про-
чита извештајот на Одборот. 

Претседателот објави дискусија. Експозе 
даде Никола Минчев, потпретседател на Вла 
дата на НРМ и претседател на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт. 

Во 10„30 часот Претседателот даде одмор 
од 15 минути.1 После одморот зборуваа на-
родните пратеници: Димитар Влахов, „за", 
Тома Кутурец „за", Мито Хаџи Василев „за'', 
Имер Еминов „за". Во 11 часот Претседате-
лот дава одмор од 15 минути. После одморот 
зборуваа: Лазо Мојсов „за", Филип Негриев-
ски „за"., 

Пр одобрение на Народното собрание, 
Претседателот Димче Стојанов-Мире ја за-
клучи У-та седница на У-то редовно заседа-
ние, а идната ја закажа за 17 часот по плад-
не. Седницата беше заклучена во 12 часот. 

Скопје, 2 февруари 1953 година 

Секретар, 
А, Мартиновски, с.р. 

Претседател, ^ 
Д. Стојанов-М^ђзе, с.р. 
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ОД ШЕСТАТА СЕДНИЦА НА ПЕТТОТО 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОВО 
СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНА НА 2 ФЕ-

^ ВРУАРИ 1953 ГОДИНА 
Претседаваше: Димче Стојанов-Мире. 
Секретар: Александар Мартиновски. 
Претседателот Димче Стојанов—Мире ја 

отвори шестата седница на Петтото редовно 
заседание на Народното собрание на НРМ во 
17 часот. 

Прочитаниот записник од петтата седни-
ца Собранието го прими без забелешки. 

Претседателот соопштува дека се преми-
нува на дневниот ред: продолжување со прет 
ресот на Предлогот на Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и претресот ,на Пред-
логот на законот за спроведување на Устав-
ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија. Во ди-
скусија' учествуваа народните пратеници: 
Реис Шакири „за", Ацо Ицев „за", Благој 
Попов „за", Славко Попантовски „за". Би-
дејќи листата на дискутантите. беше исцрпе-
на, Претседателот го стави на гласање пред-
логот на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на. Народна Република 
Македонија. Народното собрание гласајќи со 
кревање рака го усвои законскиот предлог. 
Претседателот објави дека Уставниот закон 
за основите на општественото и политичко-
то устројство и органите на власта на Народ-
на Република Македонија е примен едногла-
сно од Собранието. Потоа Претседателот го 
стави на гласање Предлогот за законот за 
спроведување на Уставниот закон за основи-
те на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија. Народното собрание гла-
сајќи со кревање рака го усвои законскиот 
предлог. Претседателот објави дека Законот 
за спровдуевање на Уставниот закон за ос-
новите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија е примен еднгласно 
ед Собрането. 
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. Претседателот предлага да се дневниот 
ред дополни упѓге со три точки и тоа: како 
11 точка донесуваше Одлука за прогласува-
ње на Уставниот закон за роковите на опште 
ственото и политичкото устројство и органи-
те на власта на Народна Република Македо-
нија ,и Одлука за прогласување на Законот 
за спроведување на Уставниот закон за осно 
вите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Репуб 
лика Македонија; како 12 точка: избор на 
комисии на Народното собрание на НРМ, ка-
ко 13 точка — промени во Врховниот суд на 
НРМ и 12 и 13-тата точка да постанат: 14 и 
15. Собранието едногласно го усвои предло-
гот. Претседателот дава одмфр од 15 минути. 
После одморот секретарот Александар Мар-
тиновски ја прочита Одлуката за Д11шласу-
вање на Уставниот закон за осно^ре на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија. Претседателот ја стави на гла-
сање. Народното собрание гласајќи со кре-
вање рака ја усвои. Претседателот објави де 
ка Одлуката е усвоена едногласно од Собра-
нието. Потоа секретарот ја прочита Одлуката 
за прогласување на Законот за спроведување 
на Уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство тл. органи-
те на власта на Народна Република Македо-
нија. Собранието гласаЈќи ,со кревање рака 
ја усвои истата. Претседателот објави дека 
Одлуката е примена едногласно од Со-
бранието: 

Се преминува на 12 точка од дневниот 
ред: Избор на комисии на Народното собра-
ние на НРМ. Претседателот праша дали има 
предлог на кандидатска листа за избор на 
постојана Комисија за толкување на зако-
ните. За збор се јави народниот пратеник 
Филип Брајковски и поднесе кандидатска 
листа за избор на постојана комисија за тол-
кување на законите. Бидејќи друг предлог 
немаше претседателот ја стави на гласање. 
Собранието гласајќи со кревање раќа - ја 
З е̂вои предложената листа. Претседателот 
објави дека предложената кандидатска ли-
ста за избор Комисија за толкување на за-
коните е усвоена едногласно од Собранието, 
а во која влегуваат народните пратеници: 
Исак Сион, Живко Брајковски, Димче Зо-
графски, Ванчо Бурзевски, Ванчо Николов, 
Ќамуран Тахири, Панто Илиев, Благоја Ни-
коловски и Таири Џемаил. 

Се преминува на избор на постојана Ко-
мисија за народните одбори. Претседателот 
праша дали има предлог. За збор се јавува 
народниот пратеник Боѓе Кузмановски кој 
поднесе кандидатска листа за избор на посто 
јана Комисија за народните одбори. Бидејќи 
друг предлог нема, претседателот ја стави ли 
егата на гласање. Собранието гласајќи со кре 
вање на рака ја усвои едногласно предложе-

ната кандидатска листа. Претседателот обја-
ви дека постојаната Комисија за народните 
одбори е избрана едногласно од Собранието, 
а во која влегуваат народните пратеници: 
Ристо Бакалски, АнгелеБожиновски, Димче 
Бојановски, Јанко Влаху, Димче Димитриев-
ски, Ацо Ицев, Наџи Сали, Тоде Ношпал и 
Хаме Садо. 

Се преминува на 13-та точка од дневниот 
ред: Промена во Врховниот суд на НРМ. 
Претседателот го прочита предлогот на Прет 
седателот на. Владата на НРМ за разрешува-
ње од должноста: судијата на Врховниот суд 
на НРМ Благоја Левков, поради заминува-
ње на нова должност. Собрането гласајќи со 
кревање рака предлогот го усвои едногласно. 
Претседателот објави дека судијата на Вр-
ховниот суд Благоја Левков е разрешен од 
должноста: судија на Врховниот суд на НРМ. 

Се преминува на 14-та точка, од дневниот 
ред: претрес на Предлогот на одлуката за 
работен ред за избор на Извршниот совет на 
Народното собрание на НРМ. Претседателот 
го покани известителот на Законодавниот од-
бор да го поднесе извештајот. Известителот 
Владо Стаменовски го прочита извештајот 
на Законодавниот одбор. Бидејќи никој не се 
јаби за дискусија, Народното собрание гла-
сајќи со кревање рака ја усвои Одлуката. 
Претседателот објави, дека Одлуката, за ра-
ботен ред за избор на Извршниот совет на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија е примена едногласно од Собра-
нието. 

По одобрение на Собранието претседате-
лот Димче Стојанов—Мире ја заклучи шеста 
та седница од У-то редовно заседание во 18 
часот ,а идната ја закажа за 3 февруари 1953 
година, во 10 часот. 

Скопје, 2 февруари 1953 година 

Секретар, Претседател, 
А. Мартиновски, с.р. Д. Стојанов-Мире, с.р 
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ОД СЕДМАТА СЕДНИЦА" НА У-ТО РЕДОВ-
НО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРА-

НИЕ НА НРМ, ОДРЖАНА 
НА 3 ФЕВРУАРИ 1953 ГОДИНА 

Претседаваше: Димче Стојанов-Мире. 
(Секретар: Мито Хаџи Василев. 
Претседателот Димче Стојанов—Мире ја 

отвори седмата седница на У-то редовно за-
седание на Народното собрание на НРМ во 
10,45 часот. Прочитаниот записник од ше-
стата седница Собранието го прими без за-
белешки. 

Претседателот објави дека се преминува 
на четрнаестата точка од дневниот ред: из-

бор на Извршен совет на Народното собра-
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ние на НРМ. Претседателот Димче Стојанов 
—Мире, откако го објасни начинот на избо-
рот на Извршен совет, и од како констатира 
дека Собранието располага со нужниот кво-
рум праша: дали има предлог на кандидат-
ска листа. За збор се јави народниот прате-
ник Борко Темелковски поднесе листа за из-
бор на Извршниот совет, предложена: од Из-
вршниот одбор на Народниот фронт на Ма-
кедонија ,од Клубот на народните пратеници 
и од името на 40 народни пратеници. Бидеј-
ќи друга кандидатска листа немаше подне-
сено, претседателот ја става листата на гла-
сање. Народното собрание гласајќи со кре-
вање рака ја усвои кандидатската листа. 
Претседателот објави дека Извршниот совет 
на Народното собрание на НРМ е избран со 
акламација од Народното собрание, во кој 
влегуваат: претседател Колишевски Лазар, 
пленови: Алексовски Димитар, Арсов Љуп-
чо, Ацева Вера, Гигов' Страхил, Георгиевски 
Киро, Димитриевски Мито, Кузмановски Бо-
ге, Минчев Никола, Митевски Методија, Мој-
сов Лазо, Наумовски Наум, Попов Влак)ја, 
Поповски Елисие, Сеј фула ќемал, Смилев-
ски Видое, Узуновски Цветко, Хаџи Васи-
лев Мито, Црвенковски Крсте, Паловска Лил 
јана и Реис Шакири. 

Откако претседателот Димче Стојанов— 
Мире му честита на новоизбраниот претсе-
дател на Извршниот совет др. Лазар Коли-
шевски, истиот одржава поздравен говор. 

По одобрението на Собранието претседа-
телот Димче Стојанов—Мире ја заклучи сед 
мата седница од У-то редовно заседание на 
Народнот собрание на НРМ во 11,45 часот. 
Претседателот објави дека идната седница 
'ќе се закаже писмено. 

Скопје, 3 февруари 1953 година 
Секретар,. Претседател, 

Мито Хаџи Василев, с.р. Димче Стојанов-Мире, с. р. 

Извршниот совет на Народното собрание 
на НРМ, по извршеното сравнување со из-
ворниот текст установи дека во Законот за 
Општествениот план на Народна Република 
Македонија за 1953 година отпечатен во 
„Службен весник на НРМ" бр. 2 од 7 февру-

ри 1953 година, се потерале долу наведените 
печатни грешки и дава 

^ И Р , П Р А Н К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ 

ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА 1953 ГОДИНА 

1.— Во Првиот дел точка 1 во колоната 
„Амортизација" на селското стопанство на 
место „647" треба да стои „674". 

2.— Во Вториот дел, П глава на страна 10 
во колоната „Стопа на акумулација" во грана 
129 — Тутунова индустрија место „2830" тре-
ба да стои „2836". 

3.— Во Вториот дел, IV глава на страна 
13 во колоната „Од данокот на промет" на 
Народниот одбор на Градската општина Ку-
маново на место „50" треба да стои „60". 

Од Извршниот совет на Народното собра-
ние на НРМ, бр. 274, 30 март 1953 година. 

Извршниот совет на Народното собрание 
на НРМ, по извршеното сравнување со из-
ворниот текст установи дека во Законот за 
изменување и дополнување на Законот за 
занаетчиството, отпечатен во „Службен 
весник на НРМ" бр. 2 од 7 февруари 1953 го-
дина, се потерала долу наведената печатна 
грешка и дава 

И С П Р А В К А ^ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-

ПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАНАЕТЧИСТВОТО 

Во член 1 во последниот ред после зборот 
„до" да се додаде бројот „30% 

Од Извршниот совет на Народното собра-
ние на НРМ, бр. 275, 30 март 1953 година. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМЕ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
.на Народна Република Македонија со решение 
IV, бр. 1114/1 од од 19-11-1953 година дозволило е 
промена на роденото име на Абдураман Слободан, 
роден на ден 17 април 1952 год. во град Скопје, од 
родители: татко Арсовски Ангел и ма јка Арсовска, 
родена Стаматова Милка, а усвоен од Абдураман 
А л и Абдураман и супрутата му Адие, обата од град 
Скопје, во смисла роденото име во иднина да му 
гласи Џенгис. - . 

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични ими-
ња оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина"Стру-
мица бр. 6827/52 година, запишана е во регистарот 
на установите со самостојно финансирање ц и ф р а -
на 1, рег ,бр. 1, установата под 'фирма: Управа за 
пазаришта со седиште во Струмица. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбр на Градската општина—Струмица бр. 31 
од Л-Х-1952 година. 

Предмет на работата на установата е: непосред 
но управување со сите' пазари и панаѓури, да прати, 
решава и дава предлози од интерес за унапреду-

вање на пазарите, како и одржување на зградите 
од народни имоти. 

Установата се наоѓа под стопанска управа на 
Народниот одбор на Градската општина—Струмица. 

Фирмата ќе ја потпишува управителот Алексо 
Каракашев, во границите на овластувањето. 

Бр. 6827/52 од Советот за стопанство н а НО на 
Градската општина—Струмица. „ (21) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 

4348 од З-ХП-1952 година занишано е во регистарот 
на утсановите со самостојно финансирање на стра-

на 24, установата под фирма: Шумско стопанство 
„Малешево" со седиште во Берово. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Малешевска околија бр. 2942 од 
21-Х-1952 година. 

Предмет на работата на установата е: узгој и 
нега на шумите. 

Установата е под стопанска управа на Народ-
ниод одбор на Малешевска околија , 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Б л а ж о 
Стојановски, во границите на овластувањето. 

Бр. 4348/52 од Советот за стопанство на НО на 
Малешевска околија. (72) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 3551 
од 16-П-1953 година, запишана е во регистарот на 
установите со самостојно финансирање на страна 
37, рег. бр. 42, установата под фирма : Комунална 
служба со седиште во Кавадарци. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Градската општина—Кавараци бр. г 

1083 од 12-П-1953 година. 
Предмет на работата на установата з : водовод, 

канализација , градски пазаришта, народни имоти, 
градски бањи, дистрибуција на електрична енер-
гија и градска кланица. 

Установата е под стопанска управа на Народ-
ниот одбор на Градската општина—Кавадарци. 

Фирмата ќе ја потпишува управителот Јордан 
Каровски и книговодителот Младен Тодоров. 

Бр . 3551/53 ,од Советот за стопанство на НО на 
Тиквешка околија. (73) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Т и к в е ш к а околија бр. 2289 
од 10-11-1953 година, запишано е во регистарот на 
установите со самостојно финансирање на страна 
33—34, рег.бр. 42, установата под фирма: Дом на 
култура со седиште во Кавадарци. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Градската општина—Кавадарци 
бр. 796 од 3-П-1953 година. 

Предмет на рботата на установата е: кино, теа-
тар, библиотека, разгласна станица и други к у л -
турни делатности. , 

Установата е под стопанска управа на Народ-
ниот одбор на Градската општина—Кавадарци. 

Фирмата ќе ја потпишува управникот Лазо 
Грозданов и книговодителот Маричка Ставрова. 

Бр. 2289/53 од Советот за стопанство на НО' на 
Тиквешка околија. % (74) 

Н а основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Скопска околија бр. 81 од 
7-1-1953 година, запишана е во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 5, 
рег ,бр. 3, установата под фирма: Лозов расадник 
со седиште во Скопје. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Скопска околија бр. 11459 од 27-ХП-
1952 година. 

Предмет н а работата на установата е: да про-
изведува сортен квалитетен лозов расад од ви-
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ДОБИ И сорти, пропишани од надлежниот орган, 
кој ќе с л у ж и како материјал за унапредување на 
лозарството во подрачјето на Скопска зоколија. 

% Устћновата е под стопанска управа па Народ-
ниот одбор на Скопска околија . 

Фирмата ќ е ја потпишува директорот Иван 
Старински, а во негово отсуство инж. агроном 
Крум Матов, во границите на овластувањето. 

Бр. 81/53 од Советот за стопанство на НО на 
Скопска околија (75) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 1^3 од 23-1-1953 г о д и н а . Шумското 
експлоатационо претпријатие „Висока Чу^а" со се-
диште во с. Милетково се брише од регистарот на 
државните стопански претпријатија од републи-
к^нско значење, бидејќи со решението на Владата 
бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесено под упра-
ва на Народниот одбор на Гевгелиска околија 

Бр. 143/53 од Министерството за финансии на 
НРМ. (31) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 243 од 9-11-1953 година Фабриката за 
стакло во изградба со седиште во Скопје се бри-
ше од регистарот на државните стопански прет-
при јати ј а од републиканско значење, бидејќи со 
решението на Владата бјо. 743 од 12-УЦ-1952 го-
дина е пренесена под управа на Народниот одбор 
на град Скопје. 

Бр. 243/53 од Министерството за финансии на 
НРМ. (7 6) 

Н а основа решението на Министерството за 
финансии бр. 242 од 31-1-1953 година Претприја-
тието за продажба на прехранбени производи 
„Прехрана" со седиште во . Скопје е фузионирано 
со Фабриката за конзервирање на емиш и зар-
зават „Вардар" со седиште во Скопје, кое како 
фузионирано Претпријатие е пренесено во надлеж-

ч ност на Народниот одбор на град Скопје на основа 
решението на Владата бр. 743 од 12-УН-1952 го-
дина. 

Б р 242/53 од Министерството за финансии на 
НРМ. ' (77) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 176 од 23-11-1953 година Претприја-
тието з аподигање на ветрозаштитни шумски по-
ј аси „Кумановско Поле" со седиште во Куманово 
се брише. од регистарот на државните стопански 
претпријатија од р е п у б л и к а н е ц значење, бидејќи 
со решението на Владата бр. 743 од 12-УИ-1952 го-
дина е пренесено ,под управа на Народниот одбор 
на Кумановска околија. 

'Бр. 176/53 од Министерството за финансии на 
НРМ. ' (78) 

основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 190 од 5-11-1953 . година Градежното 
претпријатие за хидроцентрали „Маврово", со седи-

ште во Гостивар се брише од регистарот на др-
жавните стопански претпријтија од републикан-
е ц значење, бидејќи со решението на Владата бр% 
743 од 12-УП1952 година е пренесено под управа 
на Народниот одбор на Гостиварска околија. 

Бр. 190/53 од Министерството за финансии на 
НРМ. (79) 
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На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 177 од 23-11-1953 година Државниот 
лигнитов рудник „Живојно" со седиште во Битола 
се брише о д регистарот на државните стопански 
претпријатија од р е п у б л и к а н е ц значење,, бидејќи 
со решението на Владата бр. 743 од 12-УН-1952 го-

дина е пренесено под управа на Народниот одбор на 
Битолска околија. 

Бр. 177/53 од Министерството за финансии на 
НРМ. ' ' (81) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 253 од 9-11-1953 година Дирекцијата на 
државниот житен фонд со седиште во Скопје се 
брише од регистарот на државните стопански прет-
пријатија од р е п у б л и к а н е ц значење, бидејќи со 
писмото на Стопанскиот совет на НРМ бр. 1036 од 
31-1-1953 година е пренесено под управа на Народ-
ниот одбор на град Скопје. 

- Бр. 253/53 од Министерството за финансии на 
НРМ. - т 

На основа решението на Државниот секретари-
јат за работи на буџетот и државната администра-
ција бр. 194 од 10-11-1953 година Стопанското здру-
жение на кинематографеките претпријатија се 
брише од регистарот на државните стопански прет-
пријатија од р е п у б л и к а н е ц значење, бидејќи со 
Уредбата на Владата бр. 705 од 30-У1-1932 година 
е укинато. 

Бр. 194/53 од Државниот секретаријат за рабо-
ти на буџетот и државната администрација. 

(83) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 6927 од 13-Х-1952 година Претприја-
тието за промет со лекови „Ееплек" со седиште во 
Скопје се брише од регистарот на државните сто-
пански претпријатија од републиканско значење, 
бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 
12-УП-1952 година е пренесено под управа на На-
родниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6927/52 од Министерството за финансии на 
НР. Македонија (346) 

На основа решението на Министерството за 
финансии^бр. 8032 од 31-ХП-1952 година Шумското 
индустриско претпријатие „Плачковица" со седи-
ште во Кочани се брше од регистарот на државни-
те стопански претпријатија од републиканско зна-
чење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 
12-УЛ-1952 година е пренесено под управа на На-
родниот одбор на Кочанска околија. 

Бр. 803Ј^52 од Министерството финансии на 
НР Македонија. ^ (2) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
На основа дозволата од Советот за стопанство 

на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
1^424/52 година, записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 157, рег. 
бр. 157, занаетчискиот дуќан под фирма Воденичар, 
Русе Настев Андрески со седиште во село Велмеј. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Русе 
Настев Андрески. 

Од Советот, за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 13424 од 14-Х1-1952 година. (1560) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на . Народниот одбор на Охридска околија бр. 
13647/52 година, записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 158, рег. 
бр. 158, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Серафин Крстев Наумоски со седиште во село Сли-

-ново. 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-

ски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сера-

ф и н Крстев Наумоски. . 1 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, ,бр13647 од 20-Х1-1952 година. (1561) 

На основа дозволата од Советот за стопанство . 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
13922/52 година, записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 159, рег. 
бр. 159, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, ДИМКО Василев Божиновски со седиште во се-
ло Сливово. 

Предмет на работата на дуќанов е: воденичар^ . 
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Д и м к а , 
Василев Божиновски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 13922 од 25-Х1-1952 година. (1562) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
12247/52 година, записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 152, рег. 
бр. 152, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач , 

Вангел Михајлов Милевски со седиште во Струга. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 

алишта. . 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ван-

гел Михајлов Милевски. 
Од Советот за стопанство на НО на Охридска 

(околија, бр, 12247 од 4-Х1-1952 година. (1555) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
13088/53" година, записан е во регистарот на занает -
чиските дуќани и работилници наЈ страна 153, рег. 
бр. 153, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-

чар Стефан Јурков Шапоски со седиште во село 
Елшани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан 
Јурков Шапоски. 

ф д Советот за стопанство на Н О х н а Охридска 
околија, бр. 13088 од 7-Х1-1952 година. (1556) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
13188/52 година, записан е во регистарот па занает-
чиските дуќани и работилници на страна 154, рег, 
бр. 154, занаетчискиот дуќан под фирма: Волно-
влачар, Трајче Паунов Милошевски со седиште во 
село Мраморец. 

Предмет на работата на дуќанот е: влачење на 
јволна. ^ - . 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Паунов Милошевски.' 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 13188 Фј\ 8-Х1-1952 година. (1557) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
12986/5Ј2 година, записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 155, рег. 
бр. 155, занаетчискиот д у ќ а н под ф и р м а : Воденичар, 
Сулејман Мехмедов С а л и о с к и ' с о седиште во село 
Лабуништа. 

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

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Суле ј -
ман Мехмедов Салиоски. 

Од Советот за. стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 12986 од 11-Х1-1952 година. (1558) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
12246/52 година, записан е во регистарот на занает -
чиските дуќани и работилници н а страна 148, рег. 
бр. 148, занаетчискиот д у ќ а н под ф и р м а : Кројач , 
Ѓоре Наумов Голабовски со седиште во Струга. 

Предмет н а работата на дуќанот е: ш и е њ е на 
алишта . 

- Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Горе 
Наумов Голабовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 12246 од 17-Х-1952 година.^ (1551) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околи ја бр. 
12926/52 година ,записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 149, рег. 
бр. 149, ̂  занаетчискиот дуќан под ф и р м а : Бербер, 
Амди Ејупов К а ф е џ и ср седиште во Струга. ' -

Предмет на работата ра дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Амди 
Ејупов К а ф е џ и . 

Од Советот з а стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 12245 од 17-Х-1952 година. ' (1552) 

Н а основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околи ја бр. 
12926/52 година, записан е ве регистарот на занает -
чиските дуќани и работилници на страна 150, рег. 
бр. 150, занаетчискиот дуќан под ф и р м а : Водени-
чар, Симон Митрев КОЧОСКИ СО седиште во село 

Ч Елшани. ^ 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-

ски услуги. 
Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Симон 

Митрев Кочоски. 
Од Советот за стопанство на НО на Охридска 

околија , бр. 12926 од 3-Х1-1952 година. (1553) 

На Основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска ' околи ја бр. 
12750/52 година, записан е во регистарот на занает -
чиските -дуќани и работилници на страна 151, рег. 
бр. 151, занаетчискиот дуќан под ф и р м а : Водени-
чар, Борис Стефов Бадаловски со седиште во село 
Октиси. 

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

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Борис 
Стефов Бедаловски. 

Од Советот за -стопанство на Н О на Охридска 
околија , бр. 12684 од 27-Х-1952 година. (1547) 

На основа дозволата -од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија - бр. 
8882/52 година, записан е во регистарот на занает -

чиските дуќани и работилници на страна 140, рег. 

бр. 140, занаетчискиот дуќан под ф и р м а : Водени-
чар, Андон Паскалоски со седиште во сено М е ш е и -
шта. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
с к и услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува с о п с т в е н и к о в Андон 
Паскалоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија , бр.- 8882 од 9 УП1-1952 година. (1543) 

Н а основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
12311/52 година, записан е во регистарот на занает -
чиските дуќани и работилници на страна 141, рег. 
бр, 141, занаетчискиот д у ќ а н под ф и р м а : Водени-
чар, Митре Матов Дуцкиновски со седиште во село. 
Вевчани. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
с к и услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Митре 
Матов Дуцкиновски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
,околија, бр. 12311 од 18-Х-1952 година. ч (1544) 

Н а основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор н а Охридска околија , бр. 
12424/52 година, записан е во регистарот на занает -
чиските дуќани и работилници на страна 142, рег. 
бр. 142, занаетчискиот дуќан под ф и р м а : Водени-
чар, Сали Ш а з и м а н а Салиоски со седиште во село 
Ложани . 

Предмет на работата на д у ќ а н о т е: воденичар-
с к и услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Сали 
Ш а з и м а н а Салиоски. 

Од Советот з а стопанство на НО на Охридска 
околи ја , бр 12424 од 21-Х-1952 година. (1545) 

Н а основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
12433/52 година, записан е во регистарот на занает -
чиските дуќани и работилници на страна 143, рег. 
бр. 143, занаетчискиот дуќан под ф и р м а : Водени-
чар, М е ф а и л Исламов Зекироски со седиште во се-
ло Песочани. 

Предмет на работата на дуќанот е; воденичар-
с к и услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Ме-
ф а и л Исламов ,Зекироски. 

Од Советот з а стопанство на НО на Охридска 
околија , бр. 12433 од 22-Х-1952 година. (1546) 

Н а основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
12684/52 година, записан е во регистарот на занает -
чиските дуќани и работилници на страна 144, рег. 
бр. 144, занаетчискиот дуќан под ф и р м а : Водени-
чар, Ф у а т Исламов И с т р е ф и со седиште во село 
Велешта . ч 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
с к и услуги. -

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Фуат 
Исламов Истрефи. 

Од Советот за стота^стло на НО на Охридска 
околија , бр. 12684 од 27-Х-1952 година. (1547) 

Н а основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околи ја бр. 
12635/52 година, записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 145, рег. 
бр. 145, занаетчискиот д у ќ а н под ф и р м а : Водени-
чар, Ј а н а Крстева Феруковска со седиште во село 
Нерези. , 
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Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Ј а н а 
Крстева Феру ковска . 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 12635 од 28-Х-1952 година. (1548) 

На основа Дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор, на Охридска околија бр. 
12683/52 година, записан е во регистарот н а занает-
чиските дуќани и работилници на страна 146, рег. 
бр.. 146, занаетчискиот дуќан под ф и р м а : Водени-
чар, Коста Николов Јанчевски со седиште во село 
Октиси. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Николов Ј а н ч е в с к и 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 12683 од 28-Х-1952 година. (1549) 

Лична карта рег. бр. 7846, сери ја „Р" 0653253, 
издадена од П В Р на ОНО—Кратово на Александар 
К р с т о в Стаменковски, с. Куклица—Кумановско . 

(652) 
Лична к а р т а рег. бр. 7066, сери ја бр. 0265487, 

издадена од П В Р на ОНО—Битола н а Ристо В. 
Најдовски, с. Вардино—Битолско. (654) 

Лична к а р т а рег. бр; 5235, сери ја бр. 0666594, 
^ издадена од П В Р на ОНО—Тетово на Џемаил Б е -

џет Рустеми, с. Каменане—Тетовско. (655) 
' Лична карта рег. бр. 12297, сери ја бр. 0673241, 

издадена од П В Р на 0^10—Тетово н а Ј у с у ф Нухи 
-Јонузи, с. Ш е м ш о в о - Т е т о в с к о . (656) 

Лична к а р т а рег. бр. 75897, серија бр. 0054437, 
издадена од П В Р на ГНО—Скопје на Т а т ј а н а А н а -
толи Коневска Сердобинска, ул. „150" бр. 2 8 - С к о п -
је . (657) 

Лична к а р т а рег. бр. 13206, серија бр. 0016457, 
издадена од У В Р на ГНО—Скопје на Драгана Ми-
хаило Исаиловска , ул. „Мукос" бр. 8—Скопје. (658) 

Лрсчна карта рег. бр. 15567, серија бр. 0592087, 
издадена од П В Р на ОНО—Скопје на Петар Додов 
Ка јевски , с. Чучер—Скопско. (681) 

Лична карта рег. бр. 1662, серија бр. 088486, 
издадена од У В Р на ГНО—Скопје на Горѓи Н и к о -
лов Пандев, ул. „78" бр. 151—Скопје (708) 

Лична карта рег. бр. 78087, серија бр. 0052145, 
издадена од П В Р на ГНО—Скопје на П а н ч е Костов 
Јанков , ул. „Кратовска" бр. 18—Скопје. (709) 

Лична карта рег. бр. 18984, сери ја бр. 0007296, 
издаена од У В Р на ГНО—Скопје на З о ј а Епаминон-
да Главина Личеновска, ул. „78" бр. 90—Скопје 

(710) 
Лична к а р т а регг бр. 14881, сери ја бр. 0010244, 

издадена од У В Р на ГНО—Скопје на М и л а н Си-
мов Бојаџиевски, ул. „261" бр. 19 Скопје , 

(ТП) 
Лична к а р т а рег. бр. 9682, серија бр. 0005647, 

издадена од П В Р на ГНО—Скопје на Виолета Ми-
ре (Спиркова) Христовска, Скоп је (713) 

Лична карта рег. бр. 84822, серија бр. 0053258, 
издадена од П В Р на ГНО—Скопје на Срри Лиман 
Мемедов, ул. „155" бр. 64—Скопје. (71^) 

Лична к а р т а бр. 54742, серија бр. 0038925, изда -
дена од П В Р на ГНО—Скопје на Деар Мерџан Му-
с т а ф и ул. „140" бр. 87-а—Скопје. 

Лична карта рег. бр. 76960, серија бр. 0056418, 
издадена од ПВР. на ГНО—Скопје на Н и ј а з и Ш а и п 
Реџепов, ул. „82" бр. 19—Скопје. ^ (716) 

Лична карта рег. бр. 16955, серија бр. 0040038, 
издадена од У В Р на ГНО—Скопје на Н и к о л а Ј о -
,ванов Гроздановски, ул. „250" бр. 6 - С к о п ј е (717) 

Лична карта рег. бр. 17434, серија бр. 0019669, 
издадена од П В Р на ГНО—Скопје на Димитар В а -
сил Манаков, ул. „92" бр. 8 - С к о п ј е (719) 

Лична карта рег. бр. 53564, серија бр. 0044374, 
издадена од П В Р на ГНО—-Скопје на Симо Киро 
Петров, ул . „113" бр. 7 - С к о п ј е , (720) 

Лична карта рег. бр. 36263, серија бр. 0028285, 
издадена од У В Р на ГНО—Скопје на Стојче Л а з а -
ров Тра јковски , ул. „Т. В е л е ш к а " бр 8 7 - С к о п ј е 

(721) 
Лична карта рег. бр. 26468, серија бр. 0031847, 

издадена од У В Р на ГНО—Скоџје на Мане Н и к о -
лов Манески, ул. „464" бр. 126—Скопје (722) 

Лична карта рег. бр. 1611, серија бр. 088141, и з -
дадена. од У В Р на ГНО—Скопје на Сотир К о л е в . 
Христов, „Мичурин" 6 зграда 2 влез—Скоппе (723) 

Лична карта рег. бр. 150, серија бр. 086589, и з -
дадена од У В Р на ГНО—Скопје на Б л а ж о Ристов 
Дончевски , .Мичурин" Водостопанство, 3 зграда. Ш 
в л е з - С к о п ј е . (724) 

в 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи 

Л И Ч Н И К А Р Т И ' 
Лична карта рег. бр. 14313, серија „Р" 0086549, 

издадена од П В Р на ГНО—-Битола на Ш а б а н Ш а -
кир Бајрамоски, ул. „Охрид" бр. 237—Битола (636) 

Лична карта рѕг. бр. 6188, серија бр. 0730712, 
издадена од П В Р на ОНО—Брод на Стаменко К р -
стев Стефаноски, с. Брод—Кичевско ^ (637) 

Лична карта рег. бр. 12863, серија бр. 0709373, 
издадена од П В Р на ОНО—Гостивар на Р у ж а Д а -
видоска, од село Стенче—Гостиварско^ (638) 

Лична карта рег. бр. 484, серија бр. 0101199, 
издадена од П В Р на ОНО—Гостивар на Мегди Ш а -
банов Еипи, с. Нистрово—Гостиврско. (639) 

Лична к а р т а рег. бр. 6318, серија ,бр. 0497609, 
издадена од П В Р на ОНО—Кавадарци на Ристо К . 
Давковски, Ваташа—Тиквешко. (640) 

Лична карта рег. бр. 12683, серија бр. 0709143, 
издадена од П В Р на ОНО—Гостивар на Чеде Дави-
доски, с. Стенче—Гостиварско. (641) 

Лична карта рег. ,бр. 1301, серија бр. 0488730, 
издадена од П В Р на ОНО—Кавадарци на Спаска 
Милева Цветкова, с. Манастирци—Тиквешко. 

(642) 
Лична карта рег. бр. 6374, серија „Р" 0459455, 

издадена од П В Р на ГНО—Струмица на Славчо 
Ефтимов Василев, ул. , ,Стиф Наумов" бр. 52—Стру-
мица. - (643) 

Лична карта рег. бр. 3915, серија бр. 0081530, 
издадена од П В Р на ОНО—Струмица на Н,аке Горге 
Јанушев, с. Ново Село—Струмичко (644) 

Лична карта рег. бр. 7458, серија „Г"0083488, 
издадена од П В Р на ОНО—Струмица на Миливо ј 
Љубов Тодоров, Ново Село—Струмичко (645) 

Лична карта рег. бр. 10233, серија бр. 0386943, 
издадена од П В Р на ОНО—Кочани на Петар В а -
силев Трајков , ул. ,,С. Пинџур" бр. - К о ч а н е . 

(649) 
Лична к а р т а рег. бр. 7615, серија бр. 0649644, 

издадена од П В Р на ОНО—Кратово на Славко Ге-
нев Глигоров, с. Дол. Стубел--Кочанско. (650) 

Лична карта рег. бр. 811, серија „Г" 0076971, 
издадена од "ПВР на ОНО—Струмица на Сулиман 
Дурмишов Зејнелов, с. Иловица—Струмичко. (651) 
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Лична карта рег. бр. 2424, серија бр. 088949, из-
дадена од УВР на ГНО—Скопје на Петра Ване 
Дамакова Дончева, „Мичурин" водостопанство,- 3 
зграда, Ш влезе—Скопје. (725) 

Лична карта рег. бр. 4538, серија „Р" 0616391, 
издадена од ПВР на ОНО—Г. Петров на Тефик Б и -
слим Касами, с. Лојане—Скопско (738) 

Лична карта рег. бр. 6603, серија бр. 0078720, 
издадена од ПВР на ГНО—Битола на Саранди 
Ирокли, ул. „Дебар", бр. 75—Битола (659) 

Лична карта рег. бр. 11897, серија бр. 0011613, 
издадена од ПВР на ОНО—Битола на Амет Сефе-
дин Несимов, с. Лажец—Битолско. (660) 

Лична карта рег. бр. 389, серија бр. 0111144, из-
дадена од ПВР на ОНО—Битола на Панде Ставре 
Мургоски, с. Иваневци—Битолско. (661) 

Лична карта рег. бр. 170, серија бр. 0104880. из-
дадена од ПВР на ОНО—Дебар на Ѓурчин Филип 
Василевски, с. Џепџиште-^Дебарско. (662) 

Лична карта рег. бр. 6184, серија „Г" 0081856, из-
дадена од ПВР на ОНО—Струмица на Мумин Зе -
кир Емрушов, с. Мемишли—Струмичко. (663) 

Лична карта рег. бр. 15061, серија бр. 0711571, 
издадена од ПВР во Гостивар на Тодор Горе Ми-
левски, ул. „Лазар Колишевски" бр. 22—Гостивар 

(663) 
^ Лична карта рег. бр. 11686, серија бр. 0089255 

издадена од ПВР на ГНО—Битола на Реџеп Ајро 
Фератовски, ул. „Ст. Наумов" бр 131—Битола 

^ - (664) 
Лична карта рег. бр. 93461, серија бр. 0115771, 

издадена од ПВР на ОНО—Битола на Стојанка 
Виданоска, с. Бистрица^Битолско . (665) 

Лична карта рег. бр. 24975, серија бр. 2036289, 
издадена од ПВР на ГНО—Битола на Нада Ристов-
ска, ул. „Цар Самуил" бр. 102—Битола. (666) 

Лична карта рег. бр. 6985, серија бр. 0667806, 
издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Е јуп Шабан 
Зибери, с. Д. Палчиште—Тетовско. (667) 

Лична карта рег. бр. 10136, серија бр. 0114846, 
издадена од ПВР на ОКО—Дебар на Исен Ибра-
имов Сулејман, с. Болетин—Дебарско (668) 

Лична карта рег. бр. 4515, серија бр. 0214662, 
издадена од ПВР науГНО Охрид на Евгениј а Н а -
сте (Недевска) Велиноска, ул. „Д. Влахов" бр. 26— 
Охрид (670) 

Лична карта рег. бр. 4320, серија бр. 0213340, 
издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Драган Б е -
љан Велјаноски, ул „Д. Влахов" бр. 26—Охрид 

(671) 
Лична каота рег. бр. 10248, серија бр. 0042950, 

издадена од ПВР на ОНО—Струга на Дервиш А ј -
рула Дервишоски, с. Делогожда—Охридско (672) 

Лична канта рег. б а 12460, серија „Г" 0045171, 
издадена ЈОД ПВР на ОНО—Струга на Нафие Сали-
ов Насфи, с. Велешта—Охридско (673 

Личн4 каота рег. бо. 4179, серија бр. 0036890, 
издадена од ПВР на ОНО—Струга на Сандре Јо-
вана Радески, с. Нерези—Охридско (674) 

Лкчна карта рег. бр. 10240, серија бр. 0706750, 
издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Никола 
Глигоров Пеливаноски, с. Јабланица—Охридско 

(675) 
Лична карта рег. бр. 2307, серија „Г" 0035018, 

издадена од ПВР на ОНО—Струга на Славејка 
Костова Јуловска Кутаноска, с. Радожда—Охрид-
ско. (676)-

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа донесеното решение на годишното 

собрание на Шивачката задруга „Први мај ' со се-
диште во гр. Ресен, Задругата е д а в е н а во ликви-
дација. 

Се повикуваат должниците и поверителите на 
Задругата да ги измират своите долгови, односно да 
ги пријават своите истражувања во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно по истекот на горниот срок Ликви,дационата 
'комисија нема да признава никакви истражувања, 
а за исправна ќе ја смета положбата поЈршгите на 
Задругата. 

Од Ликвидационата комисија (8) 

На основа решението на Владата на НРМ бр. 478 
од 14-У-1952 год. Претпријатието за снабдување на 
земјоделието со крупни машини, резервни делови, 
препарати вештачки ѓубрива и семиња „Сервис-
Агротехника" со седиште во Скопје, престанува со 
својата работа и се ставува во ликвидација. 

Со решение на Советот за земјоделство и шу-
марство бр. 1969 од 26-Х1-1952 год. за членови на 
ликвидационата комисија се назначени: Здравко 
Николовски, претседател, и Димче Ристов Аневски 
за член на ликвидационата комисија, кои ќе го пот-
пишуваат претпријатието во ликвидација. 

Од Министерството за финансии на НРМ, бр. 
245 од 3-Ц-1953 гвд. ж - (85) 

На основа донесеното решение на вонредното 
годишно собрание на Шивачката задруга „Васо К а -
рајанов" со седиште во Гевгелија, Задругата од 
5-1Ц-1953 година е ставена во ликвидација . 

Се покануваат сите должници и поверители на 
задругата да ги измират своите долгови, односно да 
ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена 
по објавувањето на овој оглас. Во противно по 
истекот на горниот срок Ликвидационата комисија 
нема да признава никакви побарувања, а за исправ-
на ќе се смета положбата по книгите на Задругата. 

% Од Ликвидационата комисија (9) 
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Издавач: Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" -
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка - Скопје број Ш - Т - Ш . Печатница „Гопе Делчев" П - Скопје, 


