
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
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 
Среда, 31 декември 1952 

Број 37 Година УШ 

Претплата за 1952 год. изнесува 
560 дин. Овој број чини 16 динари 
Чековна сметка број 801-901-702 

128 
На основа чл. 73 точ. 4 од Уставот на НРМ и 

чл. 29 од Законот за буџетите, по предлог од Вла-
дата на Народна Република Македонија, Прези-
диумот на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија издава 

УКАЗ 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ДРЖАВ-
НИТЕ ПОТРЕБИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1953 ГОД. 

I 
До донесувањето на буџетот на Народна Ре-

публика Македонија за 1953 година се овластува 
Владата на НРМ да може да врши привремено 
финансирање на потребите на Народна Републи-
ка Македонија на основа месечниот касов план на 
приходите и расходите за месец јануари 1953 го-
дина. 

Привременото финансирање ќе се врши во 
границите на кредитите одобрени на пооделни ре-
сори и установи во Републиканскиот буџет за 
1952 година а спрема потребите за месец јануари 
1953 година. 

II 
Приходите што ќе се реализираат и расхо-

дите што ќе се извршат на основа месечниот ка-
сов план на приходите и расходите за месец ја-
нуари 1953 година сочинуваат составен дел од бу-
џетот на Народна Република Македонију за 1953 
година. 

III 
Овој Указ ќе му се поднесе на Народното со-

брание на Народна Република Македонија за пот-
врда на неговото наредно заседание. 

IV 
Овој Указ влегува во сила веднага, а ќе се 

применува од 1 јануари 1953 година. 
У. бр. 44 

Скопје, 20 декември 1952 година 
Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

129 
На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ и чл. 

2 од Законот за Општествениот план на Народна 
Република Македонија за 1952 година, Президи-
умот на Народното собрание на НРМ издава 

УКАЗ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНАТА СТОПА 
НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ ВО ЗА-
КОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1952 Г. 

I. 
Со цел правилно да се применат основните 

пропорции во Законот за Општествениот план на 
Народна Република Македонија за 1952 година, 
се намалува стопата на акумулацијата и фондо-
вите за следната погонска групација: 

Гранка 129 — Тутунова индустрија 
— Погонска група V — Претпријатие за 

обработка на тутун во Струмица од 
3.537 на 3.238. 

И. 
Оваа стопа ќе се применува од 1 јануари 1952 

година. 
III. 

Овој Указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 45 
Скопје, 25 декември 1952 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Страхил Гигов, е. р. 

Секретар, 
Лазо Мојсов, е. р. 

130 
На основа член 73 т. 5 од Уставот на НРМ и 

чл. 2 од Законот за давање амнестија и помилу-
вање, по предлог на Владата на НРМ, Президи-
умот на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија издава 

УКАЗ 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Со оглед на тоа што со своето поведение и со 
својата работа се покажале дека казните на ним 
поправно дејствувале, се ослободуваат од пона-
тамошното издржување на изречената главна 
казна и се пуштаат на слобода следните лица: 

Ангелова Јорданова Павлина, Ангеловски Ог-
ненов Атанас, Ангеловски Глигоров Славе, Андо-
новски Ристов Никола, Андоновски Серафимов 
Љупчо, Алиовски Усеинов Демир, А л е к о в с к и 
Николов Тодор, Алим Тефик Тефик, Аидари Ис-
маил Мелија, Алили Муарем Шефкит, Ајрушев 
Рамаданов Мемед, Алиов Смаилов Амет, Анге-
ловски Момиров Милан, Ангеловски Илиов Бо-
рис. 

Богоевски Стојанов Ецо, Борјазова Лазова 
Сгаврула, Балучев Донов Васил, Ба јрами Ба јрам 
Реџеп, Бозевски Михајлов Дано, 

Белковски Тодоров Темелко, Вели З у л ф и ј ов 
Сервет, Велјановски Здравев Божин, 

Гичев Демирџиев Страхил, Гашќевски Јова-
нов Лазар, Готовски Гаврилов Јован, Ѓорѓиев Ста-
ној ов Наќе, Галабовски Кирилов Петре, Гусаков-
ски Илијов Блаже, 
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Димитров Панов Глигур, Дерушовски Стоја-
нов Бељан, Димковски Димев Стојан, Димитров-
ски Најдов Велија, Димитриевски Ванков Владо, 
Димов Пано, Дудучки Трајков Димко, 

Емини Изетов Емин, 
Ж е ж о в Димов Трајко, 
Зрлевски Пантев Васил, Златев Наќев Санде, 

Здравков Јорданов Пандо, 
Исмаилова Исљамова Емрија, Изеировски 

Имеров Невзат, Илиев Ристов Темелко, Исеини 
Дурмиш Љутви, Исмаиловски Мустафа Рамче, 
Иванов Стојанов Трипко, 

Јанку левски Милев Стојче, Јовановски Алек-
сов Стојан, Јанев Костадинов Ѓорѓи, Јанев Трај-
чев Славчо, 

Крстов Тодосиев Ѓорѓи, Корчовски Данаилов 
Јован, Костов Николов Стојан, Колемишовски 
Ташков Киро, Костовски Борисов Александар, 
Костовски Борисов Јанко, 

Лазаревски Величков Стеван, Лисолајски 
Наумчев Вангел, 

Митевски Ристов Ристо, Милошев Гичев Стој 
че, Мишов Трендов Филе, Мишев Трендов Слав-
ко, Мирашчиски Памфилов Андреја, Младенов-
ски Саздов Ѓорѓија, Мацевски Стојанов Ангело, 
Миленковски бојанов Борис, Мустафа Азис Ли-
ман, Манев Добрев Љупчо, Митев Спиров Томо, 
Манчев Трајанов Борис, Михапулус Јани Дими-
тјрус, Мемедовски Иметов Зекир, Мемедовски 
Аметов Идриз, Муслиевски Дураков Јунус, Ма-
крешански Божинов Владе, Младеновски Макси-
мов Атанас, Мурговски Методиев Миле, 

Канчевски Крстев Алексо, Николиќ Ѓорѓа Бо 
жо, Новоселски Атанасов Илија, Наумов Нико-
лов Геле, Наумовски Тодоров Петре, Наумовски 
Фотев Стојан, Најдовски Михајлов Јован, 

Османовски Мемедов Јусеин, Ордев Јованов 
Санде, 

Пешиќ Светомира Љубомир, Пецовски Сте-
фанов Страхил, Поповски Глигоров Тодор, Пан-
зиќ Јованов Ѓуро, Петровиќ Атанасов Лазар, Пе-
тровски Николов Спасо, Панов Ѓеорѓиев Ни-
кола, Пешиќ Денков Манаско, Петрова Илиева 
Милена, Петровски Спиров Цветко, Поповски 
Бошков Ристо, 

Раденковиќ Јованова Божана, Реџепов Мура-
тов Сејфедин, Рушидовски Амидов Ремзи, Ристев 
ски Бојков Спасе, 

Стојанов Наќев Атанас, Степановиќ Миро-
слава Драгољуб, Славевски Тодоров Санде, Стоја-
новски Тончев Љубен, Стерјова Стерју Фанија, 
Стојановски Тодосов Станојко, Стојанов Данев 
Саздо, Спасовски Спиров Боге, Соколовски Пав-
лов Богоја, Села Беќир Исни, Спасовски Трајчев 
Димитрија, Стојменов Лазов Цветан, Секуловски 
Настев Спасе, Стојановски Ѓеорѓиев Аргин, Си-
моновски Митев Славе, 

Талевски Томчев Спиро, Темелковски Јова-
нов Јордан, Трајковски Спиров Мино, Т р е н е в -
ски Арсов Јордан, Тасиќ Стојков Доце, Трифунов 
ски Филипов Димитар, Теофиловски Јованов За-
ко, Темелков Сандев Тодор, 

Фејзиќ Хајров Ајдин, 
Ханжиски Владимиров Методи, 
Чачевски Захариев Јован, Чакаров Лазаров 

Ѓошо, 
Цу цу л овски Јованов Стојо. 
Цалевски Јованов Глигур, 

Шариќ Јосипа Вицко, Штуревски Ташков 
Стеван, Шонтевски Василев Манчо, Шулевски 
Ристов Богоја. 

Овој Указ влегува во сила на 31 декември 
1952 година. 

У. бр. 46 ; , * . • ' 
Скопје, 30 декември 1952 година* 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мој сок; е, р. Страхил Гигов, е. р. 

131 
На основа чл. 79 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија и точка 16 од Општото на-
патствие за организација на службата јавни па-
тишта („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 39/52), по 
предлог од претседателот на Стопанскиот совет, 
Владата на Народна Република Македонија до-
несува 

РЕШЕНИЕ 
З Л ОСНИВАЊЕ ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА 

ЗА ПАТИШТА 
1. Се оснива Техничка секција за патишта со 

седиште во Скопје. 
Техничката секција за патишта се наоѓа под 

непосредно раководство на Управата за патишта 
на НРМ. 

2. За задачата на Техничката секција е да се 
грижи за одржување на патот од прв ред бр. 4 од 
клм. 314+000 до клм. 492 + 400. 

3. За патиштата кои се наоѓаат во реонот на 
град Скопје и околиите: Скопска, Титоввелешка, 
Тиквешка и Гевгелиска, го врши следното: 

а) врши стручен надзор и контрола на извр-
шувањето на инвестиционите работи во однос на 
јавните патишта; 

б) да врши контрола на одржувањето на па-
тиштата од I и II ред, кои ги одржаваат околис-
ките управи за патишта; 

в) да собира и обработува технички податоци 
за составување на планови за изработка на об-
јекти и патишта за патиштата од I и II ред, пре-
ку околиските управи за патишта; 

г) да собира технички податоци за сообраќај-
ното оптеретување, техничката состојба на објек-
тите и патот, како и податоци за водење на ка-
тастар за патишта и мостови од I и II ред, преку 
околиските управи за патишта; 

д) да им дава стручна помош на управите за 
патишта на народните одбори. 

4. Работата на Техничката секција за патиш-
та ја раководи шеф. 

5. Техничката секни!а за патишта има посеб-
на претсметка на приходи и расходи во составот 
на претсметката на приходите и расходите на 
Управата за патишта на НРМ. 

Шефот на Техничката секција за патишта е 
наредбодавец за извршување на претсметката. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Број 1324 од 10-ХИ-1952 година, Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Л. К е дашевски, е. р. 

Министер-Претеедател 
на Стопанскиот совет на НРМ, 

В. Смилевски, е. р, 
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132 
На основа член 3, 4 став 2, 14 став 2, 16 став 

2 и член 19 од Уредбата за забрана да се ѕида со 
плитари и за запазување хигиенските услови на 
станбените згради („Службен весник на НРМ", 
бр. 25/52), Стопанскиот совет на Владата на На-
родна Република Македонија пропишува 

НАПАТСТВИЕ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА 
ДА СЕ ЅИДА СО ПЛИТАРИ И ЗА ЗАПАЗУВА-

ЊЕ ХИГИЕНСКИТЕ УСЛОВИ НА СТАН-
БЕНИТЕ ЗГРАДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Под плитар се подразбира непечена тула из-

работена од иловача — земја исушена на сонце, 
или непечена тула изработена од земја измешана 
со плева и сушена на сонце. 

И. СЛУЧАИ ВО КОИ СЕ ПОЗВОЛУВА ЅИДАЊЕ 
СО ПЛИТАРИ 

1. Со плитари може да се ѕида во места (се-
ла) каде што нема технички услови за правење 
на тули, а местото е оддалечено од економските 
центри или е лошо сообраќајно сврзано. 

Во кои места (села) во околијата ќе може да 
се ѕида со плитари решава народниот одбор на 
околната . На основа ова решение поединачни 
дозволи за ѕидање со плитари издава надлежниот 
орган за градење. 

2. Зградите кои по одобрение на надлежни-
от орган за градење можат да се ѕидаат со шип-
тари, треба да се поставени на места што се оце-
дни, суви и не се водоплавни. Тоа ќе го утврди 
органот за градење пред да даде одобрение т. е. 
пред да одреди локација за градење. 

При донесувањето на одлуката треба да се 
имаат во обзир и климатските услови, местопо-
ложението и економските услови на селото од-
носно населбата. 

III. ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
ЗА ЗГРАДИТЕ ШТО СЕ ЅИДААТ СО ПЛИТАРИ 

1. Зградата која се ѕида од плитари треба 
да биде најмалку 10 м. оддалечена од јаз, поток 
или река. Доколку го немаат тој услов, не може 
ни во кој случај да се издаде одобрение. 

2. Ѕидовите до цоклата (подот) мораат да се 
ѕидат од камен во варов малтер или од набиен бе-
тон. 

Пред да се почне ѕидањето со плитар (а и во 
случаеви кога се ѕида со тула) над темелните или 
визбените ѕидови мора да се постави еден ред те-
рисана хартија (премачкана со слој битумен) како 
изолација. 

3. Дебелината на ѕидовите од плитар треба 
да биде проектирана према дозволената носивост 
на земјата од која плитарите се направени, а на-
рочно конструктивните ѕидови, за да биде прене-
сувањето на теретот равномерно, а и ѕидовите по-
врзани, потребно да се изработат либажни сло-
еви од тула или дрвени рамови на 1—1,20 м. 

4. Отворите — прозорците на зградите за 
живеење треба да имаат површина према повр-
шината на просториите и да одговара на условите 
за живеење и техничките прописи (најмалку 1/10 
од површината на душемето). 

5. Станбени простории во.избите и сутаре-
ните не се позволуваат. 

6. Просториите за живеење треба да имаат 
најмала височина — од душемето до таванот (пла 
фон) чисто 2,6 м. 

Во местата каде теренот условува градење на 
сутарени, истите можат да се користат само за 
помошни простории, а не и за станбени. 

7. Станови на таван (мансарда) можат да се 
користат при услов да се истите изоловани и за-
штитени од топлина и студ и бидат изолирани 
од други тавански простории. 

8. Меѓукатните и меѓутаванските конструк-
ции до колку се дрвени треба да имат и карата-
вани (од даски постелени со слој од кал дебел 
3—5 см.), а во колку се од армиран бетон меѓупот-
патосниците ќе се стави слој од 3—5 см. шљака 
или сув песок поради изолација. 

9. Просториите за спиење и за дневен бора-
вок мора да бидат непосредно осветлени т. е. про-
зорците да бидат спрема улицата или дворот од-
носно бавча. 

10. Помошните простории, како визби, ход-
ници, перални, остави, нужници и др., треба да 
бидат доволно осветлени и да имаат можност за 
проветрување. 

11. Душемето во приземлето мора да биде 
најмалку 50 см. над теренот или од највисоката 
вода до колку е теренот плавен и на таков биде 
позволено ѕидање со плитар. 

12. До колку станбената просторија се наоѓа 
над визба, а меѓуспратната конструкција е дрве-
на, таванот од избата мора добро да се изолира, 
како би се станбената просторија обезбедила од 
миризба и температурни промени. 

13. Во селата (населбите) чие земјиште е су-
во стопанските згради можат да се ѕидат со или-
тар под услов да бидат осигурани од влага, мал-
терисани со варов малтер и варосани. 

14. Плевните треба да бидат оддалечени нај -
малку 7 м. од соседните згради. 

15. Стопанските згради можат да се градат 
само внатре во дворот и тоа зад куќа. 

На случај кога станбената зграда не е изгра-
дена на уличната линија веќе внатре во дворот 
или така да зад неа нема место за подигнување 
на стопански згради, не може да се позволи ѕи-
дање на стопански згради на уличната линија 
или пред станбената зграда, веќе местото меѓу 
улицата и станбената зграда ќе се уреди и зазе-
лени. 

16. Ѕидањето со набој не е позволено. Исто 
така не е позволено ѕидање со кал место варотз 
малтер за зградите кој се ѕидат од тула или ка-
мен. Во овие случаеви опојниот материјал за ту-
лите односно каменот може да биде едино заров 
малтер. Исклучение може да се направи само за 
селата (населбите) каде поради оддалеченоста од 
изворите на песок или производствениот центар 
за вар градбата со варов малтер економски не е 
оправдано. За такви исклученија одлука доне-
сува надлежниот народен одбор на околната . Но 
и во овие случаеви треба строго да се води смет-
ка, при проектирањето да не се прејде позволе-
ното напрезање на притисакот за земјата од која 
се прави калта, и да се према тоа изврши димен-
зирање на ѕидовите. Особено е потребно фугите 
да бидат 1—1,50 см. празни или очистени од кал-
та да би се малтерот подобро приватил за ѕидот. 
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Во овие случаеви во опште не е позволено 
темелните ѕидови и цоклето да се ѕидат со кал. 

17. Станбените згради ќе се ѕидаат по сло-
бодно изработени проекти или типски проекти. 

Проектите ќе се изработуваат преку држав-
ните проектантско! претпријатија или проектан-
ски бира согласно чл. 1 од Уредбата за проекти-
рање („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 12/52). 

Секоја околија, према своите климатски, те-
ренски, економски и други условија може да при« 
менува сопствени типови проекти кои ќе одгова-
рат на нејните условила. 

За местата за кои има изработени урбани-
стички планови проектите ќе се ускладат со про-
писите на урбанистичкиот план. 

Секој народен одбор на околија треба да се 
снабди со типови проекти кои одговарат на усло-
в н а т а за градење во околијата. 

18. За реконструкции и адаптации на објек-
ти што се градени со плитари може да се издава 
одобрение да се реконструкцијата односно адап-
тацијата изврши со плитари. 

Одобренијата ги издава надлежниот народен 
одбор. 

19. Нужниците во населените места каде што 
нема водоводна инсталација во зградите мора да 
се постават во дворот и тоа зад станбената зграда 
а никако према улицата или уличната линија. 

20. Нужниците треба да имаат најмала висо-
чина — од подот до плафонот 2,20 м. и да имаат 
отвор за вентилација и светлост. 

Секој нужник треба да биде поврзан со кана-
лизација или нужничка јама. 

За нужничко душеме не смее да се користи 
поклопната плоча над нужничката јама, веќе тре-
ба да се направи посебно душеме со дупка повр-
зана со стрм канал со нужничката јама, односно 
канализацијата. 

Проветравањето -на јамата и одводниот канал 
треба да се врши преку нужничкиот канал и вен-
та лациона цевка. 

21. Нужничката јама мора да биде ѕидана со 
камен или набиен бетон, добро покриена и затво-
рена, а оддалечена најмалку 10 м. од бунарот и 4 
м. од станбената зграда. 

22. Изградените нужници на уличната лини-
ја мора да се изместат и постројат позади стан-
бените згради. 

23. Самите нужници треба да бидат ѕидани 
од тула, камен или плитар и малтерисани со мал-
тер и варосани. 

24. За нечистата вода мора да се направи по-
себна дупка (помијара) која да биде оѕидана и 
покриена. 

Помијарата треба да се постави најмалку на 
4 м. од зградата за живеење. Пред помијарата ќе 
се оѕида еден сливник снабден со решетка и вод-
ни сифон. Каде што има можност помијарата да 
биде снабдена со вентилација. 

25. Ѓубриштата (буништа) — до колку ги има 
во дворовите, треба да се оддалечени најмалку 8 
метра од станбените згради, а 10 м. низводно од 
бунарот. 

Ѓубриштата ќе се направат од камен или на-
биен бетон под нивото на теренот и со калдрми-
сано дно. 

26. Свињарниците треба да бидат сместени 
најмалку за 5 метра од прозорците на станбените 
простории, 

Нечистата вода од свињарниците ќе се одве-
дува со канал во помијарата. 

Свињарниците ќе се градат по прописите за 
свињогојство. 

IV. КОНТРОЛА ПРИ ИЗГРАДБА НА СТАН-
БЕНИ ЗГРАДИ, Н У Ж Н И Ц И И БУНИШТА 

1. Контрола за правилно применување на 
Уредбата за забрана да се ѕида со плитари и за 
запазување хигиенските услови на станбените 
згради вршат непосредно народните одбори на 
општините, а општ надзор во околијата вршат 
градежните инспектори на народните одбори на 
околиите согласно Уредбата за градежната ин-
спекција, („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 12/52). 

Контролата особено ќе опфане: 
а) дали постои претходна дозвола за граде-

ње, како и одобрение за градење со плитари; 
б) дали градбата се врши со материјали име-

новани во одобрението и дали тие материјали од-
говарат на техничките условија и стандардите; 

в) дали градежниот објект се изведува пре-
ма одобрениот проект односно скица. 

V. ПОСТАПКА ПРИ ИЗДАВАЊЕТО НА ДО-
ЗВОЛИ ЗА ЅИДАЊЕ СО ПЛИТАР 

1. Лицето кое што тражи дозвола, должно е 
да поднесе молба со следни документи: 

а) скица или типо проект издаден од самиот 
околиски народен одбор; 

б) копие од катастарскиот план со точна оз-
нака на парцелата, комшиите, положбата на згра-
дата која ќе се гради, бунарот, ѓубриштето, поми-
јарата и свињарникот. 

Ако за селото (населбата) нема катастарски 
снимак странката ќе достави скица на парцелата 
со предните податоци. 

2. По поднесената молба советот за кому-
нални работи, по извршено комисијско проверу-
вање на местото за градење, донесува одлука по 
молбата. 

Ова Напатствие влегува во сила со објавува-
њето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 5592, 20. XII. 1952 год. Скопје. 

Министер-Претседател 
на Стопанскиот совет на НРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 
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На основа тон. 5 и 6 од Напатствието за назначување 

и работење на арбитражните вешти лица, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВЕШТИ ЛИЦА ВО НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ЗА БИТОЛА 

1) Димовски Камче, ш е ф на ложилницата, со стан во 
Жел. станица, — за угаљ, , 

2) Спасеновски Трајко, градежен техник во Градската 
општина, улица „Коле Канински" бр. 1, — за градежен 
материјал. 

3) Горшевски Висар, мајстор дограмаџија во Прет-
пријатието „Блаже Рогозинаро", Булевар „1 мај" бр. 292, 
— за дрво и производи од дрво. 

4) ТрајковскиЈКиро, директор на Претпријатието „На-
ма" , улица „Гуро Ѓаковиќ" бр, 48, — за текстил и га-
лантерија. 
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5) Хаџи-Поповски Лазо, директор на Градското народно 
претпријатие „Солун" ул. „Солун" бр. 251а, — за ко-
жи, гума, производи од кожа и гума и волна. 

6) Костовски Христо, работник во ливницата, ул. „Со-
лунска" бр. 119, — за обоена металургија. 

7) Бутлев Пандо Георги, работник во Градското народно 
претпријатие „Металец", ул. „Преспа" бр. 77, — за цр-
на металургија и железарија. 

8) Георгиевски Димитар, работник во Градското народно 
претпријатие за килими и јамболии, ул. „Климент Охрид-
ски" бр. 100, — за хемиски производи. 

9) Георгиев Никола, службеник во Градската општина, 
ул. „Климент Охридски" бр. 72, за прехранбени артикли 
(колонијал). 

10) Лакински Глигур, директор на Градското народно 
претпријатие за слаткарници „Јагода" ул. „Св. Кирил и 
Методи" бр. 1, — за млеко и производи од млеко. 

11) Лазаровски Крсте, директор на Градското народно 
претпријатие за месо и млеко, ул. „Томе Димитровим" 
бр. 14, — за месо и производи од месо. 

12) Мелов Ристо, службеник во Градската општина, ж и -
вее на ул. „Ѓуро ѓаковиќ" бр. 52, — за алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

13) Колин Петар, работник во млин „Драгор", живее на 
ул. Булевар „1 мај" бр. 334, — за жито, тесто и семе. 

14) Крстевски Димче, директор на Печатницата „Киро1 

Дандаро", живее на ул. „Генерал Темпо" бр. 63, — за 
графичка индустрија. 

15) Вељанов Доне, службеник во Претпријатието за об-
работка на тутун, живее на ул. „Вера Циривири" бр. 9, 
— за тутун. 

16) Георгиев Мишко, електро-техничар во Град. прет-
пријатие за дистриб. на електрична енергија, живее на 
ул. „Цар Самуилк' бр. 79, — за електрични материјали. 

17) Трпевски Цале, браварски работник во ливницата 
„Ѓорѓи Наумов", живее на улицата „Опитичари" бр. 3, 
— за ковачки, браварски и лимарски производи. 

18) Димитровски Мендо, механичар во Градското народ-
но претпријатие „Металец", живее на ул. „Солун" бр 
122, — за прецизна механика. 

19) Јошев Васил, службеник во Градското народно 
претпријатие „Храна", живее на улица „Пере Тошев" бр. 
12, — за емиш и зарзават. 

II. ЗА ВАЛАНДОВО 

1) Попов А. Ристо, ковач во СРЗ — Валандово, жи-
вее на улица „Орце" бр. 42, — за угаљ. 

2) Кимов Р. Васил, зидар, живее на ул. „Орце" бр. 27, — 
за градежни материјали (тули, вар и др.). 

3) Сапунџиев Петар, магазионер во „Гранап", живее 
на ул. „Страшо Пинџур" бр. 13, — за неметали. 

4) Андонов Н. Атанас, столар, живее на ул. „Маршал 
Тито" бр. 48, — за дрво и производи од дрво. 

5) Искров Г. Петар, набавчик во „Гранап", живее на 
ул. „Маршал Тито", — за текстил и галантерија. 

6) Мафков Петар, кондураџија, живее на ул. „Иван Ри-
бар" бр. 29, — за кожи, гума и нивните производи и 
волна. 

7) Поп-Манчев Коста, бравар, живее на ул. „Лазар Ко-
лишевски" бр. 25, — за црна металургија. 

8) Хаџи Петров Димитар столар, живее на ул. „11 октом-
ври" бр. 1, — за обоена металургија. 

9) Пранџов Јован,главен магазионер во „Гранап", живее 
на ул. „Гоце Делчев" бр. 2, — за производи од хемиска 
индустрија. 

10) Илиев Петар, книговодител во „Гранап",живее на ул. 
„Маршал Тито" бр. 56, — за прехранбени артикли (ко-
лонијал). 

11) Узунов Н. Васил, бригадир на сточна бригада во 
СРЗ „Напредок", живее на ул. „Орце" бр. 35, — за мле-
ко и млечни производи. 

12) Чурлинов Сотир, месар во „Гранап", живее во е. Пи-
рава, — за месо и производи од месо. 

13) Тодоров Петар, раководител во „Тиквеш", живее 
на ул. „Маршал Тито" бр. 20, — за алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

14) Сапунџиев Коста, фурнаџија, живе на ул. „Стра-
шо Пинџур" бр. 11, — за жито, млински производи и 
друго. 

15) Вучков Илија книговодител во „Гранап", живее 
ул. „Гоце Делчев" бр. 50, — за графичка индустрија. 

16) Занов Г. Борис, бригадир во СРЗ — „Валандово", 
живее на ул. „Орце" бр. 62, — за тутун. 

17) Басмаџиев Р. Никола, електричар во „Гранап", ж и . 
вее на ул. „Страшо Пинџур" бр. 9, — за електрични 
материјали. 

18) Николов К. Никола, шофер во „Гранап", живее на 
ул. „Вардарска" — бр. 3, — за прецизна механика. 

19) Нанов Д. Томо, ковач, живее на ул. „Лазар колишев-
ски бр. 37, — за ковачки, браварски и други производи. 

20) Сечков Киро, снабдувач во Претпријатието за емиш 
и зарзават — Скопје, живее на ул. „Страшо Пинџур" бр. 
14, — за емиш и зарзават. 

III. ЗА ГЕВГЕЛИЈА 

1) Кулишев Методи, службеник во Околискиот за-
дружен сојуз, живее на ул. „Ристо Фаршиен" бр. 7, — 
за градежни материјали. 

2) Стојменов Ристо, директор на Столарската задруга, 
живее на лу. „Мирче Ацев" бр. 6, — за дрво и производи 
од дрво. 

3) Курчиев Митко, директор на Трговското претприја-
тие „Солун", живее на ул. „Илија Миков бр. 43, — за 
текстил и галантерија. 

4) Ангов Санде, раководител во Кондураџиската задру-
га, живее на ул. „Маршал Тито" бр. 55, — за кожи, гу-
ма, производи од кожа и гума и волна. 

5) Бутров Тодор, продавач во Трговското претпријатие 
„Снабдител", живее на ул. Ристо Фаршиен бр. 16, — за 
црна металургија и железарија, 

6) Мишев Димитар, продавач на Трг. претпријатие „Со-
лун", живее на ул. „Васо Карајанов, — за прехранбе-
ни артикли (колонијал). 

7) Наков Петре,службеник во Угостителското претпри-
јатие „Југ", живее на ул. „Маршал Тито" бр. 196, — за 
млеко и млечни производи. 

8) Делимитов Дине, касап во Претпријатието „Солун", 
живее на улица „Ристо Фаршиен" бр. 11, — за месо и 
производи од месо. 

9) Савов Андон, директор на Угостителското претпри-
јатие „Југ", живее на улица „Јосиф Јосифовски" бр. 
10, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

10) Костов Ристо, магазионер во Претпријатието „Со-
лун", живее на ул. „Борис Карпузов бр. 2, — за жито, 
млински производи, тесто и семе. 

11) Димовски Боро, директор на Претпријатието за 
обработка на тутун, живее на ул. „Маршал Тито" бр. 19, 

1 — за тутун. 
12) Вајалцелиев Илија, електричар во Електрична цен-

трала, живее на улица „Маршал Тито" бр. 99, — за 
електрични материјали. 

13) Ашиков Ристо, работник во Електрична централа, 
живее на улица „Сава Михајлов, — за ковачки, бра-
варски и лимарски производи. 

14) Камберов Ванчо, градинар во Градската економија 
„Пролет", живее на улица „Маршал Тито" бр. 207, — за 
емиш и зарзават. 

IV. ЗА ГОСТИВАР 

1) Кадри Вели, машиновоѓа, пензионер, — за угаљ. 
2) Рафајловски Мито, службеник во Производното 

претпријатие „Вардар", — за градежни материјали (ту-
ли, вар, цемент и друго). 

3) Рафајловски Крсте, службеник во „Задругар",—за 
неметали. 

4) Селими Џабир, столар, од Гостивар, — за дрво и 
производи од дрво. 

5) Сагири Муталип, продавач во Градското трговско 
претпријатие „Шар", — заз текстил и галантерија., 

6) Сивриу Абдула, работник во Претпријатието за ко-
жи, — за кожи, преработки од кижи и волна. 

7) Куртиш Енвер, продавач во Градското трг. претпри-
I јатие „Шар", — за црна металургија и железарија. 
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8) Догани Џемил, продавач во Град. трг. претпријатие 
„Кораб", — за обојена металургија. 

9) Петрески Сребре, работник во Хидроцентралата 
„Маврово", — за производи од хемиска индустрија. 

10) Узеири Асан, продавач во Град. трг. претпријатие 
„Шар", — за прехранбени артикли (колонијал). 

11) Пановски Ѓоко, продавач во Град. трг. претпријатие 
„Кораб", — за млеко и производи од млеко. 

12) Матески Лисе, службеник во Ветеринарска амбу-
ланта, — за месо и производи од месо. 

13) Стојановски Стојан, службеник во Угостител, град. 
претпријатие „Вардар", за — алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

14) Димчевски Тодор, продавач во Град. трг. претпри-
јатие „Кораб", — за жито, млински производи, тесто и 
семе. 

15) Сотировски Славко, службеник во Хидроцентра-
лата „Маврово", — за графичка индустрија. 

16) Хасани Т. Мехит, земјоделец од Гостивар, — за 
тутун. 

17) Керала Мемед, електричар од Гостивар, — за елек-
трични материјали. 

18) Рамадани Велија; ковач од Гостивар, — за ко-
вачки производи, браварски и лимарски. 

19) Шатко Абдуламит, продавач во Град. трг. прет-
пријатие „Шар", — за емиш и зарзават. 

V. ЗА ДЕБАР 

1) Муслиц Казим, работи во Градежното претпријатие 
„Кораб", — за градежни материјали (тули, вар, цемент 
и други). 

2) Зафировски Стојче, столар,—за дрво и производи 
од дрво. 

3) Кормемети Амзо, на работа во Окол. трг. претури ја-
тие „Стогово", — за текстил и галантерија. 

4) Панчески Васил, опинчар во Претпријатието за ко-
жи и волна, — за кожи. гума, нивните преработки и 
волна. 

5) Палески Живко, на работа во Окол. трг. претпри-
јатие „Стогово", — за прехранбени артикли (колонијал). 

6) Поповски Русе, млекар во Окол. трг. претпријатие 
„Стогово", — за млеко и производи од млеко. 

7) Анѓеловски Борис, кувар во Окол. трг. претприја-
тие „Стогово", — за месо и производи од месо. 

8) Панчески Крсте, на работа во Окол трг. претпри-
јатие „Крчин", — за алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

9) Алексовски Трајче, на работа во Окол. трг. прет-
пријатие „Стогово",! — за жито, млински производиу 
тесто и семе. 

10) Дока Гафур, реонски инструктор при ОНО, — за 
тутун. 

И) Вичишки Миле, механичар во Окол. трг. претпри-
јатие „Крчин", — за електрични материјали. 

12) Андоновски Павле, механичар во АТШ „Охрид",— 
•— за ковачки, браврски и лимарски производи. 

13) Кривца Селим, на работа во Окол. трг. претприја-' 
тие „Крчин", — за емиш и зарзават. 

I 
VI. ЗА КАВАДАРЦИ 

1) Мургов Ванов Боро, на работа во Претпријатието 
„Кожуф", — живее на улица „Маршал Тито, — за гра-
дежни материјали (тули, вар, цемент и др.) и услуги. 

2) Мукаетов Цандов Иљо, на работа во Претпријатието 
„Кожув", живее на ул. Илинденска, — за градежни 
материјали. 

3) Јосифов Ангелов Перо, на работа во Трг претприја-
тие „Напредок", — живее на ул. Браќа X. Тефови, — 
за тектил и галантерија. 

4) Ацев Милан Стефан, на работа во Трг. претпријатие 
„Единство", живее на ул. Т. Пепето, — за прехранбени 
артикли. 

5) Белчев Тодоров Методи, на работа во Хотел, угости-
тел. претпријатие, живее на ул. „Добре Даскалов", — 
за млеко и производи од млеко. 

6) Нејков Глигоров Лазо, на работа во Трг. претпријатие 
„Исхрана", живее на ул. „Т. Пепето", — за месо и про-
изводи од месо. 

7) Несторов Анев Перо, на работа во Винарската изба 
„Тиквејш", живее на ул. „Добре Даскалов, — за алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

8) Бошков Лазов Клименти, на работа во Трг. претпри-
јатие „Снабдител", — за жито и млински производи, 
тесто и семе. 

9) Матев Стефанов Стојче, на работа во Тутуновата 
станица, живее на ул. „К. Станџов", — за тутун. 

10) Милков Стојанов Митре, на работа во Електричното 
претпријатие „Светлост", живее на ул. „Маршал Тито", 
— за електрични материјали. 

11) Стефанов Ристов Душан, тенекеџија, живее на ул, 
„Маршал Тито", — за ковачки, лимарски и браварски; 
производи. 

12) Овчев Лазаров Мишо, ковач, живее на ул. „Лазар 
Колишевски, — за ковачки, лимарски и браварски 
производи. 

13) Димов Панов Боро, на работа во Трг. претпријатие 
^Исхрана", живее на ул. „Маршал Тито, — за емши 
и зарзават. 

14) Курчиев Панов Диме, кожар од е. Ваташа, — за 
•кожи и производи од кожи. 

VII. ЗА КИЧЕВО 
1) Спиридоноски Спиро, бравар шеф во ложилницата, 

живее на ул. „Лазар Колишевски, — за угаљ. 
2) Димитриј ски Аритон, пашир во Претпријатието „Дре-

ново", живее на ул. „Лазар Колишевски, •— за граде-
жни материјали (тули, вар, цемент и др. услуги). 

3) Петковски Славе, на работа во Задружниот сојуз, жи-
вее на ул. „Лазар КоЈшшевски", — за неметали. 

4) Спироски Душан, столар, живее на ул. „А. Челопеча-
нин", — за дрво и производи од дрво. 

5) Стршеновски Мире, работник во Претпријатието 
„Гранап", живее на ул. „Маршал Тито", — за текстил и 
галантерија. 

6) Џибитоски Јордан, касап во Претпријатието „Исхра-
на", живее на ул. „1 мај", — за кожи и волна. 

7) Ристоски Миле, на работа во Задружен сојуз, живее 
на ул. „Лазар Колишевски", — за обоени метали. 

8) Рил Јован бравар во Претпријатието „Напредок", 
живее на ул. „Лазар Колишевски", —за црна металургија. 

9) Шпиртоски Диме, бојаџија, живее на ул. „Тане Цал-
ски", — за производ од хемиска индустрија. 

10) Незирагоски Цевдет, на работа во Претпријатието 
„Гранап", живее на ул. „Гоце Делчев", — за прехран-
бени артикли (колонијал). 

11) Грујевски Владо, на работа во Пр етири јадоето 
„Гранап", живее на ул. „Светозар Темпо", — за млеко 
и производи од млеко. 

12) Угриноски Стојан, касап во Претпријатието „Ис-
храна", живее на ул. „Битолска", — за месо и произ-
води од месо. 

13) Зардески Нико, на работа во Претпријатието „Сто-
гово", живее на ул. „Мандиќева", — за алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

14) Буклески Пандо, на работа во Претпријатието „Ис-
храна", живее на ул. „Лазар Колишевски, — за жито, 
млински производи, тесто и семе. 

15) Бунгуроски, Борис, на работа во Дом на ЈНА, живее 
на ул. „Маршал Тито", — за графичка индустрија. 

16) Калнагоски Сефеудин,на работа во Претпријатието, 
за тутун, живее на ул. Веле Змејковски, — за тутун. 

17) Мишевски Глигур, електричар во Електричната 
централа, живее на ул. „Лазар Колишезски", — за елек-
трични материјали. 

18) Полежиноски Круме, бравар во Претпријатието 
„Напредок", живее на ул. „Светозар Вукмановиќ Темпо, 
— за прецизна механика. 

19) Божиноски Лексо, бравар во Претпријатието „Та-
не Целески", живее на ул. „Лазар Колишевски", — за бра-
варски и лимарски производи. 

20) Репајколски; Тал4 баштованџија во Окол. економија, 
живее на ул. „Светозар Вукмановиќ Темпо", — за емиш 
и зарзават. 
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УШ. ЗА КРУШЕВО 
1) Илиески Н. Томе, службеник во Градската општина 

живее на ул. „Никола Карев" бр. 37, — за градежни ма-
теријали (тули, вар, цемент и др.). 

2) Мацан Н. Георги, столар, живее на ул. „Кочо Милен-
ку", бр. 36, — за дрво и производи од дрво. 

3) Пети М. Сута, магационер на Градското трговско 
претпријатие „Снабдител", живее на ул. „Партизанска" 
бр. 31, — за текстил и галантерија. 

4) Лазароски Ц. Благо, службеник ,во Градското трг. 
претпријатие „Корија", живее на ул. „Маршал Тито" бр. 
45а, — за прехранбени артикли (колонијал). 

5) Брезовка Н. Наум, службеник во Држ. стопанство 
„М. Ефтим", живее на ул. „8 септември" бр. 12, — за 
млеко и производи од млеко. 

6) Нане Вана, касап во Градското трг. претпријатие 
„Снабдител", живее на ул. Коча Миленку бр. 28, — за 
месо и производи од месо. 

7) Ѓонда Коча, службеник во Угостител, претпријатие 
;1уИлинден"„ живее на ул. Благо Целе* бр. 13, '^а 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

8) Наумов Димитрија — Минзе, службеник во Град. трг. 
претпријатие „Корија", живее на ул. „8 септември" бр. 
11, — за жито, млински производи и тесто и семе. 

9) Кузманоски Кице, ш е ф на Тутун, станица, живее на 
ул. „Томе Никле" бр. 52а, — за тутун. 

10) Борјар Маху, ковач, живее на ул. „Маршал Тито" 
бр. 9, — за ковачки, лимарски и браварски производи. 

И) Наумовски Спиро, киноапаратер во киното „Ту-
рист", живее на ул. „Питу Гули", бр. 63, — з а електрични 
материјали. 

12) Илиески Н. Ѓорги, баштованџија, живее на ул. 
„Партизанска" бр. 43, — за емиш и зарзават. 

I 
IX. ЗА ОХРИД 

1) Николески Трифун, службеник во Желез. станица, 
— за угаљ. 

2) Најдески Ангеле, службеник во Градската општина, 
— за градежни материјали (тули, вар, цемент и др.). 

3) Петан Зафир, бив. службеник, — за неметали. 
4) Димзовски Симон, службеник во „На-Ма", — за 

дрво и производи од дрво. 
5) Стефановски Климе, службеник во „Гранап", — за 

текстил и галантерија. 
6) Серафимовски Серафим, службеник, •— за кожи, 

гума, производи од кожи и гума и волна. 
7) Василески Вани, директор на Индустриско-занает-

чиското претпријатие, — за црна металургија и желе-
зарија. 

8) Мишев Ристо, службеник во „Гранап", •— за обоена 
металургија. 

9) Зафиров Перо, службеник во „Гранап", — за произ-
води од хемиска индустрија. 

10) Лукан Стефан, службеник во „Гранап", — за пре-
хранбени артикли. 

И) Мано Стефан, работник во „На-Ма", — за млеко 
и производи од млеко. 

12) Маленко Јаким, работник во „На-Ма", — за месо 
и производи од месо. 

13) Мостров Илија, службеник, — за алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

14) Битрак Никола, службеник во „На-Ма", — за жито, 
тесто, семе и млински производи. 

15) Баба ле Боро, службеник во Инд. претпријатие, — 
— за графичка индустрија. 

16) Сион Трајко, службеник во Инвалид, претпријатие, 
— за тутун. 

17) Дуданоски Славко, електричар, — за електрични 
материјали. 

18) Групчев Серафим, техничар во АТШ, — за прецизна 
механика. 

19) Томев Петре, техничар во АТШ, — за ковачки, 
лимарски и браварски производи. 

20) Маленко Анастас, агроном, — за емиш и зарзават. 

X. ЗА ПЕХЧЕВО 
1) Каракашевски И. Андреа, работник во Фабриката 

за ќерамиди „Црвена Звезда", — за јаглен. 

2) Сасански Кирил, продавач во „Гранап", — за тек-
стил и галантерија. 

3) Секуловски Борисов Санде, продавач во „Гранап", 
— за кожа, гума и производи од кожа и гума. 

4) Белчовски Атанасов филип , магазионер во „Гра-
нап", — за прехранбени артикли. 

5) Веселински Стојанов Санде, продавач во „Гранап", 
— за млеко и производи од млеко. 

6) Секиловски Борис, месар во „Гранап", — за месо 
и производи од месо. 

7) Кацарски Јорде, келнер во „Гранап", — за алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

8) Андоновски Столе, фурнаџија во „Гранап", — за 
жито, млински производи, тесто и семе. 

9) Ингилиски Геро, пиљар во „Гранап", — за емши 
и зарзават. 

XI ЗА ПРИЛЕП 
1) Чорбески Димче, службеник во Претпр. „Трајко 

Брко", живее на ул. Цане Коњарец бр. 35, — за угаљ. 
2) Герамитчиоски Гога, службеник во Режискиот 

одбор, живее на ул. Лазо Филиповски бр. 71, — за гра-
дежни материјали (тули, вар, цемени). 

3) Спирковски Блаже, службеник во Претпр. „Мо-
минок", живее на ул. Едвард Кардељ бр. 117, — за 
неметали. 

4) Здравески Лазо, службеник во Столарското прет-
пријатие „Илинден", живее на ул. Кузман Јосифовски 
бр. 139, — за дрво и производи од дрво. 

5) Ачкоски Боѓе, службеник во Трг. претпр. „На-Ма",-
живее на ул. Владо Ларецо бр. 8, — за текстил и' га-
лантерија. 

6) Маркоски Благоја, службеник во Кондураџиската 
кооперација „Борка Левата", живее на ул. Јане Сан-
дански бр. 58, — за кожа, гума, производи од кожа и 
гума и волна. 

7) Милески Ниче, службеник во Окол. трг. претпр. 
живее на ул. Мирче Ацев бр. 76, — за црна металургија 
и железарија. 

8) Илиоски Ладо, службник во Претпр. „Трајко 
/Брко", живее на ул. Вера Циривири бр. 69, — за обоена 
металургија. 

9) Илиоски Стеван, службеник во Претпр. „3 ноем-
ври", живее на ул. 155 бр. 25, — за производи од хе-
миска индустрија. 

10)ј П е ш т а н с к и Александар, службеник во „На-
роден борец", живее на ул. Цане Коњарец бр. 19, — за 
прехранбени артикли (колонијал). 

11) Домлески Венко, слзгжбник во Претпр. „Исхрана", 
живее на ул. 143 бр. 7, — за млеко и производи од млеко. 

12) Николоски Стеван, службеник во Претпр. „Ис-
храна", живее на ул. Рампо Лсфката, бр. 12, — за месо' 
и производи од месо. 

13) Тренкоски Орде, службеник во Претпр. „Црвени* 
стени", живее на ул. Борка Левата бр. 22, — за алко-' 
хол ни и безалкохолни пијалоци. 

14) Пепелугоски Пецо, службеник во „Житен Фонд", 
живее на ул. Ленин бр. 46, — за жито, млински про-
изводи, тесто и семе. 

15) Мирчески Мечо, — службеник во Печатницата 
„11 октомври", живее на ул. Александар Ранковиќ бр. 76, 
— за графичка индустрија. 

16) Костоски Крсте, службеник во Монопол, живее 
на ул. Борка Талевски бр. 57, — за тутуни 

17) Андреески Славе, службеник во Окол. занает, 
претпријатие, живее на ул. Маршал Тито, бр. 68. — за 
ковачки, браварски и лимарски производи. 

18) Петрески Трајко, службеник, во Електрична 
централа, живее на ул. 155 бр. 62, — за електрични ма-
теријали. 

19) Домлески Дано, службеник во Режискиот одбор, 
живее на ул. „9 септември бр. 112, — за прецизна ме-
ханика. 

20) Кормушовски Благоја, службеник во Претпри-
јатието „Исхрана", живее на ул. 174 бр. 13, — за емиш 
и зарзават. 

XII. ЗА РАДОВИШ 
1) Трпков М. Рафе, технички раководител во „Об-

нова", живее на ул. Гоце Делчев, — за градежни ма-
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теријали (тули }вар, цемент и др.) и за дрво и произ-
води од дрво. 

2) Хаџиилиев Васил, магазионер, во Претпријатието 
„Напредок", живее на ул. „Б. Талев", — за неметали и 
производи од хемиска индустрија. 

3) Ципушев Славчо, комерцијалист во Претприја-
тието „Готен", живее на ул. Маршал Тито, — за тек-, 
стил и галантерија. 

4) Даов Димитар, кондураџија во „Стахонов", живее 
на ул. „В. Прке", — за кожи, гума, производи од кожи 
и гума и за волна. 

5) Шериф Ибраим, директор на Претпријатието „Го-
тен", живее на ул. „К. Сусинов", — за црна металургија 
и железарија. 

6) Павлов Мито, комерцијалист во „Напредок", живее 
на ул. „Вера Циривири", — за прехранбени артикли 
(колонијал). 

7) Поцев Димитар, слаткар и млекар, живее на ул. 
„Страшо Пинџур", — за млеко и производи од млеко. 

8) Божикаров Никола, касап во „Напредок", живее 
на ул. „22 октомври", — за месо и производи од месо. 

9) Кукутанов Коста, земјоделски техник, во Сто-* 
панството „1 мај", — за алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

10) Димков Добре, продавач на житарици во Прет-
пријатието „Готен", живее на ул. „А. Караманов", — за 
жито и млински производи. 

11) Левков Георги, реонски инструктор во Тутун, 
станица, живее на ул. „А. Поцкова", — за тутун. 

12) Пенев Благој, ковач-бравар во „Напредок", ж и -
вее на ул. „К. Сусинов", — за ковачкобраварски и ли-
марски производи. 

13) Талевски Сотир, електро-инсталатор, живее на 
ул. „27 ноември", — за електрични материјали. 

14) Чапов Климент, земјоделец во РЗЗ, живее на 
ул. „А. Поцкова", — за емиш и зарзават. 

XIII. ЗА СКОПЈЕ 
1) Питковски Димче, електро-техник во „Електро-

Скопје", — живее на ул. Мичуринова бр. 8, — за еле-
ктрични материјали. 

2) Јовановиќ Драган, комерцијална во Претприја-
тието „На-Ма", живее на ул. „8 март" бр. 18, — за тек-
стил и галантерија. 

3) Стојанов Трајко, пом. директор во Претпријатието 
„Градинар", живее на ул. „Васо Кара ј анов" бр. 3, — за 
емиш и зарзават. 

4) Тасев Ангеле, комерцијалист во Претпријатието 
„Житар", живее на ул. „391" бр. 24, — за жито, млински 
производи, тесто и семе. 

5) Ивановски Лазо, главни мајстор во Претприја-
тието „Тиквеш", живее на ул. „386" бр. 33, — за алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 
ј 6) Киревски Симо, директор во Претпријатието. 
ѓ,Ангрограѓа", живее на ул. Максим Горки бр. 37, — за 
градежни материјали (тули, вар, цемент и др.). 

7) Паневски Пенчо, контролор во Претпријатието 
„Ангрограѓа", — за црна металургија. 

8) Куновски Здравко, контролор во Метален завод 
„Тито", — за обоена металургија. 

9) Начев Киро, комерцијалист во Претпријатието 
„Колонијал", живее на Булевар Југословенска армија 
бр. 39, — за прехранбени артикли. 

10) Динов Стојан, планер во Претпријатието за об-
работка на тутун, живее на ул. 224 а бр. 8, •— за тутун. 

11) Анастасов Коста, технички раководител во Пе-
чатницата „Гоце Делчев, живее на ул. Гуро Ѓаковиќ 
бр. 11, — за графичка индустрија. 

12)1 Вишицки Владо, во Претпријатието „Огрев",, 
живее на ул. „11 октомври" бр. 32, — за јаглен. 

13) Сенков Ристо, ш е ф на комерц, одделение во 
Претпријатието „Ангрокожа и гума", живее на ул. 4 бр. 
61, — за кожа и гума, производи од кожа и гума. 

14) Дуковски Горѓи, стручњак за млечни производи 
во Претпријатието за млеко, живее на ул. Ленински 
Комсомол бр. 11, — за млеко и произв. од млеко. 

15) Спировски Новак, директор на Фабриката за 
бои и лакови „Пролетер", живее на ул. 364 бр. 24, — 
за бои. 

16) Малинков Цане, референт за неметали во Сто-
панскиот совет на НРМ, — за неметали. 

17) Наневски Киро, стручњак за месо во Претпри-
јатието „Брзовец", живее на ул. „ П р е ч а н с к а " бр. 9, — 
за месо и производи од месо. 

18) Малинковски Добри, предмајстор во Претприја-
тието „Кочо Металец", живее на ул. Кузман Питу бр. 
16, — за браварски, ковачки и лимарски производи. 

19) Јовановски Симо, мајстор во Претпријатието ма-
шинска монтажа, — за прецизна механика. 

20) Голубовиќ Тихомир, работник во Ф-ка за тули, 
живее во фабрички станови „Пролетер", — за тули, 
вар, цемент и ДР-

21) Јосифова-Корженска Камка, инж. технолог во 
Институтот за унапредување производството, ул. 370 бр. 
1, за хемиски производи. 

XIV. ЗА СТРУГА 
1) Василевски Божин, службеник во „1 мај", — за 

јаглен. 
2) Наумовски Крсте, службеник во Градската оп-

штина, — за градежни материјали. 
3) Палејко Стефан, службеник во „Гранап", — за 

неметали. 
4) Наумовски Крсте, службеник во Градската оп-

штина, — за дрво и производи од ^дрво. 
5) Шута Ламбуш, службеник во „Гранап", — за тек-

стил и галантерија. 
6) Милески Л. Јоне, кондураџија, — за кожи, гума 

и производи од кожи и гума. 
7) Јонкоски Н. Јоне, механичар, — за црна мета^ 

лургија. 
8) Пулејковски Борис, службеник во „На-Ма", •— за 

производи од хемиска индустрија. 
9) Нестор Јаковче, службеник во „На-Ма", — за 

прехранбени артикли. 
10) Матоски Ванге ла Петар, службеник, — за млеко 

и производи од млеко. 
11) Точко Мите, намештеник во „На-Ма", — за ал-

кохолни и безалкохолни пијалоци. 
12) Белче Никола, работник, — за алкохолни и без-

алкохолни пијалоци. 
13) Белески Никола, фурнаџија, — за жито и млин-

ски производи. 
14) Зароски Јосиф, тутуно производител, — за тутун. 
15) Новакоски Љупчо, електричар, — за електрични 

материјали. 
16) Макаров Михајло, техничар, — за прецизна 

механика. 
17) Јанко Климе, тенекеџија, — за ковачки произ-

води, браварски и лимарски. 
18) Кувенџиески Јоне,; — за емиш и зарзават. 

XV. ЗА СТРУМИЦА 
1) Младенов Иванов Ристо, директор во Претпри-

јатието „Бел камен", — живее на ул. 36 бр. 2, — з^ 
градежни материјали (тули, вар, цемент и др.). 

2) Чорев Василев Славчо, грнчар, живее на ул. 73. 
— за метали. 

3) Достанов Донев Васил, службеник во Претпри-
јатието „Пелагонија", живее на ул. „Боро Џони" бр. 1, 
— за дрво и производи од дрво. 

4) Чачев Бонев Кочо, службеник во „Гранап", живее 
на ул. „Боро Џони", — бр. 5, — за текстил и галантерија. 

5) Митев Ванчо, службеник во „Гранап", живее на 
ул. „Боро Џони" бр. 5, — за текстил и галантерија. 

6) Тренчев Тимов Мито, службеник во Претприја-
тието „Македонија", живее на ул. Мирче Ацев бр. 15, — 
за кожа, гума и производи од кожа и гума. 

7) Ставров Кочо, службеник во „На-Ма", живее на 
ул. 19 бр. 3, — за црна металургија и железарија . 

8) Тратнаков Васил Никола, техник во „Авто-тран-
спорт", живее на ул. Невена Стојна бр. 20, — за обоени 
метали. 
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9) Аца Скерлев Георги, апотекар, живее на ул. 24 
бр. 10, — за производи од хемиска индустрија. 

10) Тупаров Васил ев Никола, службеник во Прет-
пријатието „Гранап", живее во ул. 24 бр. 85, — за пре-
хранбени артикли — (колонијал). 

11) Филиповски Стефанов Русе, службеник во Прет-
пријатието „Македонија", живее на ул. „1 мај" бр. 13, 
:— за млеко и производи од млеко. 

12) Танчев Пантази Ганчо, директор на Претприја-
тието „Македонија", живее на ул. 44 бр. 13, — за месо 
и производи од месо. 

13) Панов Динев Бранко, службеник во Претприја-
тието „Тиквеш", живее на ул. Плоштад Маршал Тито 
бр. 10, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

14) Ќосев Пандов Киро, службеник во Градската 
општина, живе на ул. „Герас Цунев" бр. 2, — за жито-
млински производи, тесто и семе. 

15) Гуров Методи, директор на Печатницата, живее 
на ул. Кирил и Методи бр. 15, — за графичка ин-: 
ду стрија. 

16) Чинков Коста, работник во Тутун, претпријатие, 
живее на ул. 18 бр. 5, — за тутун. 

17) Бучков Томов Коста, техник во Електричното 
претпријатие, живее на ул. 65 бр. 51, — за електрични 
материјали. 

18) Херцегона Фрањо, техник во „Авто-транспорт", 
живее на ул. Маршал Тито бр. бб, — за прецизна ме-
ханика. 

19) Кирилов Јанев Јанко, бравар, живее на ул. 
„Благој Мучето", бр. 2, — за ковачки, браварски и ли-
марски производи. 

20) Фиданчев Н. Алеко, агроном во Градската оп-
штина, живее на ул. „Тодор Чучков" — бр. 2, — за, 
емиш и зарзават. 

XVI. ЗА ТЕТОВО 

1) Труј овски Сане, службеник во Претпријатието' 
„Љуботен", живее на ул. Скопска бр. 18, — за јаглен. 

2) Николоски Благоја, грагевинар во Претпријатието 
„Јелак", живее на ул. — Генерал Темпо, — за градежни 
материјали. 

3) Костоски Глишо, столар во Претпријатието „Б. 
Коцоски", живее на ул. Скопска бр. 37, —• за дрво И 
производи од дрво-. 

4) Тофчески Сане, ќурчија, живее на ул. „Гоце Дел-
чев" бр. 231, — за кожи и волна. • 

5) Гинеска Анка, аптекар во II градска апотека, 
живее на ул. Скопска, — за производи од хемиска ин-
дустрија. 

6̂  Николоски Страхил, службеник во Презири ја-, 
тието „Јелак", живее на ул. Иво Рибар Лола бр. 101, 
— за прехранбени артикли (колош!јал). 

7) Мисоски П. Спиро, службеник во Претпријатието 
„Вардар", живее на ул. Гоце Делчев бр. 172, — за тек-
стил и галантерија. 

8) Меноски Форе, млекар во Претпријатието „По-
беда", живее на ул. „29 ноември" за млеко и про-
изводи од млеко. 

9) Милошевски Живко, касап во Претпријатието 
„Победа", живее на ул. „Карпуш", — за месо и про-
изводи од месо. 

10) Чулески Ефко, службеник во Винарската за-
друга, живее на ул. Иво Рибар Лола бр. 321, — за ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци. 

11) Стојаноски Блаже, пекар, во Претпријатието 
„Шар" — живее на ул. Иво Рибар Лола бр. 175, —• за 
жито и млински производи. 

12) Јахја Муса, работник во Претпријатието за ту-
тун, живее на ул. Теќе, — за тутун. 

13) Дукоски Благоја, електричар во Претпријатието 
за електрична енергија, живее на ул. Ѓ. Петров бр. 11, 
— за електрични материјали. 

14) Николиќ Ацо,, механичар во Електричната цен-
трала, живее во Електрична централа, — за прецизна 
механика. 

15) Напески Андро, бравар во Претпријатието „Б. 
Кочоски", живее на ул. „Гоце Делчев", — за ковачки, 
браварски и метални производи. 

16) Илиески Александар, агроном во Стопанството 
„Полог", живее на ул. Маршал Тито, — за емиш и зар-
зават. 

ХУИ. ЗА ТИТОВ ВЕЛЕС 

1) Јакимов Трајко, бравар во Претпријатието за 
метални производи „Браќа Кошулчеви", живее на ул. 
„Сараевска" бр. 4, — за производи од метална инду-
стрија (лим, железо). 

2) Тахов Наќе, машиниста во Керамичката фабрика 
„Вила Зора", живее на улица „Коле Неделковски" бр. 
13, •— за машини. 

3) Мартулков Благој, технички раководител во 
Градската столарска работилница „Богдан Каракостов", 
живее на улица „Владимир Назор" бр. 71, — за дрво 
и производи од дрво. 

4) Славков Славко, службеник во Мешов, тргов. 
претпр. „Робна куќа", живее на ул. Браќа Поп Јорда-
нови бр. 15, — за текстил и галантерија. 

5) Ангелов Кирил, продавач во Мешов, тргов. претпр. 
„Робна куќа", живее на ул. Вардарска бр. 49, — за га-
лантерија и кинкалерија. 

6) Јанев Панче, книговодител во Мешов. трг. претпр. 
„Робна куќа", живее на ул. Владимир Назор бр. 54, — 
за кожи и производи од кожи. 

7) Грбов Киро, директор на Градежен одбор на ГНО, 
живее на ул. „Карл Липних" бр. 4, — за градежни ма-
теријали . 

8) Минов Мино, хемиски инжињер во ф -ката за 
масло „Велес", живее на ул. „Коле Неделковски" бр. 
13, — за производи од хемиска индустрија. 

9) Божиновски Глигор, агроном во Град. стопанство 
„Бабуна", живее на ул. Маршал Тито бр. 140 (нови, 
згради), — за земјоделски производи. 

10}; Велевски Петар! бригадир во Ложилницата, 
живее на ул. „Пирин" бр. 14, -— за јаглен. 

11) Белев Борис, директор на Филијалата „Житен 
фонд", живее на ул.- Нови Велес бр. 57, — за пре-
хранбени артикли. 

12) Поповски Васил, агроном во Стопанството „Ба-
буна", живее на ул. „Скопска" бр. 7, — за алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

13) Миленков Пецо, касап во Претпр. за месо и леб 
„9 ноември", живее на ул. „Инвалидска" бр. 16, — за 
месо и производи од месо. 

14) Јорданов Атананс, раководител на Сладекарни-
цата „Солунска глава", живее на ул. Кукушка бр. 12, 
— за млеко и производи од млеко. 

15) Паунов Горѓи, раководител на Претставниш-
твото „Стокопромет", живее на ул. „Јован Алабаков" 
бр. 12, — за емиш и зарзават. 

XVIII. ЗА ШТИП 

1) Михаилов Панче, тех. раководител во Претор. 
„Митко Цецов", живее на ул. Стив Наумов бр. 19, — 
за јаглен. 

2) Дачов Панче, директор на Столар, претпр. „То-
дор Коларов", живее на ул. Ѓуро^Ѓаковиќ бр. 12, — за 
градежни материјали. 

3) Георгиев Ванчо, директор во Претпр. „Љупчо 
Буби", живее на ул. Московска бр. 8, •— за неметали. 

4) Папаров Методи, технички раководител во Претор. 
„Љупчо Буби", живее на ул. Младинска бр. 11, — за 
дрво и производи од дрво. 

5) Кусакатов Јордан, директор во Претор. „Плач-
ковица", живее на ул. Младинска бр. 9, — за текстил 
и галантерија. 

6) Аукатов Сане, директор во Претор. „В. Велев", 
живее на ул. Миј алкова, — за кожи гума и производи 
од кожа и гума. 

7) Петрушев Методи, директор во Претор. „Митко! 
Цецов", живее на ул. Д-р. Иван Рибар, нова зграда 
бр. 5, — за црна металургија. 

8) Лазаров Панче, техник во „Предилница", живее 
на ул. „Стојан Рибата" бр. 6, — за обоена металургија. 

9) Андонов Дончо, директор во ДОЗ, живее на ул. 
Тошо Арсов бр. 52, — за производи од хемиска ин-
дустрија. 
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10) Орушов Илиев Петар, директор на Слаткарни-
цата „Јагода", живее на ул. Никола Каров бр. 49, — 
за прехранбени артикли. 

11) Тулески Генадиев Ристо, ревизор во Градската 
општина, живее на ул. Ванчо Прке бр. 18, — за млеко, 
и млечни производи. 

12) Ѓорѓиев Тодор, директор на Угост. претпр. „Нов> 
Белград", живее на ул. „Ванчо Прке" бр. 92, — за месо 
и производи од месо. 

13) Везенков Ванчо, директор во Претпр. ,,Тиквеш", 
живее на ул. „Васил Доганжиски", — за алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

14) Гапев Тодор, директор на Претпр. „Задругар", 
живее на ул. „Генерал Апостолски" бр. 54, — за жито* 
и млински производи. 

15) Кавраков С. Дончо, раководител во Печатни-
цата, живее на ул. Ванчо Пркев бр. 26, — за графичка 
индустрија. 

16) Кавраков Мијалче, директор на Монопол, живее 
на ул. Кирил и Методи бр. 2, — за тутун). 

17) Малински Митко, директор на Електрич. цен-
трала, живее на ул. Стив Наумов, — за електрични 
материјали . 

18)' Велков Коце, инжињер во Електрич. претор.; 
„Светлост", живее на ул. Лазар Колишевски бр. 36, •— 
за прецизна механика. 

19) Плешков Киро, технички раководител во Претпр. 
„Љупчо Буби", живее на ул. Ванчо Пркев бр. 22, — 
за ковачки, браварски и лимарски производи. 

20) Јовев Боро, директор на Претпр. „Рибник", ж и -
вее на ул. Лисец бр. 7, — за емиш и зарзават. 

Сите напред наведени вешти лица се поставуваат 
за една година. 

През. број 173/52 од 22-ХП-1952 година, Скопје 

Претседател на Државната арбитража 
при Владата на НРМ, 

П. Лештаров, е. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 
На основа решението на Министерството за ф и -

нансии бр. 6792 од 30-1Х-1952 година Фабриката за талк 
„Димче Мирчев" со седиште во Титов Велес се брише 
од регистерот на државните стопански претпријатија 
од републиканско значење, бидејќи С01 решението на 
Владата бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесена под 
управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија. 

Бр. 6792/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (305) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6971 од 15-Х-1952 година Фабриката за мукава* 
и кеси „Комуна" со седиште во Скопје се брише од 
регистерот на државните стопански претпријатија од 
републиканско значење, бидејќи со решението на Бла--
дата бр. 743 од 12-УП-;1952 година е пренесена под 
управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6971/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (324> 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7195 од 5-Х1-1952 година Шумското стопанство 
„Паруца" со седиште во Кочани се брише од регистерот 
на државните стопански претпријатија од републикан-
е ц значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 
од 12-УН-1952 година е пренесено под управа < на (На-
родниот одбор на Кочанска околија. 

Бр. 7195/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (386) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6984 од 15-Х-1952 година Трговското прет-

пријатие за промет со нафта и нафтини деривати „Ју-
гопетрол" со седиште во Скопје се брише од регистерот 
на државните стопански претпријатија од републикан-
е ц значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 
од 12ИУП-1952 година е пренесено под у п р а в е ' н а јјНа-
родниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6984/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (361)1 

На основа решението на Министерството за фи-* 
нансии бр. 7287 од 10-Х1-1952 година Сточарско^ прет-
пријатие „Јосиф Јосифовски" со седиште во село Сто-/ 
јаково се брише од регистерот на државните стопански 
претпријатија од републиканец значење, бидејќи со ре-
шението на Владата бр. 743 од 12-УП-1952 година еј 
пренесено под управа на Народниот одбор на Гевгели-
ска околија. 

Вр. 7287/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (400) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6994 од 14-Х-1952 година Претпријатието за-
ботехничка лабораторија со седиште во Скопје се бри-
жне од регистарот на државните стопански претпри-
јатија од републиканско значење, бидејќи со решението 
на Владата бр. 743 од 12-УИ-1952 година е пренесено 
под управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6994/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (336) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6831 од З-Х-1952 година Претпријатието за 
полезаштитни шумски појаси „Прилепско Поле" со се-
диште во Прилеп се брише од регистерот на државните 
стопански претпријатија, бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесено под1 

управа на Народниот одбор на Прилепска околија. 
Бр. 6831/52 од Министерството за финансии на 

НРМ , (309)-

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6859 од 6-Х-1952 година Државниот лигнитов 
рудник „ Ос ломе ј" со седиште во Кичево се брише од 
регистерот на државните стопански претпријатија, би-
дејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-УН-1952 го-
дина е пренесен под управа на Народниот одбор на 
Кичевска околија. 

Бр. 6859/52 од Министерството за финансии на 
НРМ. (311)) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 7251 од 5-Х1-1952 година Претпријатието за 
приплод, гоење и промет со свињи со седиште во Скопје 
се брише од регистерот на државните стопански прет-
пријатија од републиканско значење, бидејќи со реше-
нието на Владата бр. 743 од 12-УП-1952 година е прене-
сено под управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 7251/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (365) 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Досегашното претпријатие Кино „Култура" со се-
диште во Дебар кое беше регистрирано во регистерот 
на стопанските претпријатија на страна 21, рег. бр. 11 
се брише од регистерот на стопанските претпријатија, 
бидејќи е регистрирано како установа со самостојно 
финансирање во регистерот на установите со самостојно 
финансирање на страна 2, рег. бр. 1. 

Установата ќе ја претставува директорот Владо; 
Поповски. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска око-
лиќ бр. 6625 од 27-Х,-/1952 година (415) 

Со решение на Народниот одбор на Градската оп-
штина — Прилеп бр. 63 од 13-1Х-1952 година се менува 
називот на досегашното Претпријатие за производство 
на мермер и шкрилци со седиште во Прилеп и во ид-
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нина истото ќе се води под фирма: „Претпријатие за 
мермерна индустрија." 

Од Народниот одбор на Градската општина — 
Прилеп, бр. 17319 од 25-Х-1952 година. (419) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
На основа решението на Советот за стопанство 

на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 6309/52 
година, уписано е во регистерот на државните стопански 
претпријатија на страна 38—39, рег. бр. 19, претприја-, 
тието под фирма: Електрично претпријатие со седиште 
во Штип. 

Претпријатието е основано со решение на Владата 
на НРМ бр. 1845 од 3-Х-И951 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на електрична енергија. 

Претпријатието е под стопанска управа на Народ-
ниот одбор на Овчеполска околија. 

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува ди-
ректорот инж. Илија Јованов, во границите на овла-
стувањето. 

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на 
Овчеполска околија, бр. 6726 од 22-1Х-1952 година. (428) 

На основа решението на Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 7889 од 
22-Х-1952 година, уписано е во регистерот на државните 
стопански претпријатија на страна 20, претпријатието • 
под фирма: Околиско електрично претпријатие „Ма- 1 

врово" со седиште во Гостивар. ј 
Претпријатието е основано со решение на Владата 1 

на НРМ бр. 624 од 6-У1-1952 година. ј 
Предмет на работата на претпријатието е: инве-

стициона изградба на Хидро-централите „Маврово". 
Претпријатието е под стопанска управа на Народ-

ниот одбор на Гостиварска околија. 
Фирмата ќе ја потпишува директорот инж. Ни-

кола Гратевски, во границите на овластувањето. 
Бр. 7889/52 од Советот за стопанство на Народниот 

одбор на Гостиварска околија (416) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌ АНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
На основа дозволата од Советот за стопанство на 

Народниот одбор на Битолска околија бр. 8679, записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 38/1-52, занаетчискиот дуќан под фирма: Ни-
кола Д. Кирацовски, со седиште во село Гопеш. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење, на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Д. Кирацовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска око-
лија, бр. 8992 од 29-1Х-1952 год. - (1378) 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Битолска околија бр. 8733, записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници; 
на страна 41/Г,-б2, аада^етчискиојг дуќан под фирма: 
Воденичар Атанас Пандов Лазаревски, со седиште во 
село Буково. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Пандов Лазаревски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска око-
лија, бр. 8992 од 29-1Х-1952 год. (1379) 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Битолска околија бр. 8692, записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 

на страна 39/1-52, занаетчискиот дуќан под фирма: Ристо 
Г. Зенговски, со седиште во село Цапари. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Г. 
Зенговски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска око-
лија, бр. 8992 од 29-1Х-1952 год. (1380) 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Битолска околија бр. 8498, записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 42/1-52, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
ста Христов С И М О Н О В С К И , СО седиште во село Гавато. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Хри-
стов Симоновски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска око-
лија, бр. 8992 од 29-1Х-1952 год. (1381) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп бр. 1328/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 84, рег. бр. 84, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Кондураџија, Бошко Коруноски, со седиште во При-
леп, ул. „148" бр. 3. 

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

Фирмата ќе ја« потпишува сопственикот Бошко/ 
Коруноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Прилеп, бр. 3677 од 9-1Х-1952 год. (1246) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп бр. 4620/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 88, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан под фирма:, 
Ќурчија, Пеце М. Иваноски, со седиште во град Прилеп, 

Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски из-
работки и услуги. 

фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пеце М. 
Иваноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Прилеп, бр. 11330 од 9-1Х-1952 год. (1247) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп бр. 8970/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 89, рег. бр. 89, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Кројач, Димче М. Темелкоски, со седиште во град 
— Прилеп. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче М. 
'Темелкоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Прилеп, бр. 11330 од 9-1Х-1952 год. (1248) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп бр. 4621/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 90, рег. бр. 90, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија, Благоја Здравески, со седиште во 
град Прилеп. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја 
Здравески. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Прилеп, бр. 11330 од 9-1Х-1952 год. (1249) 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Битолска околија бр. 8710, записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 40/1-25, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Мито Лазаров Кочалевски, со седиште во село 
Брусник. 
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Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито Ла- . 
заров Кочалевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска око-
лија, бр. 8992 од 29-1Х-1952 год. (1382)̂  

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Битолска околија бр. 8678/52, за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 37/1-52, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Коста А. Сантовски, со седиште во село Гопеш. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
А. Сантовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска око-
лија, бр. 8992 од 29-1Х-1952 год. (1383)' 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Битолска околија бр. 9019/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 43/1-52, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Крсте Ангелов Горевски, со седиште во> 
село Вардино. 

ПредмеУг на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Ан-
гелов Горевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска око-
лија, бр. 8992 од 29-1Х-1952 год. <1384) 

На основа дозволата од Народниот одбор на Град-
ската општина — Битола бр. 12929/52 год., записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 638, рег. бр. 638, занаетчискиот дуќан под фирма зј 
Папучар, Михаило Тодоров Змеиков, со седиште во Би-
тола, ул. „А. Турунџев" бр. 20. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
папуни. 

фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаило 
Тодоров Змеиков. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска око-
лија, бр. 12930 од 23-Х-1952 год. (1432/ 

На основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
8646/49 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 91, рег. бр. 91, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар, Адем Исмаилом 
ски со седиште во град Прилеп, ул. „175" бр. 103 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Адем Нема«. 
илоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 8590 од 9.1Х.1952 год. П—63—1250 

На основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
2912/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 92, рег. бр. 92, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар, Милан Ѓорѓиев 
Илиевски со седиште во град Прилеп, ул. „166" бр. 16< 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Ѓор-
ѓиев Илиевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 8590 од 9.1Х.1952 год. (1251) 

На основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
18450/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 94, рег. бр. 94, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач, Стојна Димкова Ни-
колоска со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

. ф и р м а т а ќе ја потпишува сопственикот Стојна Дим-
кова Николоска. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 8590 од 9.1Х. 1952 год. (1252), 

На основа дозволата од Народниот одбор на Град-
ската општина — Прилеп бр. 4680/52 год., записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 95, рег. бр. 95, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Лимар, Благоја Миланов Мојсоски со седиште во град 
Прилеп, ул. „148" бр. 1. , 

Предмет на работата на дуќанот е: лимарски из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Ми-
ланов Мојсоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 6217 од 9.1Х.1952 год. (1253) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Прилепска околија бр. 10590/52 год., записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 8, рег. бр. 8, занаетчискиот дуќан под фирма; 
Колар, Алија Бекиров Белулоски со седиште во село 
Дебреште. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алија Бе-
киров Белулоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Прилепска 
околија, бр. 10590 од 15.1Х.1952 год. (1256) 

На основа дозволата од Народниот одбор на Дебар-
ска околија бр. 3666/52 год., записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 284, рег. 
бр. 146, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, 
Дветко Кипров Трајчески со седиште во Дебар. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко Ки-
пров Трајчески. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска око-
лија, бр. 4560/52 год. (1092) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Дебарска околија бр. 3545/52 год., записан е во регис-
терот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
285, рег. бр. 147, занаетчискиот дуќан под фирма: Фур-
наџија, Даме Исаков Чадиноски со седиште во Дебар. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

фирмата ќе ја потпишува сопственикот Даме Иса-
ков Чадиноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска око-
лија, бр. 4559/52 год. (1093) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Дебарска околија бр. 4325/52 год., записан е во регисте-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
283, рег. бр. 145, занаетчискиот дуќан под фирма: Фур-
наџија, Исен Мухамед Кобеци со седиште во Дебар. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исиен Муха-
мед Кобеци. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска око-
лија, бр. 4468/52 год. (1094) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Дебарска околија бр. 3469/52 год., записан е во регисте-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
286, рег. бр. 184, занаетчискиот дуќан под фирма: Фур-
наџија, Зи ја Сулеман Батку со седиште во Дебар. 

Предмет да работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зија Суле-
ман Батку. 

Од Советот за стопанство на Дебарска околија, бр. 
4598/52 год. (1106) 

На основа дозволата на ГНО — Прилеп бр. 1262/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани* 
и работилници на страна 104, рег. бр. 104, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кондураџија, Мирко Б. Стојкоски со 
седиште во град Прилеп, ул. „146" бр. 22. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирко В. 
Стојкоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 1664 од 27.1Х.1952 год. П—65—1290 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп бр. 10063/52 год., записан? 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 103, рег. бр. 103, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Самарџија, Рампо Костов Цветковски со седи-
ште во град Прилеп, ул. „131" бр. 45. 

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски из-
работки и услуги. 

фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рампо Ко-
стов Цветковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 11330 од 27-1Х.1952 год П—65—1291 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп бр. 10734/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 102, рег. бр. 102, занаетчискиот) ? дуќан по1д) 
фирма: Кројач, Богданка Петрова Бошкоска со седиште 
во Прилеп, ул. „М. Тито" бр. 28. 

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

Петрова Бошкоска. 
Од Советот за стопанство на НО' на Градската оп-

штина — Прилеп, бр. 11330 од 27.1Х.1952 год. 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп бр. 6339/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 101, рег. бр. 101, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Машинобравар, Благоја Ристов Ивановски со се-
диште во град Прилеп, — ул. „Б. Левата" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: машинобравар-' 
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Ри-
стов Иваноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 6537 од 27.1Х.1952 год. П—65—1293 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп, бр. 7657/52 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 99, рег. бр. 99, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Колар, Трајко Г. Стојаноски со седиште во град 
Прилеп, ул. „Мирче Ацев" бр. 126. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Г. 
Стојаноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 10726 од 27.1Х.1952 год. П—65—1294 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп бр. 10638/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници: 
на страна 98, рег. бр. 98, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Налбат, Благоја М. Сачмароски со седиште во 
град Прилеп, ул. „К. Јосифовски" бр. 11. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја М. 
Сачмароски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 10726 од 27.1Х.1952 год. П—65—1295 

На основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 10127/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 96, рег. бр. 96, занајетчискиот 
дуќан под фирма: Јорганџија, Илија Б. Алексоски со 
седиште во град Прилеп, ул. „108" бр. 16. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на јоргани 
и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Б. 
Алексоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 11330 од 27.1Х.1952 год. (1297) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп бр. 15304/52 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 75, рег. бр. 75, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Бербер, Никола Николоски со седиште во град 
Прилеп, ул. „135" бр. 4. 

Предмету на работата на дуќанот е: берберски* 
услуги. 

фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Николоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 2722 од 27.1Х.1952 год. (1298)1 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп бр. 10351/52 год., запи-
сан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 105, рег. бр. 105, занаетчискиот дуќан! 
под фирма: Кројач, Димитрија Б. Станкоски, со седиште 
во град Прилеп, ул. „186" бр. 99. 

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

Б. Станкоски. 
Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-

штина — Прилеп, бр. 11330 од 27.1Х.1952 год. (1299) 

На основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 13373/48 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 106, рег. бр. 106, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковач, Велко Најдов Ивановски, со 
седиште во град Прилеп, ул. „М. Тито" бр. 6. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки произ-
води и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велко Најдов 
Иваноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 11330 од 27.1Х.1952 год. (1300) 

На основа дозволата од Советов за стопанство на 
Народниот одбор на Прилепска околија бр. 9908/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 7, рег. бр. 7, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столарска работилница „Корзо" на Стојан Те-
мелков Ивановски со седиште во Крушево. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Те-
мелков Ивановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Прилепска око-
лија, бр. 9908 од 3.IX.1952 год. (1242) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Прилеп бр. 327/52 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници* 
на страна 48, рег. бр. 48, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Јажар, Киро Димков Џиџалевски, со седиште во град 
Прилеп, ул. „Орде Чопела" бр. 44. 
4 Предмет на работата на дуќанот е: изработка на) 
јажиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Дим-
ков Џиџалевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Прилеп, бр. 1549 од 9.1Х.1952 год. (1245) 
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На основа дозволата од Народниот одбор на Град-
ската општина Куманово бр. 4776/52 год., записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 19, рег. бр. 19, занаетчискиот дуќан под фирма: 
{Ковач, Рамиз Бајрамов Алиевски со седиште во) 'град 
^Куманово ул. „Лењин" бр. 40. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз Бај- ' 

рамов Алиевски. 
Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-

штина — Куманово, бр. 4776 од 31.У.1952 год. (1372) 

На основа дозволата од Поверенството за финан-
сии на ГНО — Куманово бр. 4320/51 год., записан е во1 

регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 18, рег. бр. 18, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Опинчар, Бранко Марковски со седиште во Куманово,; 
ул. „Ленин" бр. 11. 

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко! 
Марковски. 

Од Поверенство за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 4320/52 год. (1373)1 

На основа дозволата од Поверенството за финан-
сии на ГНО — Куманово бр. 1515/51 год., записан е во) 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 17, рег. бр. 17, занаетчискиот дуќан под фирма ј 
Папучар, Горѓи Стојменов Спасовски со седиште во град 
Куманово, ул. „11 октомври" бр. 23. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на 
папуни. 

фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорги Стој-
менов Спасовски. 

Од Поверенство за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1515 од 16.Ш.1951 год. (1374) 

На основа дозволата од Поверенството за финан-
сии на ГНО — Куманово бр. 1778/52 год., записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 14, рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Седлар-сарач, Сами Мамутов Ибраимовски со седиште 
во град Куманово, ул. „Д. Божиновски". 

Предмет на работата на дуќанот е: седларско-сарачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сами Ма-
мутов Ибраимовски. 

Од Поверенство за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1778 од 27.П.1952 год. " (1375): 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Пасош за коњ, издаден од Народниот одбор на 
град Скопје на Атанас Т. Перковски, од Скопје (2888)) 

Шоферска дозвола бр. 5248, издадена од ПВР — 
Битола на Петар Н. Тасевски, ул. „Генерал Темпо" бр. 
85 — Битола (2876), 

Дозвола за стален боравак во Скопје, издадена 
од Советот на внатрешни работи на ГНО — Скопје на 
Едип Сулејманов — Скопје (2887У 

Печат на Народното основно училиште во село 
Старавина — Битолско (2905) 

Инвалидска книшка за 75% намаление на желез-' 
ниците, издадена од Советот за народно здравје и со-
цијална политика на НРМ на Благој П. Кацарски од 
село Владимирово — Малешевско (2948)1 

Воена одеќна книшка, издадена од ВП 2977 — 
Белград на Миќа В. Ранковиќ, ВП 9223-34 — Ресен (2949) 

Свидетелство за положен стручен испит од ме-
та ло-стругарската струка, издадено од Претпријатието 
„Препород" — Пожаревац на Стојан К. Насковски, од 
Скопје (2950)) 

. Службена легитимација бр. 59074, на Кирковски 
РќСте Макро, милиционер, село Баниште — Дебарско 

(2907) 
1 , Дозвола за држење и носење на ловно оружје бр. 

561, издадена од ПВР — Струмица на Атанас Колев 
Стаменов, од село Габрово •— Струмичко (2974). 

Воена легитимација за резервни поручник, изда-
дена од Воени отсек Куманово на Реџеп Бајро, Рудник 
„Лојане" — Куманово (2976) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 22727, серија бр. 0067231, из-

дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Јордан Димитар 
Стојанов, ул. „44" бр. 4 — Скопје (2871) 

Лична карта рег. бр. 82622, серија бр. 0052852, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Кирил Стојанов 
Спасовски, ул. „Охридска" бр. 50 — Скопје (2872) 

Лична карта рег. бр. 4396, серија „Р" 0578184, из-
дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Зејадин Караманов 
Аметовски, од село Арачиново — Скопско (2877) 

Лична карта рег. бр. 4784, серија „Р" 0580564, из-
дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Серафим Петрев 
Спасовски, од село Јурумлери — Скопско (2886) 

Лична карта рег. бр. 50713, серија бр. 0035646, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Коста Александар 
Аџикочков, ул. „185" бр. 14 — Скопје (2935)' 

Лична карта рег. бр. 86741, серија бр. 0062870, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Руфат Авди Ари-
фовски, ул. „157" бр. 14 — Скопје (2936)1 

Лична карта рег. бр. 51791, серија бр. 0036238', 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Никола Мишев 
Шекеринов, ул. „105" бр. 36 — Скопје (2937) 

Лична карта рег. бр. 1835, серија бр. 0003333, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Душка Илија? 
Томиќ Белковска, ул. „29 ноември" бр. 19 — Скопје 

(2938) 
Лична карта рег. бр. 78863, серија бр. 0051557, из-

дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Рецеп Амет Ислам, 
ул. „140" бр. 44 — Скопје (2939) 

Лична карта рег. бр. 2066, серија бр. 0003227, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Спасенија Душан 
Пајиќ Кузњецова, ул. „Дебарце" бр. 38 — Скопје (2940) 

Лична карта рег. бр. 1625, серија бр. 1145710, из-
дадена од ПВР — Смедерево на Ружа Мила Стојановиќ, 
Хотел „Шар" — Скопје (2941) 

Лична карта рег. бр. 825, серија бр. 0010164, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Нада Спиро Ристова 
Мандевска, ул. „11 октомври" бр. 36 — Скопје (2942) 

Лична карта рег. бр. 86282, серија бр. 0062391, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Емрула Рушит 
Хасан, ул. „180" бр. 17 — Скопје (2943). 

Лична карта рег. бр. 56072, серија бр. 0037308, из-
дадена од ПВР на Ш О — Скопје на Адем Шабан ЕтехМ, 

ј ул. „363" бр. 23 — Скеч]2 (2944) 
Лична карта рег. бр. 3227, серија бр. 0006961, из-

дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Даница Ордан Ри-
стова Лазовска, ул. „Октомвриска" бр. 31 — Скопје 

(2945) 
Лична карта рег. бр. 12878, серија бр. 0588888, из-

дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Цвета Ристо (Ди-
м и т р о в а ) Тотевска , од село Орешани — Скопско 

(2958) 
Лична карта рег. бр. 2297, серија бр. 088492. из-

дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Томи ја Васил Ка -
радафова, населба „Мичурин" 4/1 — Скопје (2969) 

Лична карта рег. бр. 7001, серија бр. 0478189, изда-
дена од ПВР на ОНО — Струмица на Никола Лазар 
Димов, од село Дрвош — Струмичко (2873) 

Лична карта рег. бр. 8860, серија бр. 0064570, из^ 
дадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Драге Насе 
Цветков, од село Градец — Кривопаланечко (2878> 

Лична карта рег. бр. 6039, серија бр. 0283548, из-
дадена од ПВР во Ресен на Лазар Илиов Ивановски;, 
од село Крушје — Преспанско (2879) 

Лична карта рег. бр. 7549, серија бр. 0704059, из-
дадена од ПВР на ОНО — Гостивар фјевзи Акифов 
Абази, ул. „Страхил Симоновски" бр, 37 —- Гостивар 

(2883) 
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Лична карта рег. бр. 2409, серија бр. 053026, издадена 
од ПВР на ГНО — Куманово Есет Асана Еминовски, 
ул. „Б. Кидриќ" бр. 64 — Куманово (2946)1 

Лична карта рег. бр. 7960, серија бр. 0548927, изда-
дена од ПВР на ОНО — Куманово на Ба јрам Рустем 
Исени, од село Романовце — Куманово (2947), 

Лична карта рег. бр. 15394, серија бр. 0711904, изда-! 
дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Осман Усеинов 
Мустафи, од село Пада лигите — Гостиварско (2951) 

Лична карта рег. бр. 127, серија бр. 083427, издадена 
од ПЕР на ОНО — Св. Николе на Марија Андон (По-
пазова) Гареилова, од село Кардафаково — Овчеполско 

(2952) 
Лична карта рег. бр. 6192, серија бр. 0730716, изда-

дена од ПВР во Брод на Владимир Србинов Лазарески, 
од село Здуње — Кичевско (2953), 

Лична карта рег. бр. 419, серија бр. 0724834, изда,-' 
дена од ПВР во Брод на Миле Ристенов Трпески', од 
село Здуње — Кичевско (2954); 

Лична карта рег. бр. 6127, издадена од ПВР во Ра-
довиш на Пецо Милчов Коцев, од село Д. Липовиќ —« 
Струмичко (2955) 

Лична карта рег. бр. 307, серија „Р" 0541345, изда-
дена од ПВР на ОНО — Куманово на Гиго Ф. Митков-, 
ски, од село Стрезовце —• Кумановско (2957) 

Лична карта рег. "бр. 4049, серија бр. 0210721, изда-
дена од ПВР на ГНО — Охрид на Абдураман Илјаз! 
Пеперуга, ул. „А. Мустафа" бр. 24 — Охрид (2959) 

Лична карта рег. бр. 11251, серија бр. 0043962, изда-
дена од ПВР во Струга на Ристо Дамјан Ашталковски, 
од село Октиси — Охридско (2960) 

Лична карта рег. бр. 1717, серија бр. 003442^, изда-; 
дена од ПВР во Струга на Иван Илиев Кочоски, ул. 
„Г. Делчев" бр. 33 — Струга (2961) 

Лична карта рег. бр. 5100, серија „Г" 0057811, изда-
дена од ПВР во Берово на Ефтим Андонов Рутински , 
од Берово (2962) 

Лична карта рег. бр. 302, серија „Р" 0661213, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Раим Иљаз Абди, од 
село Радиовце — Тетовско (2963)1 

Лична карта рег. бр. 1850, серија бр. 0306408, изда-
дена од ПВР на ОНО — Штип на Мијалче Наков Т а ш -
ков, од село Караорман — Овчеполско (2964) 

Лична карта рег. бр. 3132, серија бр. 0492457, из-
дадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Милица Па-
нова Карова, ул. „Добре Даскалов" бр. 7. — Кавадарци 

(2884) 
Лична карта рег. бр. 100, серија бр. 412610, из-

дадена од ПВР во Радовиш на Димитар Костадинов Ј а -
невски, од село Раклиш — Струмичко (2885) 

Лична карта рег. бр. 10272, серија бр. 0707382, из-
дадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Адем М. Била пи, 
од село Чегране — Гостиварско (2889) 

Лична карта рег. бр. 5892, серија бр. 0330402, из-
дадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Павле Тодо-
ров Савевски, ул. „Ордан Џинот" бр. бб — Т. Велес 

(2900) 
Лична карта рег. бр. 5895, серија бр. 0330405, из-

дадена од ПВР на ОНО — Титов Вел&с на Шаин Ре-
шидов Муртезанов, ул. „Чернишевска" бр. 3 — Т. Велес 

(2901) 
Лична карта рег. бр. 6486, серија бр. 0295074, из-

дадена од ПВР на ГНО — Штип на Нешат Азис Усе-
иновски, ул. „Плачковица" бр. 2 —- Штип (2902) 

Лична карта рег. бр. 5282, серија бр. 293958, из^ 
дадена од ПВР на ГНО — Штип на Миради]е Јусин 
(Јашарова) Усинова, ул. „Плачковица" бр. 2 — Штип 

(2903) 
Лична карта рег. бр .11602, серија „Р" 0388212, из-

дадена од ПВР на ОНО — Кочани на Владимир Петруш 
Милев, од село Чишиново — Кочанско (2904) 

Лична карта рег. бр. 7541, серија бр. 0112251, из-
дадена од ПВР на ОНО — Дебар на Агуш Лиман Деа-
роски, од село Папраник — Дебарско (2906)» 

Лична карта рег. бр. 3494, серија бр. 0213448, из-
дадена од ПВР на ГНО — Охрид на Џабир Умеров Су-
лејман, ул. „Даме Груев" бр. 117 — Охрид (2909) 

Лична карта рег. бр. 216, серија бр. 0020916, изда-
дена од ПВР на ОНО — Охрид на Блаже Јанев Јанев-
ски, од село Пештани — Охридско (2910) 

Лична карта рег. бр. 930, серија бр. 0033641, из-
дадена од ПВР во Струга на Етем Демиров Кленкоски, 
од село Бороец — Охридско (2911) 

Лична карта рег. бр. 1505, издадена од ПВР во 
Радовиш на Горѓи Василев Ангелов, од село Д. Вране-
штица — Струмичко (2912) 

Лична карта рег. бр. 3543, серија бр. 0056254, из-
дадена од ПВР во Берово на Атанас Василев Умленски, 
одсело Двориште — Малешевско (2913) 

Лична карта рег. бр. 7781, серија бр. 0668605, из-
дадена од ПВР на ОНО — Тетово на Диме Младен Ма-
тоски, од село Одри — Тетовско (2914) 

Лична карта рег. бр. 6036, серија „Г" 0082426, из-
дадена од ПВР на ОНО — Струмица на Али Мемедов 
Џаферов, од село Дорломбос — Струмичко (2915)) 

Лична карта рег. бр. 3641, серија „Р" 0456151, из-
дадена од ПВР на ГНО — Струмица на Димитар Риста 
Каролиски, ул. „Дрвар" бр. 6 — Струмица (2916) 

Лична карта рег. бр. 20363, серија бр. 0716973, из.-* 
дадена од ПВР на ОНО — Гостивар на ф е т а Касамов 
Садики, од село Србиново — Гостиварско (2917) 

Лична карта рег. бр. 2709, серија бр. 0727265, из -
дадена од ПВР во Брод на Параскева Љубева (Јанкоска) 
Стојкоска, од село Дебреште — Прилепско (2918) 

Лична карта рег .бр. 905, серија бр. 0144906, изда-
дена од ПВР на ГНО — Прилеп на Марија Ф. (Кнеже-
виќ) Мојсоска, ул. „136" бр. 6 — Прилеп (2919) 

Лична карта рег. бр. 269, серија бр. 0379306, изда-
дена од ПВР на ГНО — Штип и шоферски документ 
бр. 4841/162 на Ванчо Трајковски, ул. „Д-р. Иван Рибар" 
бр. 20 — Штип (2921) 

Лична карта рег. бр. 14184, серија бр. 0089266, из-
дадена од ПВР — Битола на Димитар Илија Христоски, 
ул. „Преспа" бр. 75 — Битола (2922* 

Лична карта рег. бр. 6410, издадена од ПВР на 
ОНО — Битола на Атанас Горѓи Бушовски, од село 
Лавци — Битолско (2923) 

Лична карта рег. бр. 5208, серија бр. 0077540, из-
дадена од ПВР на ГНО — Битола на Вангелица Тале 
Грозданова, ул. „Солун" бр. 126 — Битола (2924)1 

Лична карта рег. бр. 4357, серија бр. 0077274, из-
дадена од ПВР на ГНО — Битола на Бранко Михаил 
Костадиновски, ул. „Е. Н. Вардар" бр. 6а — Битола 

(2925) 
Лична карта рег. бр. 3729, серија бр. 0578049, из-

дадена од ПВР на ГНО — Битола на Азбије Ајдар Мур-
тезанова, ул. „Маврово" бр. 7 — Битола (2926) 

Лична карта рег. бр. 2132, серија бр. 0342642, из-
дадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Стојан Андов 
— Мојсовски, од село Ораов Дол — Титоввелешко (2928)' 

Лична карта рег. бр. 12977, серија „Р" 0757941, из-
дадена од ПВР на ОНО — Кичево на Камбер Еминов 
Алили, од село Грешница — Кичевско (2929) 

Лична карта рег. бр. 7304, серија бр. 0703814, из-
дадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Исни Ајрединов! 
Лимани, од село Чегране — Гостиварско (2930) 

Лична карта рег. бр. 21720, серија бр. 0718330, из-
дадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Ариф Асланов 
Беадини, од село Добри Дол — Гостиварско (2931)} 

Лична карта рег. бр. 2317, серија бр. 0124219, из -
дадена од ПВР во Делчево на Марија Глигор Атанасова, 
од Делчево (2932) 

Лична карта рег. бр. 5367, серија бр. 0058078, из-
дадена од ПВР во Берово на Јован Стојанов Новоселски, 
од село Двориште — Малешевско (2933) 

Лична карта рег. бр. 4962, серија бр. 0057673, из-
дадена од ПВР — Берово на Лазар Гаврилов Неделков-
ски, од Берово — Малешевско (2934) 

Лична карта рег. бр. 3218, издадена од ПВР во 
Радовиш на Генчо Ф. Андонов, од село Ракитец — 
Струмичко (2882) 

Лична карта рег. бр. 22676, серија бр. 0067177, из-
дадена од ПВР на НО — Скопје на Наталија Александар 
Укропина, населба „Пролет", згр, 16, 2 влез — Скопје. 
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СООПШТЕНИЕ 

Претседателството на Владата на НР Маке-
донија соопштува дека Министерството за надво-
решни работи на Ф Н Р Ј со писмо пов. бр. 247 од 
19. ХН. 1952 година е издало екзекватура на го-
сподин Морис Мишело, кој е наименован за кон-
зул на Француската Република во Скопје, со ју-
рисдикција на подрачјата на НР Македонија, НР 
Црна Гора и Автономна Косовско-Метохиска об-
ласт. 

Од Претседателството на Владата на НРМ 

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА ПРМ" 

Обновете ја претплатата на „Службен вес-
ник на НРМ" за 1953 година. 

Претплатата изнесува 600 динари за цела го-
дина. 

Уплатувале ја претплатата на тек. сметка 
801-„Т"-166 кај Народната банка — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 5469, серија бр. 0730493, изда-
дена од ПВР во Брод на Семојле Иванов Лазарески, од 
село Бенче — Кичевско (2965) 

Лична карта рег. бр. 2626, издадена од ПВР на ОНО 
— Битола на Петре Неделковски, од село Брод — Б и -
толско (2966) 

Лична карта рег. бр. 8128, серија бр. 0404438, изда-
дена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Санде С. Спа-
сов, од село Горно бутанци — Кумановско (2967), 

Лична карта рег. бр. 3183, серија бр. 0726922, изда-
дена од ПВР во Брод на Ризат Шаќиров Мустафовски, 
од село Пласница — Кичевско (2968Ј 

Лична карта рег. бр. 737, серија бр. 0093447, изда-
дена од ПВР на ОНО —- Крива Паланка на Добринка 
Борис Ванева, ул. „Орце Николов" бр. 13 — Кр. Паланка 

(2970)! 
Лична карта рег. бр. 454, серија бр. 0696964, изда-

дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Абдулбари И. А-
сани, од село Пирок — Гостиварско (2871)'-

Лична карта рег. бр. 6141, серија бр. 0750659, изда-, 
дена од ПВР на ОНО — Кичево на Садик Мехмедов: 
Емроски, од село Горани — Кичевско (2972) 

Лична карта рег. бр. 6095, серија бр. 0497858, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Тошо Димков 
Ангелов, од село Ваташа — Тиквешко (2973) 

Лична карта рег. бр. 1954, серија бр. 0341661, изда-
дена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Зунун Мура-
тов Латифовски, од село Горно Врановци — Т. Велешко 

(2975) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО 
ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 4460/52 
година, уписано е во регистерот на установите со само-
стојно финансирање на страна 2—>3, рег. бр. 1, устано-
вата под фирма: Лозаро-овоштен расадник „Овче Поле" 
со седиште во Св. Николе. 

Расадникот е основан со решение на Народниот 
одбор на Овчеполска околија бр. 2933 од 14-У1-1952 год. 

Предмет на работата на Расадникот е: производ-
ство на диви лозови резници, лозови калеми и овошни 
калемени садници. 

Расадникот е под стопанска управа на Народниот 
одбор на Овчеполска околија. 

Фирмата ќе ја потпишува управникот Лазар Коста-
динов. 

Бр, 4460/52 од Советот за стопанство на Народниот 
одбор на Овчеполска околија (410) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина—Тетово бр. 
8955/52 година, уписана е во регистерот на установите 
со самостојно финансирање на страна 1, установата под 
фирма: Градска управа за чистота и водоснабдување со 
седиште во Тетово. 

Установата е основана со решение на Народниот 
одбор на Градската општина — Тетово бр. 7896/52 год. 

Предмет на работата на установата е: чистење и 
водоснабдување. 

Установата е под стопанска управа на Народниот 
одбор на Градската општина — Тетово. 

Фирмата ќе ја потпишува управникот Блажевски 
Симо, а во негово отсуство Зафировски Бранко. 

Бр. 8955/52 од Советот за стопанство на Народ-
ниот одбор на Градската општина — Тетово (242) 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 
Во задружниот регистер на Народниот одбор на 

Охридска околија на страна 33, уписана е Се ланската 
работна задруга „Моша Пијаде" со седиште во село Сла-
тински Чифлик. 

Задругата е основана на собранието од 7-Ш-1952 
година. Предметот на работата и обврските на задруга-
рите се предвидени со правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставува, застапува и потпи-
шува претседателот Величе Димовски. 

Бр. 10702/52 од Народниот одбор на Охридска 
околија (85) 

На основа решението на Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 6620/52 го-
дина, уписана е во регистерот на задружните органи-
зации на страна 4, рег. бр. 4, задружната организација 
под фирма: Околиски задружен сојуз на Овчеполска 
околија со седиште во Штип. 

Задружната организација е основана на оснивач-
к о г собрание од 2-1У-1952 год. 

Предмет на работата на задружната организација 
е: организационо, инструкторско, контролно раководење 
на СРЗ во околијата. 

ф и р м а т а ќе ја потпишува управителот Славко 
Гаврилов, во границите на овластувањето. 

Бр. 6620/52 од Советот за стопанство на Народ-
ниот одбор Овчеполека околија (83) 

С О Д Р Ж И Н А 
Рег. бр. Страна 
128. Указ за привремено финансирање државните 

потреби на Народна Република Македонија за 
месец јануари 1953 година — — — — — 341 

129. Указ за изменување на просечната стопа на 
акумулацијата и фондовите во Законот за Оп-
штествениот план на Народна Република Маке-
донија за 1952 година 341 

130. Указ за помилување на осудени лица 341 

131. Решение за оснивање Техничка секција за па-
тишта • 342 

132. Напатствие за спроведување Уредбата за за-
брана да се ѕида со плитари и за запазување 
хигиенските услови на станбените згради 343 

133. Решение за назначување вешти лица во На-
родна Република Македонија 344 

Издава: 'Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје, ул. „29 но-
ември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка—Скопје 

бр. 801-901702, Печатница »Гоце Делчев" — Скопје, 


