
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ I Претплата за 1953 год. изнесува 
Четврток, 6 август 1953 600 дин. Овој број чини 10 динари. 

Број 25 Година 1X1 Чековна сметка број 801-Т-166. 
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На основа член 10 и 15 од Законот за ри-
барство („Службен весник на НРМ" бр. 21/50 
и 30/51), а во врска со член 12 точка 3 од За-
конот за спроведување на Уставниот закон 
за основите на општественото и политичко-
то устројство и органите на власта на Народ-
на Република Македонија, донесувам 

НАРЕДБА 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДВОДНИТЕЛ-
НИТЕ КАНАЛИ НА СКОПСКО ПОЛЕ И 

МРТВИЦАТА „ВАРДАРИШТЕ" ПРИ 
С. ОРЕШАНИ, СКОПСКО ЗА РИБНИ 

ПЛОДИШТА И ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА РИБОЛОВ ВО ИСТИТЕ 

1. Одводнителните канали на Скопско по-
ле и мртвиштето „Вардариште" при с. Оре-
шани, Скопско се прогласуват за рибни пло-
дишта. 

2. Се забранува секаков риболов на по-
драчјата во претходната точка за времето од 
20 јули до 1 октомври 1953 година. 

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

Број 7465 
21-УИ-1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
В. Горгов, с.р. 

95 
На основа чл. 158 ст. 2 и чл. 186 од За-

конот за занаетчиството и чл. 12 ст. 3 од За-
конот за спроведување на Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, донесувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ГОЛЕМИНАТА, 
РАЗРЕЗУВАЊЕТО И НАПЛАТАТА НА 

КОМОРСКИОТ ПРИДОНЕС 
Напатствието за големината, разрезува-

њето и наплатата на коморскиот придонес 
(„Службен весник на НРМ" бр. 2/52) се ме-
нува и дополнува така што пречистениот 
текст на ова напа,тствие да гласи: 

НАПАТСТВИЕ 
ЗА ГОЛЕМИНАТА, РАЗРЕЗУВАЊЕТО 

И НАПЛАТАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ КОМОВИ 

I 

Со цел да се обезбедат средства за покри-
вање на издатоците неопходни за извршува-
ње одредените задачи околиските односно 
градските занаетчиски комори имаат право 
да разрезуваат и наплатуваат комовски при-
донес по прописите на ова напатствие. 

П 

На плаќање коморски придонес подлежат 
сите занаетчиски радњи и работилници, како 
и сите радњи и работилници што обавуваат 
дејности слични на занаети и занаетчиските 
набавно-продајни задруги, со ^исклучок на 
занаетчиските работилници на држазните, 
надлештва, установи и претпријатија, како 
и занаетчиските работилници на општестве-
ните и задружните организации, што рабо-
тат само за потребите на својот оснивател 
(работилници од затворен тип.) 

Ш 

При одредување на коморскиот придонес 
како основица ќе се земе, и тоа: 

а) за државните занаетчиски радњи и ра-
ботилници платниот фонд односно исплатеа 
ни,,заработувачки; 

б) за занаетчиските задруги, занаетчиски-
те работилници на општествените и задруж-
ните организации платниот фонд односно ис-
платените заработувачки; и 
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в) за приватните занаетчиски радњи утвр-
дената даночна основица за данок на доход, 
намалена со износот на разрезаниот данок на 
Д,оход. 

Годишните собранија на околиските, од-
носно градските занаетчиски комори ја одре-
дуваат големината на коморскиот придонес 
во процент од напред наведената основица. 
Овој процент не може да биде поголем од 3% 
од утврдената основица на зачленетата за-
наетчиска радња, односно работилница. 

На обврска за, плаќање коморски придо-
нес подлежи занаетчиската радња, работил-
ница, односно сопственикот на приватната 
занаетчиска радња. 

IV 
Коморскиот придонес не може во било 

каков вид да се пренесе на терет на работни-
кот, занаетчискиот помошник, задругарот и 
сл., а паѓа во секој случај на терет на режи-
јата на занаетчиската радња, работилница, 
задруга односно на сопственикот на приват-
ната занаетчиска радња. 

V 
Околиските, односно градските занает-

чиски комори должни се да од вкупниот из-
нос на придонесот од своите членови, пла-
ќаат на Занаетчиската комора на НРМ, при-
донес за нејната издршка во процент, кој ќе 
го одреди годишното собрание на оваа комора. 

VI 
Уплатувањето на коморскиот придонес за 

околиските односно градските занаетчиски 
комори се врши во еднакви месечни рати не-
посредно во комората или со чековна уплат-
ница најдоцна до петиот ден во месецот за 
претходниот месец. 

Околиските односно градските занаетчи-
ски комори го плаќаат својот придонес на 
Занаетчиската комора на НРМ со чековна 
уплатница најдоцна до десетиот ден во ме-
сецот по истек на секој месец. 

Во случај уплатата на коморскиот придо-
нес да не се изврши благовремено од страна 
на занаетчиските радњи односно работилни-
ци, надлежниот финансиски орган по бара-
ње на Комората ќе изврши наплата на не-
уплатениот коморски придонес во смисла на 
прописите за административно извршување 
и наплатените износи ќе ги достави на од-
носната комора. 

VII 
Ова напатствие ќе се применува, од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Број 7466 
21-УП-1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
В. Горгов, с.р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 

ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 
На основа дозволата од Советот за стопанство 

на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9336 
од 26-У-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на стр. 175, 
рег. бр. 175, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Ристо Дамев Егуменовски, со седиште во 
село Смилево. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ри-
сто Дамев Егуменов,ски^ ; (327) 

На основа дозволата од Советот.за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9311 
од 26-У-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
174, рег. бр. 174, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар ДИМКО И Д , О В Пејчиновски, со седиште во 
село Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко 
Иљов Пејчиновски. (328) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9309 
од 26-У-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
173, рег. бр. 173, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар Кочо Василев Трампевски, со седиште во 
село Смилево. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочо 
Василев Трампевски. (329) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9054 
од 20-У-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
172у рег. бр. 172, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар И Ц К О Сиљанов Миленковски, со седицхте 

во село Доленци. 
Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 

услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ицко 

Сиљанов Миленковски. (330) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 8667 
од 16-У-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
169, рег. бр. 169, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар Веле Вангелов Пејчиновски, со седиште во 
село Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веле 
Ванге лов Пејчиновски. (323) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9496 
од 3-У1-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
178, рег. бр. 178, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар Васил Кочов Кочовски, со седиште во село 
Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Кочов Кочовски. (324) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9556 
од 10-Х-1952 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
177, рег. бр. 177, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденица на Општата земјоделска задруга „ т е м -
ница", со седиште во с. Кажани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот 
Орести Поповски. (325) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9418 
од 28-У-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
176, рег. бр. 176, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Пекарница на Општата земјоделска задруга „ т е м -
ница", со седиште во село Кажани. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурна-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот 
Крсте Коцкаровски. (326) 

На основа дозволата на НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 5295 од 27-1У-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 355, рег. бр. 349, занает-
чискиот дуќан под фирма: Работилница за произ-
водство на гипсени предмети на Камка Анато-
лиева Чабовска, со седиште во Титов Велес, ул. 
„Браќа Поп Орданови" бр. 18. 

Предмет на работата на дуќанот е: производ-
ство на гипсени предмети. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Камка 
Анатолиева Чабовска. (399) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 5539 од 14-1У-1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 352, рег. бр, 346, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ј а ж а р Киро Јор-
данов Керамитчиев, со седиште во Титов Велес, 
ул. „Белградска" бр. 20. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Јорданов Керамитчиев. (400) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина - Титов Велес бр. 9977 од 30-УШ-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 

дуќани и 'работилници на страна 342, рег. бр. 346, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро-фарбар 
Ангел Тодоров Сараулев, со седиште во Титов 
Велес, ул. „Кочо Рацин" бр. 19. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Тодоров Сараулев. (401) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина - Титов Велес бр. 2367 од 30-ХП-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 349, рег. бр. 343, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Ан-
гел И. Здравев, со седиште во Титов Велес, ул. 
„Владимир Назор" бр. 80. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
И. Здравев. ^402) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 4472 од 10-1У-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 354, рег. бр. 348, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Шабан 
Кариманов Асанов, со седиште во Титов Велес, 
ул. „Димитар Влахов" бр. 190. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан 
I Кариманов Асанов. (403) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 1598 од 14-1У-1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 356, рег. бр. 350, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро-фарбар 
Киро Кузманов Нацев, со седиште во Титов Ве-
лес, ул. „Белградска" бр. 20. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Кузманов Нацев. (404) 

На основа дозволата од НО на Титоввелешка 
околија бр. 5232 од 22-У-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 63, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Зидар Шабан У. Таировски, со седи-
ш т е во село Мелница. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ша-
бан У. Таировски. (379) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина - Титов Велес бр. 10588 од 27-ХП-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на. страна 348, рег. бр. 348, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Посластичар Пе-
ро Николов Трпчев, со седиште во Титов Велес, 
ул. ,.ѓорѓе Петров" бр. 8. 
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Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на слатки и бонбони. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо 
Николов Трпчев. (394) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина - Титов Велес бр. 4546 од 27-ХП-1952 годи-
на е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 347, рег. бр. 341, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија 
ѓорѓи М. Мицев, со седиште во Титов Велес, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 31. 

Предмет на работата на дуќанот е кондура-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
М. Мицев. (3 9 5) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина - Титов Велес бр. 9140 од 1-1-1952 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 350, рег. бр. 344, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Петре Т. Јанев-
ски, со с е д и ш т е в 0 Титов Велес, ул. „Лазар Ко-
лишевски" бр. 38. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре 
Т. Јаневски. (396) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина - Титов Велес бр. 10240 од 6-1Х-1952 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 351, рег. бр. 345, занает-
чискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Алексан-
дар П. Анастасов ,со седиште во Титов Велес, ул. 
„Ордан Џинот" бр. 3. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар П. Анастасов. (397) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина - Титов Велес бр. 14743 од 26-ХП-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 346, рег. бр. 340, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар-алва-
џија Муарем Рамадан со седиште во Титов Велес, 
ул. „Владимир Назор" бр. 68. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муа-
рем Рамадан. (398) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4270/53 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
58, рег. бр. 261, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Качар Никола Костов Фидановска со седиште во 
село Русиново. 

Предмет на работата на дуќанот е: качарски 
услуга. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Костов Фиданбвсќ^. (391) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4303/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 58, рег. бр. 262, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Зидар Спасе Алексов Тренчев, со седиште во 
село Панчарево. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе 
Алексов Тренчев. (392) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4344/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 58, рег. бр. 263, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Љубомир Глигоров Симевски, со 
седиште во Пехчево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љу-
бомир Глигоров Симевски. ^393) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 8699 од 19-П-1953 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 335, рег. бр. 168, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Малопродавница Боро П а р и ш е в -
ски, со седиште во Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: продажба 
на државна лотарија, цигари, кибрит и таксени 
марки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро 
Паринтиевски. 

На основа дозволата на НО на Тиквешка око-
лија бр. 8502/53 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
127—128, рег. бр. 64, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар Цандо Павлов Шемов, со седиште во 
Кавадарци, ул. „Илинденска" бр. 17. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цандо 
Павлов Шемов. ^33) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 3937/53 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
58, рег. бр. 250, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар Коста Трајанов ѓорѓиев, со седиште во се-
ло Панчарево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. / 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Трајанов ѓорѓиев. (385) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 3960/53 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани работилници на страна 
58, рег. бр. 251, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар Кирил Ефтимов Милчевски^ со седиште во 
село Смојмирово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Ефтимов Милчевски. (386) 
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На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 3924/53 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
57, рег бр. 248, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар Ѓерасим Атанасов ѓорѓиев со седиште во 
село Смојмирово. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓе-
расим Атанасов ѓорѓиев. (387) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 3224/53 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
57, рег .бр. 247, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Фризер Донка Црновршни, со седиште во Берово. 

Предмет на работата на дуќанот е: фризерски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Донка 
Црновршни. (388) 

На основа дозволата од НО на М а л е ш е в с к а 

околија бр. 3628/53 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 57, рег. бр. 246, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Зидар Серафим Ангелов Бучков, со седиште 
во село Град. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Се-
рафим Ангелов Бучков. (389) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4268/53 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 58, рег. бр. 260, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Зидар Атанас Јованов Станковски, со седиште 
во село Разловци. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Јованов Станковски. (390) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4524/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 59, рег. бр. 270, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Никола А. Бајчовски, со седиште 
во Берово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла А. Бајчовски. (336) 

На основа дозволата од НО на Малешезска 
околија бр. 4710/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 59, рег. бр. 274, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Давитко Чукарски? со седиште во 
село Русиново. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Давит-
ко Чукарски. (337) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4495/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 59, рег. бр. 267, занаетчискиот дуќан лод 
фирма: Кројач, Љубен Иванов Христов, со седи-
ште во село Тработивиште. 

Предмет на работата на дуќанот е: ши^њз на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубен 
Иванов Христов. (338) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 3571/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 57, рег. бр. 244, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Васил Јованов Рендевски, со се-
диште во село Негрево. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стра-
хил Атанасов Точевски. (382) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 3795/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 57, рег. бр. 245, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Јован Рендевски, со седиште во се-
лг Негрево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Јованов Рендевски. (383) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 3311/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 57, рег. бр. 243, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Смаил Алиов Афузов, со седиште 
ве село Вирче. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Смаил 
Алиов Афузов. (384) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4515/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 59, рег. бр. 272, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Цане Стојанов Велинов^ со седиште 
во село Град. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цане 
Стојанов Велинов. (339) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4649/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 59, рег. бр. 273, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Колар Панте Миовски, со седиште во Пех-
чево. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панте 
Миовски. (741) 
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На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4363/53 година е з апишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
59, рег. бр. 264, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Амдија Ибраимов Орелов, со седиште во 
Делчево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ам-
дија Ибраимов Орелов. (342) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4448/53 година е з а п и ш а н во реги^ 
атарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
Итрана 59,рег. бр). 266, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Глигор Јованов Мирасчиски, со се-
диште во Пехчево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор 
Јованов Мирасчиски. (343) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4346/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 59, рег. бр. 271, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач, Димитар Панев Зелнички, со се-
диште во с. Русино. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Панов Зелнички. (344) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9910 од 10-У1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 183, рег. бр. 183, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Борис Ге-
оргиев Димески, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Георгиев Димески. (349) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
ца НО на Битолска околија бр. 9859 од 9-У1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 181, рег. бр. 181, 
Занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Стојан 

Танев Стамболџиев, со седиште во село Смилево. 
Предмет на работата на дуќанот е ѕидарски 

услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-

јан Танев Стамболџиев. (350) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9855 од 9-У1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 5, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ситар Назив Ш а -
кир Веселовски без постојано пословно место. 

в август 1952 

Предмет на работата на дуќанот е: ситарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот На-
зив Шакир Веселовски. (351) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9851 од 8-У1-1953 
година е з а п и ш а н во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 180, рег. бр. 180, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Вангел 
Стојанов Јосифовски, со седиште во село Брусник. 

Предмет на работата на дуќанот е ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Стојанов Јосифовски. (352) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9758 од 6-У1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ситар Ислам Ве-
ли Ќерим, без постојано пословно место. 

Предмет на работата на дуќанот е: ситарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ислам 
Вели Ќери. (353) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9579 од 2-У1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 179, рег. бр 179, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Петар Гли-
горов Трампевски^ со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Глигоров Трампевски. (354) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина - Битола бр. 12184 од 30-1У-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 672, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кондураџија Зиса Атанасов На-
глок со седиште во Битола, ул. ,Д мај" бр. 228/Б. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зиса 
Атанасов Нашок. (334) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 13379 од 9-У-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 673, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербе !р-фризер Михајло Лазаров 
Георгиевски со седиште во Битола, ул. „Општин-
ска" бр. 102. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
ха јло Лазаров Георгиевски. (335) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 10041 од 13-У1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
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дуќани и работилници на страна 186, рег. бр. 186, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Гоце Јо-
лев Бисовски, со седиште во село Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. е 

Фирмата ќе ја потпикува сопственикот Гоце 
Јолев Бисовски. (345) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9942 од 10-У1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 185, рег. бр. 185, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Владо Го-
цев Чипуровски, со седиште во село Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо 
Гоцев Чипуровски. (346), 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9927 од 10-У1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 184, рег. бр. 184; 

занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Димко 
П, Голугаровски, со седиште во село Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко 
П. Голугаровски. (347) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 9912 од 10-У1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 182, рег. бр. 182, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Ристо То-
мов Милошевски, со седиште во село Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Томов Милошевски. (348) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
2562/53 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. 
бр. 42, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Јанко Георгиев Џингов, со седиште во Струмица 
ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 31. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмава ќе ја потпишува сопственикот Јанко 
Георгиев Џингов. (359) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
3195/53 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. 
бр. 45, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондура-
џија Никола А. Новаков, со седиште во Струмица, 
ул. ,Иво Рибар Лола" бр. 5. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла А. Новаков. (361) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Свидетелство за завршена железничка инду-
стриска школа през 1950 година на Нестов Д. Љу-
бе ул. ,.Вардарски крај" бр. 53—Т. Велес. (1503) 

Овластително за обавување абаџиска занат-
чиска дејност бр. 13983, издадено од ОНО—Кр. Па-
ланка на Златко С. Спасовски, с. Дубровница — 
Кривопаланечко. г (1505) 

Воена легитимација серија бр. 17290, на Си-
меон Б. Тасев, ул. „Питу Гулев" бр. 5—Кочани. 

(2537) 
Саобраќајна книшка, издадена од Сообраќајни 

отсек — Скопје, бр. 298/52 на Управата за вете-
рина служба на НРМ — Скопје. (1566) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 1049, серија бр. 087387, 

издадена од УВР на ГНО—Скопје на Ставре Љу-
бев Тотолчев, „Авто—команда" — 1 згр. на Т. цен-
трала - Скопје. (1506) 

I Лична карта рег. бр. 89747, серија бр. 128453, 
издадена од УВР на ГНО—Белград на Сретен Не-
стора Ангелковски, ул. „81" бр. 6 - Скопје. 

(1542) 
Лична карта рег. бр. 212552, серија бр. 276889, 

издадена од У В Р на ГНО—Белград на Берислав 
Бериќ, ул. „Илинденска" бр. 47/1—Скопје. (1543) 

Лична карта рег. бр. 3914, серија бр. 0590544, 
издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Гора Лазар 
(Миленкова) Ливринич, с. Чучер — Скопско. 

(1544) 
Лична карта рег. бр. 6940, серија бр. 0582986, 

издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Велко Трпев 
Василевски, с. Д. Нерези - Скопско. (1545) 

Лична карта рег. бр. 31130, серија бр. 0021962, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Столе Јордан 
Атанасов, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 34 — Скопје. 

(1554) 
Лична карта рег. бр. 26324, серија бр. 0020786, 

издадена од УВР на ГНО—Скопје на Невенка Ко-
чо Иванова Анчевска, ул. „43 бис бр. 72 — Скопје. 

(1555) 
Лична карта рег. бр. 26824, серија бр. 0023741, 

издадена од УВР на ГНО—Скопје на Таса Миле 
(Здравева) Здравевска, ул. „20 октомври" бр. 22 — 
Скопје. (1556) 

Лична карта рег. бр. 36125, серија бр. 0027354, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Јаким Јосим 
Каранфилов ул. „328" бр. 10 - Скопје. (1557) 

Лична карта рег. бр. 6002, серија бр. 0010104, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Васил Јован 
Ристевски, ул. „Дебарце" бр. 27 - Скопје. (1558) 

Лична карта ре!г. бр. 55539, серија бр. 0041442, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Селим Дур-
миш Селим, ул. „398" бр.. 7 — Скопје. (1559) 

Личка карта рег. бр. 50545, серија бр. 0035761, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Сејди Ајриз 
Сејди, ул. „142" бр. 18а - Скопје. (1560) 
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Лична карта рег. бр. 55545, серија бр. 0041464, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Шериф Џе-
ладин Умер, ул. „156" бр .7 — Скопје. (1561) 

Лична карта рег. бр. 11742, серија бр. 0040678, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Назира Ма-
мут Хусеинова, ул. „Никола Вапцаров" бр. 3 — 
Скопје. (1562) 

Лична карта рег. бр. 36989, серија ор. 0029430, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Веселинка 
Михаило Сеизова, ул. „Генерал Темпо" бр. 9 — 
Скопје. (1562) 

Лична карта рег. бр. 3107, серија бр. 0581238, 
издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Мегди Фета 
Епггрефов, ул. „148" бр. 158 - Скопје. (1594) 

Лична карта рег. бр. 6247, серија 0010783, из-
дадена од УВР на ГНО - Скопје на Елефтерија 
Рафајло Патаровска, ул. „310" бр .19 — Скопје. 

(2098) 
Лична карта рег. бр. 8475, серија бр. 0476694, 

издадена од ПВР во Струмица на Ефтим Иван Ни-
колов, с. Сачево — Струмичко. (1498) 

Лична карта рег. бр. 6681, серија бр. 0418723, 
издадена од ПВР во Струмица на Мусо Вели Де-
миров, с. Злево — Струмичко. (1499) 

Лична карта рег. бр. 426, издадена од ПВР— 
Радовиш на Христо Коцев Филипов, ул. „Венко 
Марковски" бр. 6 - Радовиш. (1500) 

Лична карта рег. бр. 13615, серија бр. 0673654, 
издадена од ПВР—Тетово на Ејуп Сефер Куртиши, 
с. Шипкоица — Тетовско. (1501) 

Лична карта рег. бр. 7914, серија бр. 0072624, 
издадена од ПВР—Гевгелија на Рајанов Средоје 
Живанов, ул. „Нако Вардарски" бр. 3—Гевгелија. 

(1502) 
Лична карта рег. бр. 3085, серија бр. 0035796, 

издадена 'од ПВР—Струга, на Десанка К лимета) 
Несторовска, Струга. (1507) 

Лична карта рег. бр. 7327, серија бр. 0040038, 
издадена од ПВР—Струга на Садик Асима Мах-
мудовски, с. Лабуништа — Охридско. (1508) 

Лична карта рег. бр. 16381, издадена од ПВР— 
Струга на Петруш Славев Костоски, с. Мороишта 
- Охридско. (1509) 

Лична карта рег. бр. 3103, серија бр. 0214724, 
издадена од ПВР—Охрид на Гавро Симонов Гав-
риловски, ул. „Рузвелт" бр. 19а - Охрид. (1510) 

Лична карта рог. бр. 9570, серија бр. 0042281, 
издадена од ПВР—Струга на Сефедин Шемшеди-
нов Речи, с. Велешта — Охридско. (1511) 

Лична карта рег. бр. 8010, серија бр. 0233018, 
издадена од ПВР—Охрид на Лазар Бој динов Ми-
лошевски, с. Лешани — Охридско. (1512) 

Лична карта рег. бр. 3374, серија бр. 0068084, 
издадена од ПВР—Гевгелија на Славка Филипова 
Стојанова, ул. „Т. Камберов" бр. 31 — Гевгелија. 

(1513) 
Лична карта рег. бр. 6339, серија бр. 0497816, 

издадена од ПВР—Кавадарци на Илија Мишов 
Роглев, с. Ваташа — Тиквешко. (1514) 

Лична карта рег. бр. 5802, серија бр. 0457910, 
издадена од ПВР—Струмица на Фамие Неџат Аса-
нова, ул. „Тошо Арсов" бр. 11—Струмица. (1515) 

Лична карта рег. бр. 566, серија бр. 0697276, 
издадена од ПВР—Гостивар на Ајредин М, Османи, 
с. Добридол —. Гостиварско. (1516) 

Лична карта рег. бр. 19800', серија бр. 0716410, 
издадена од ПВР—Гостивар на Ајредин М. Османи, 
с. Добридол — Гостиварско. (1517) 

Лична карта рег. бр. 2646, серија бр. 0472952, 
издадена од ПВР—Струмица на Горѓе Танчев Геор-
гиев, с. Дабила — Струмичко. (1518) 

Лична карта рег. бр. 5578, серија бр. 0012899, из-
дадена од ПВР—Битола на Крсте Илија Шунтов, 
с. Драгош — Битолско. (1519) 

Лична карта рег. бр. 940, серија бр. 0111212, из-
дадена од ПВР—Битола на Борис Н. Ачески, с. 
Цапари — Битолско. (1520) 

Лична карта рег. бр. 3714, серија бр. 0400624, 
издадена од ПВР—Св. Николе на Славко Димит-
р о в Николовски, ул. „Хер. Тр. Бузо" бр. 78 — 
Куманово. 

Лична карта рег. бр. 5554, серија бр. 0149840, 
издадена од ПВР—Прилеп на Јусуф Рифатов 
Алиоски, ул. „191" бр. 2 — Прилеп. (1522) 

Лична карта рег. бр. 5209, серија бр. 0149970, 
издадена од ПВР—Прилеп на Владо Орданов Спи-
ровски ул. „Д. Влахов" бр. 20 — Прилеп. (1523) 

Лична карта рег. бр. 4053, серија бр. 0148563, 
издадена од ПВР—Прилеп на Велко Спиров Фи-
липовски, ул. „Б. Талески" бр. 366 — Прилеп. (1525) 

Лична карта рег. бр. 2723, серија бр. 146885, из-
дадена од ПВР—Прилеп на Милан Методиев Ата-
насовски, ул. „Ленин" бр. 67 — Прилеп. (1525) 

Лична карта рег. бр. 11640, серија бр. 0152212, 
издадена од ПВР—Прилеп на Јордан Јованов Цвет-
ковски, ул. „101" бр. 119 — Прилеп. (1526) 

(1526) -
Лична карта рег. бр. 2603, серија бр. 0183113, 

издадена од ПВР—Прилеп на Раде Илиев Илиоски, 
с. Крстец — Прилепско. (1527) 

Лична карта рег. бр. 6571, серија бр. 0187081, 
издадена од ПВР—Прилеп на Јове Петрев Митров-
ски, с. Лопатица — Прилепско. (1529) 
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