
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 
Сабота, 8 ноември 1952 

Број 31 Година VIII 

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

102 
На основа член 79 став 2 од Уставот на На-

родна Република Македонија, по предлог од 
Претседателот на Стопанскиот совет, Владата на 
Народна Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

Член 1 
Се оснива Завод за водостопанство со седи-

ште во Скопје. 
Заводот се наоѓа под раководство на Сто-

панскиот совет. 
Член 2 

Задача на Заводот е да врши научно-истраж-
ни работи од областа на водостопанството за да 
се пронајде поекономичен и технички, поцелисхо-
ден начин за ползување на водите и уредување 
на водните текови, а особено: 

а) да ги разработува и ускладува плановите 
за ползување на водите и уредување на водните 
текови (водостопанска основа); 

б) да устрои и води катастар на водите и вод-
ните уреѓаи; 

в) да соработува со слични научноистражу-
вачки институти во Федеративна Народна Репу-
блика Југославија; 

г) да собира, средува и објаснува стручни и 
научни творби од областа на водостопанството и 
да се грижи за нивното објавување; 

д) да се грижи за стручното издигање и усо-
вршување на кадровите за водостопанство. 

Член 3 
Заводот може во поедини сливни подрачја 

да има свои научно-истражувачки групи со опре-
делени задачи. 

Научногистражувачките групи ги оснива Сто-
панскиот совет по предлог од директорот на За-
водот. 

Член 4 
Со работите на Заводот непосредно раководи 

директор, кој за својата работа му одговара на 
Претседателот на Стопанскиот совет. 

Директорот на Заводот го назначува и разре-
шува Претседателот на Стопанскиот совет. 

Член 5 
При Заводот постои Стручен совет чии члено-

ви ги именува Претседателот на Стопанскиот со-
вет. 

Стручниот совет го свикува и раководи со 
неговата работа директорот на Заводот. 

Член 6 
Заводот за водостопанство има посебна прет-

сметка за приходи и расходи во составот на прет-
сметката на приходите и расходите на Стопан-
скиот совет. 

Директорот на Заводот е наредбодавец за из-
вршување на претсметката. 

Член 7 
Поблиски прописи за работата и организа-

цијата на Заводот за водостопанство ќе пропише 
Стопанскиот совет. 

Член 8 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 1047 од 16-Х-1952 година, Скопје. 
Претседател на Владата на Народ-

на Република Македонија 
Ј1. Колишевски, е. р. 

Министер-Претседател 
на Стопанскиот совет, 

В. Смилевски, е. р. 

103 
На основа чл. 3 став 2 од Законот за за-

бранување држење кози на територијата на На-
родна Република Македонија, донесувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ДРЖЕЊЕ И ПОПАША НА САНСКИ КОЗИ 

Член 1 
Сански кози можат да се држат само со одо-

брение и во одредени реони (места), а козите мо-
раат да имаат сите својства на чистокрвна санска 
порода. 

Член 2 
Одобрение за држење на сански кози . издава 

народниот одбор на општината, а реоните (места-
та) ги одредува народниот одбор на околијата 
(градот). 

Сански прчови можат да држат само посебно 
овластени припусни станици, стопанства и задру-
ги. Овластување за држење на сански прчови 
издава советот за стопанство на народниот одбор 
на око ли јата (градот). 

Член 3 
Санските кози не смеат да се пуштаат на пасе 

ње во шумите, а во непошумениот дел околу шу-
мите можат да пасат само на далечина преку 500 
метра од границата на шумската вегетација. 
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Член 4 
Санските кози не можат да се хранат по пат 

на лисничарење. 
Член 5 

Народните одбори на општините водат еви-
денција за бројот на санските кози. Сопствени-
ците се должни да ја пријават на народниот од-
бор на општината секоја измена во поглед др-
жењето на козите (продавачка, пцо јеу вање, ко-
лење и др.). 

За што поправилно водење на евиденцијата 
и настанатите измени сопствениците мораат да 
имаат книшки за секоја санска коза, каде што се 
воведуваат сите измени во врска со држењето на 
козите. 

Поблиски одредби за евиденцијата и содр-
жината како и водењето на книшките ќе се даде 
со посебно напатствие. 

Член 6 
Сопствениците на санските кози плаќаат во 

полза на буџетот на народниот одбор на околи-
јата (градот) следна годишна накнада за држање 
на козите: 

1. За држење сански кози во подрачјето на 
град Скопје и градските општини: 

а) За една коза динари 1.000.— 
б) За две кози динари 3.000.— 
в) Над две кози, за секоја натамошна коза 

уште по 2.000.— динари. 
2. За држење сански кози во подрачјето на 

општините за секое грло по 500 динари. 
3. За држење сански женски јариња до една 

година се плаќа по 100 динари без оглед на ме-
стото, а за јарињата над една година се плаќа 
по претходните ставови. 

Член 7 
Народните одбори на околиите (градовите) ќе 

образуваат комисии за да извршат попис и пре-
глед на сите сански кози. 

Комисијата се состои од претставител на 
народниот одбор на околната , кој е истовремено 
и претседател на комисијата, претставител на на-
родниот одбор на општината каде што се врши 
пописот и еден ветеринар. 

Доколку комисијата констатира дека некоја 
коза нема својства на чистокрвна санска порода, 
ќе го извести Советот за стопанство ќа народниот 
одбор на околијата (градот) кои, согласно пропи-
сите на Законот за забранување држење кози на 
територијата на Народна Република Македонија, 
ќе донесе решение со кое ќе наложи да се оттуѓи 
односно заколе козата. 

Член 8 
Прекршителите на прописите од овој Правил-

ник ќе се казнат за прекршок согласно чл. 6 став 
3 од Законот за забранување држење кози на те-
риторијата на Народна Република Македонија. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за режимот за 
држење и попаша на санските кози („Службен 
весник на НРМ" бр. 11/49 г.). 

Член 10 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Број 5002 од 30-Х-1952 година, Скопје. 

Министер-Претседател 
на Советот за земјоделство 

и шумарство на Владата на НРМ 
Наум Наумовски, е. р. 

104 
На основа точка 3 од Решението за одреду-

вање на државните органи надлежни за пропи-
шување на цени и тарифи („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " бр. 39/52 г.), а по претходно согласив на 
Министерството на финансиите, Стопанскиот со-
вет на Владата на Народна Република Македо-
нија пропишува 

ТАРИФА 
ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И БАГАЖ ВО МЕ-
ЃУМЕСНИОТ АВТОБУСКИ СООБРАЌАЈ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. 
Превозните услуги, што се регулираат по од-

редбите на оваа Тарифа се: 
а) превоз на патници и багаж што го вршат 

претпријатијата на јавниот друмски сообраќај во 
линискиот и слободниот сообраќај на релациите 
во должина преку 10 километра. 

б) превоз на патници и багаж што го вршат 
други превозници по одобрение на Стопанскиот 
совет на Владата во линиски или слободен сообра-
ќа ј на релации во должина преку 10 километра. 

2. 
Превоз на работници и службеници за одење 

на работа и враќање од работа, што ги вршат др-
жавните, задружните и општествените претпри-
јатија и установи или организации со сопствени 
возила и исклучиво за свои работници и служ-
беници не се смета за јавна услуга и не се регу-
лира со одредбите на оваа Т,арифа. 

3. 
Одредбите на оваа Тарифа се задолжителни 

како за извршителите, така и за корисниците на 
јавните услуги за превоз на патници и багаж во 
меѓумесниот автобуски сообраќај. 

4. 
Право на користење, јавните услуги за пре-

воз на патници и багаж во меѓумесниот автобуски 
сообраќај имаат сите лица под условите прописа-
ни во оваа Тарифа. 

Од превозот се исклучуваат: 
а) деца под 6 години возраст без да ги некој 

придружува; 
б) лица со заразни болести; 
в) пијани лица и лица што не се потчинуваат 

на сообраќајните прописи; 
г) мрши; 
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ѓ) предмети што би могле да ги навредат и 
оштетат другите ствари примени на превоз или 
патниците; 

д) животни; 
е) лесно запаливи, експлозивни, нагризливи и 

смрдливи предмети; 
ж) сите останали предмети чии превоз е за-

бранет со други прописи. 

5. 
За секоја платена услуга на корисникот мо-

ра да му се издаде прописна потврда. 

И. ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 
А. — Редовни возни цени 

Редовните возни цени за еден патник, спрема 
должината на релацијата на која се врши прево-
зот, се одредува во износите назначени во след-
ната табела: 

Растојание 
2 во клм. 
а, 

1) 0 — 5 30 25) 90 — 95 522 
2) 5 — 8 50 26) 95 — 100 550 
3) 8 — 10 60 27) 100 — 105 578 
4) 10 — 13 78 28) 105 — ИО 605 
5) 13 — 16 96 29) ИО — 115 632 „ 
6) 16 — 19 114 30) 115 — 120 660 
7) 19 — 22 132 31) 120 — 125 668 
8) 22 — 25 150 32) 125 — 130 710 
9) 25 — 28 168 33) 130 — 135 738 

10) 28 — 31 186 34) 135 — 140 760. 
И) 31 — 34 204 35) 140 — 145 785 
12) 34 — 37 222 36) 145 — 150 800 
13) 37 — 40 240 37) 150 — 155 816 
14) 40 — 43 258 38) 155 — 160 822 
15) 43 — 46 275 39) 160 — 165 848 
16) 46 — 50 295 40) 165 — 170 864 
17) 50 — 55 315 41) 170 — 175 880 
18) 55 — 60 335 42) 175 — 180 900 
19) 60 — 65 355 43) 180 — 185 825 
20) 65 — 70 385 .. 44) 185 — 190 950 
21) 70 — 75 412 45) 190 — 195 975 
22) 75 — 80 440 46) 195 — 200 1000 
23) 80 — 85 468 47) 200 — 210 1050 
24) 85 — 90 495 48) 210 — 220 1100 

Преку 220 клм. за секој започнати 10 клм. на 
цената од 1.100 динари се додава уште по 50 ди-
нари. 

Б. — Повластици 
Во линискиот сообраќај, по одредбите на оваа 

Тарифа или по други посебни прописи, поедини 
лица можат да се превезуваат бесплатно или со 
намалени цени од редовната. 

Тарифски повластици 
а) деца до навршени 4 години се превозат бес-

платно, ако за нив не се бара посебно место (седи-
ште). 

б) за деца преку 4 до навршени 10 години се 
плаќа половина (50%) од редовната возна цена. 

Вонтарифски повластици 
На редовните автобуски линии до 30 клм. 

должина, на кои нема друг паралелен годен соо-
браќај, редовните ученици на основните и сред-

ните школи и студентите, за одење на школа, и 
враќање од школа, имаат право на месечни прет-
п л а т и карти со попуст од 80% од полната цена 
на возната карта. 

Месечните карти се издаваат за 52 вожњи во 
месецот и само за месеците додека трае учебната 
година. 

ПОВЛАСТИЦИ ОДРЕДЕНИ СО ПОСЕБНИ 
ПРОПИСИ 

1) На бесплатен превоз имаат право: 
а) носите пите на ор денот „Народен херој'4, на 

неограничен број патувања со легитимација за но-
сење на орденот (став 3 точка 2 од Статутот за ор-
д|е^о(т на „Народни херој" „Службен лист на 
ФНРЈ", број 71/46); 

б) народните пратеници на сојузната Народ-
на скупштина, на неограничен број патувања со 
легитимација на народен посланик (член 30 од 
Пословникот на Сојузното веќе и Пословникот на 
Веќето на народите на Народната скупштина на 
Ф Н Р Ј „Службен лист на ФНРЈ" бр. 30/50 г.); 

в) народните пратеници на Народното собра-
ние на НР Македонија, на неограничен број па-
тувања со легитимација на народен пратеник 
(„Службен весник на НРМ" бр. 8/51); 

г) војните воени инвалиди кога патуваат со 
цел да се здобијат или искористат некои инвалид-
ски права со легитимација и позивот или упутот 
од надлежните органи (член 24 од Законот за 
војните воени инвалиди); 

д) пратителите на војните воени инвалиди од 
I група кои ги пратат инвалидите што патуваат 
по основот од претходниот став (член 24 од Зако-
нот за војните воени инвалиди); 

ѓ) носителите на орденот „Караѓорѓева звез-
да со мачеви", „Бел орел со мачеви", кога се упа-
туваат на лекување од страна на државните 
здравствени установи или лекарите во државна 
служба, до местото во кое се упатуваат и назад, 
со лекарска упутница и легитимација, односно ре-
шение за носење на орденот (решение на Мини-
стерството за саобраќај на Ф Н Р Ј бр. 4785/49). 

2) Со попуст од 90% од полната возна карта 
имаат право: 

Лицата кои што имаат право на повластен 
превоз на железничкиот сообраќај при користе-
ње на годишниот одмор ја уживаат оваа повла-
стица со попуст од 90%) од полната цена на воз-
ната карта и во линискиот меѓумесен автобуски 
сообраќај под условите и на начинот одреден во 
Напатствието за давање повластици на работни-
ците и службениците за превоз на железничкиот, 
речниот и поморскиот сообраќај („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 56/51) со поништување на посебно 
предвидените рубрики за користење на овие по-
властици во автобускиот сообраќај со легитима-
циите издадени од железничките дирекции (обра-
зец Р 30, Р 31 и К 15); 

За децата преку 4 до 10 години овој процент 
од 90% при користерБето на оваа повластица се 
пресметува од половината цена на возната карта 
што овие јд плаќаат согласно точка б, дел I, раз-
дел Б од оваа Тарифа; 

За багажот на лицата што одат на годишен 
одмор се наплатува 50% од износот на полната 
цена по оваа Тарифа. 

3) Со попуст од 75% од полната возна карта 
имаат право; 

се со И . И си сх, ОЈ ег о Растојание а 
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а) војните воени инвалиди, три пати годишно 
• за одење и враќање, со поништување рубрика 
во легитимацијата за возење (Закон на војните 
воени инвалиди); 

. 6 ) носителите на „Партизанска споменица 
1941" за неограничен број патувања со легитима-
ција за носење споменицата (член 5 точка 6 од 
Законот за партизанската споменица); 

в) носителите на ор денот „Караѓорѓева зве-
зда со мачеви" на неограничен број патувања со 
решение за носење на орденот (решение на Ми-
нистерството за саобраќај на Ф Н Р Ј бр. 4785/49 г.); 

г) носителите на ор денот „Бел орел, со маче-
ви" на неограничен број патувања со решение за 
носење на орденот (решение на Министерството 
за саобраќај на Ф Н Р Ј бр. 4785/49); 

д) учениците и студентите два пати годишно 
во учебната година од септември до јуни за оде-
ње и. враќање од местото на постојаното живеење 
до местото на школувањето, со објава за повла-
стено возење издадена од надлежните школски 
органи. 

4) Со попуст 50% од полната возна карта има-
ат право: 

а) болните од белодробна туберкулоза кои 
што патуваат за примање пнеуматоракс од место-
то на постојаното живеење до најблискиот анти-
туберкулозен диспанзер или болница со упут на 
здравствената установа односно државниот лекар; 

б) учениците и студентите кога патуваат во 
група од најмалку 10 лица со научни цели или 'на 
екскурзии, со потврда на школските органи. 

Министерството на финансии на НРМ ќе ги 
рефундира на превозните претпријатија разли-
ките помеѓу полните цени на возните карти и по-
властиците под П и Ш. 

Комерцијални повластици 

Претпријатијата за јавен друмски сообраќај, 
за зголемување на прометот и користење на сло-
бодните капацитети, можат да вршат превоз во 
слободниот сообрдќај без оглед на должината на 
релацијата и правците и тоа: 

а) излетнички, фискултурни, позоришни и 
културно уметнички групи; 

б) фронтовски, младински и други работни 
бригади; 

в) групи посетители на разни изложби, при-
редби, панаѓури и. слично. 

За овакви превози претпријатијата можат да 
даваат комерцијални повластици по посебна спо-
годба, а во границите на рентабилитетот на прет-
пријатието. 

Услови за превоз на патници 
а) со превозните услуги во автобускиот меѓу-

месен сообраќај може да се користи секое лице 
коешто е платило прописна возна цена по оваа 
Тарифа, а не подложува на прописите за исклу-
чување од превоз; 

б) патникот е должен да има прописана воз-
на карта која треба да ја чува за целото време на 
траењето на возењето и да ја покажува на кон-
тролниот орган на негово барање; 

в) возната карта служи само за возење, во-
зилото и оној дел и време за кое е земена а како 
е тоа назначено на самата карта; 

г) возната карта со повластица за време на 
возењето не може да се пренесе на друго лице; 

д) при купување на возна карта патникот е 
должен да се распита за упатната станица, за це-
ната, датумот и саатот на тргнувањето, а ако утвр-
ди некоја грешка веднаш да побара да се исправи; 

ѓ) во случај на неправилна примена на тари-
фата или грешка во сметката, разликата во пове-
ќе наплатениот износ мора да се врати; 

е) вршителот на превозната услуга е должен 
да го превезе патникот до определеното место 
односно до местото до кое патникот платил за 
превоз; 

ж) во случај патникот, доброволно да 10 пре-
кине возењето, се смета дека возењето е изврше-
но во целост; 

з) доколку до прекид на возењето дошло од 
оправдани причини (болест, виша сила, или соо-
браќајни причини), на патникот има право да се 
врати разликата до платената карта за дел од 
патот на кој не е извршен превозот. Ваквите пре-
киди ги потврдува кондуктерот на возната карта. 
Возарината се враќа само со потврдена возна 
карта; 

и) покрај задолжението за враќање на наведе 
ната разлика, вршителот на превозните услуги, по 
правило е должен во случаите, кога до прекину-
вање на превозот дошло поради виша сила или 
сообраќајни причини (дефект на возилото), да 
обезбеди односно да овозможи на патниците, кои 
што тоа го бараат, превоз до почетната станица 
без наплата на возарина; 

ј) патник затечен без возна карта плаќа до-
плата од 200 динари и возарина од почетната ста-
ница на возилото, а ако патникот не сака да пла-
ти, веднаш се исклучува од превозот, односно на 
првата наредна станица, а возната цена и допла-
тата ќе се наплати преку органот на државната 
управа. 

* 

Ш. ПРЕВОЗ НА Б А Г А Ж 

1. 
Рачниот багаж се превезува бесплатно. Под 

рачен багаж се подразбира багаж што патникот 
го држи во скут и не завзема место односно не им 
пречи на другите патници. За секое парче багаж 
што не се смета за рачен багаж, а кое не може 
да биде. потешко од 30 кгр. се наплатува по след-
ната табела: 

За километри Динари 

Од 1 — 20 
Од 21 — 40 
Од 41 — 60 
Од 61 — 80 

25 
40 
50 
60 

Преку 80 километри по 80 динари за секое 
парче. 

Багажот треба да биде сигурно и трајно спа-
кован. Багаж што недоволно е спакован или чија 
положба покажува недостаток или очигледни зна-
ци на оштетеност, може да се прими за преве-
зување на ризик на сопственикот на багажот, кое 
нешто истиот треба да го завери на признаница-
та. На секое парче од багажот треба јасно да се 
означи името и адресата на патникот и упатното 
место. 

3. 
Патниците можат да превозат онолку багаж 

колку на возилото има место, 
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4. 
Возарината на багажот се плаќа при преда-

вањето. Предавањето на багажот станува на 10 
минува пред поаѓањето на возилото. На патникот 
му се издава признаница — потврда, која се вра-
ќа при издавањето на багажот. 

5. 
Багаж се прима за превоз, ако ги исполнуваа 

сите услови за превоз на багаж. 

6. 
Багажот се издава на барање на патникот и 

пред одреденото место. Разликата до наплатена-
та возарина не се враќа. 

7. 
Багажот се предава на лицето коешто ќе ја 

донесе потврдата — признаницата за предавање 
багажот за превоз. Претпријатието не е должно да 
испитува дали доносителот е овластен за прима-
ње на багажот. 

8. 
Во случај багажот да не се подигне, претпри-

јатието е овластено ваквиот багаж да го предаде 
на одговорност и трошок на сопственикот, на чу-
вање во сопствена гардероба. 

Со ова предавање се смета превозниот дого-
вор извршен. 

9. 
Со таквите предмети ако сопственикот не ги 

земе во рок од еден месец, ќе се постапи како со 
најдени предмети. 

За полн или деломичен губиток или оштету-
вање на багажот, ако не е предизвикано по зина 
на патникот или на виша сила, одговара претпри-
јатието. Претпријатието е должно оваа околност 
да ја потврди на самата признаница — потврда. 
Висината на штетата ќе ја докаже оштетениот 
Покрај накнада за штетата на оштетениот ќе му 
се врати и платената сума за превоз на багажот. 
Барањето за накнада на штетата мора да се под-
несе најдоцна во рок од 15 дена, од денот кога 
настанала штетата. 

10. 
За драгоцености, пари и книжни вредности 

претпријатието не одговара. 

11. 
На станиците каде има гардероба за чување 

на багаж, багажот се прима на чување за време 
најповеќе до 5 дена. За примениот багаж на чу-
вање, на доносителот му се издава потврда. 

12. 
Тарифата за чување на багажот во гардероба 

изнесува 20 (дваесет динари) за секое парче и за 
секој отпочнат ден. Во колку после 30 дена никој 
не се јави со потврда и барање за прием на бага-
жот, а сопственикот не е познат, истиот ќе се пре-
даде записнички на државните комисиони за про-
давање, а примената вредност од продадениот ба-
гаж ќе се врати на сопственикот по одбивање на 
сите трошкови, во колку истиот се јави во тек на 
една година од денот кога е предаден багажот за 
превоз или чување, после тој рок вредноста при-
паѓа на претпријатието. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Оваа Тарифа влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на НРМ" од кога 
престанува да важи Тарифата за превозување на 
патници и багаж во меѓуградскиот автобуски со-
обраќај на територијата на НР Македонија („Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 20/49 г.) и Решението 
на тарифата за превоз на патници и багаж во ме-
ѓумесниот автобуски сообраќај („Службен весник 
на НРМ" бр. 34/51 г.). 

Број 3174 од 2-Х-1952 година, Скопје. 

Министер-Претседател 
на Стопанскиот совет на Владата на НРМ, 

В. Смилевски, е. р. 

105 
Министерството на внатрешните работи на 

Народна Република Македонија — Скопје согла-
сно чл. 13 буква г од Законот за удруженијата, 
соборите и другите јавни скупови, решавајќи по 
пријавата за одобрување оснивањето и работата на 
Друштвото на архитектите на Народна Републи-
ка Македонија, го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТАТА НА ДРУШТВО-

ТО НА АРХИТЕКТИТЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА—СКОПЈЕ 

Се одобрува оснивањето и работата на Дру-
штвото на архитектите на Народна Република 
Македонија со седиште во град Скопје, а со пра-
во на дејност на подрачјето на Народна Републи-
ка Македонија. 

. Такса по тарифен бр. 1 и 7 од Законот за так-
сите е наплатена. 

Решено во Министерството на внатрешни ра-
боти на Народна Република Македонија — Скоп-
је на ден 26 јуни 1952 год. под бр. 12279/52 год. 

106 
Министерството на внатрешните работи на 

Народна Република Македонија — Скопје над-
лежно по чл. 13 буква г од Законот за удружени-
јата, соборите и другите јавни скупови, решавај-
ќи по предметот одобрување оснивањето и рабо-
тата на Друштвото на средните медицински ка-
дрови, го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУ-
ШТВОТО НА СРЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ КА-

ДРОВИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

Се одобрува оснивањето и работата на Дру-
штвото на средните медицински кадрови во Ма-
кедонија со седиште во град Скопје, а со право на 
дејност на подрачјето на Народна Република Ма-
кедонија. 

Такса по тарифен број 1 и 7 .од Законот за 
таксите е наплатена. 

Решено во Министерството на внатрешни ра-
боти на Народна Република Македонија — Скоп-
је, на ден 28-У-1952 година, под бр. 34071/51. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н С У Д В О С К О П Ј Е 

Горѓи Димитри Гулаков, од село Трубарево, 
Скопско, подаде против Тина Гулакова, по татко 
Пашалиева, тужба за развод на бракот. Бидејќи 
местожителство™ и адресата на тужената се не-
познати се повикува во рок од еден месец по обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 
противен случај по службена должност се одре-
дува за застапник Киро Попов, адвокат од Скопје 
кој ќе ја застапува на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 764/52. 
1—7—124 

Даница Харитонова, од Скопје, подаде про-
тив Василие Харитоновски тужба за развод на 
бракот. Бидејќи местожителството и адресата на 
тужениот се непознати се повикува во рок од 
еден месец од објавувањето на овој оглас во „Слу 
жбен весник на НРМ" да се јави или одреди за-
стапник. Во противен случај судот по званична 
должност му го одредува за застапник Алексан-
дар Стрезовски, адвокат од Скопје, кој ќе го за-
стапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 734/52. 
1—7—125 

Вукашиновиќ Васка, по татко Ончева Орда-
нова Миј анова, од Прилеп, ул. „Страшо Пинџур" 
бр. 10, подаде против Вукашиновиќ Ѓуро, роден 
во Крива Круша, Сенека околија, Далмација, 
тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот е 
со непознато местожителство и непозната адре-
са се повикува во рок од два месеца од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" да се јави на овој суд или одреди застап-
ник. Во противно судот по званична должност ќе 
му одреди застапник со кого ќе го ликвидира де-
лото. 

- Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 421/52. 
I—7—128 

О К Р У Ж Е Н С У Д В О Г О С Т И В А Р 

Харје Ајредин Ајредини, од село Челопек— 
Тетовско, родена Лазим Мислими, од е. Богови-
ње, Тетовско, поднесе бракоразводна тужба про-
тив Ајредин С. Ајредини, од село Челопек—Те-
товско, а сега во неизвесност. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ" да се јави лигчно во судот или соопшти 
својата адреса. Во противен случај ќе му се одре-
ди старател и делото ќе се разгледа во негово от-
суство. 

Од Окружниот суд во Гостивар Г. бр. 183/52. 
1—7—126 

О К О Л И С К И С У Д В О К У М А Н О В О 

Пред овој суд покрената е постапка за про-
гласување за умрен исчезнатиот Зафир Величков 
ски, од село Макреш, Кумановско, кој во есента 
1944 година е заробен од Германците и од тогаш 
до денеска не се знае ништо за него. 

Се поканува исчезнатиот Зафир како и секој 
што знае нешто за поменатиот да се јави во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ" на Петар Стојма-
нов Додевски, од село Макреш. Во противен слу-
чај исчезнатиот ќе се прогласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во К у м а н о в о Р . бр. 469 /52 
I — 7 — 1 2 7 

О К О Л И С К И С У Д В О Г О С Т И В А Р 
По молбата на Адем Риџван Камберов, од се-

ло Врановци — Гостиварско покрената е постапка 
за прогласување на умрен нестанатиот му син Ис-
маил за кого се претпоставува дека загинал през 
1945—1946 година како југословенски војник, што 
се гледа од уверението издадено од Општинскиот 
народен одбор е. Дебреше, под бр. 1087 од 15-1Х-
1952 год. 

Се поканува о с т а н а т и о т Исмаил Адемов 
Камберов како и секој кој знае нешто за имено-
ваниот да јави на овој суд во рок од еден месец 
по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ". Во противно судот ќе донесе одлука по 
молбата и нестанатиот ќе се прогласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Г о с т и в а р Р . бр. 506/52. 
1—7—120 

По молбата на Селим Ракипи Селимов, од се-
ло Врановци — Гостиварско, покрената е постап-
ка за прогласување на умрен нестанатиот му син 
Ремзи за кого се претпоставува дека загинал 
през 1945—1946 година како југословенски вој-
ник, што се гледа од уверението издадено од Оп-
штинскиот народен одбор — Дебреште, под бр. 
1 0 8 8 о д 1 5 - 1 Х - 1 8 5 2 г о д . 

Се поканува нестанатиот Ремзи Селими Се-
лимов како и секој кој знае нешто за именовани-
от да јави на овој суд во рок од еден месец по об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ". Во противно судот ќе донесе одлука по 
молбата и нестанатиот ќе се прогласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Г о с т и в а р Р . бр. 506/52. 
1—7—121 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
Ј 4743/52 год. записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 69, рег. 
бр, 69, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчи-
ја, Пеце Панев Конески со седиште во Прилеп, 
ул. „В. Т." бр. 91. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пе-
це Панев Конески. 

Од Поверенството за финансии на ГНО — 
Прилеп, бр. 2722 од 9-УН-1952 год. 

И—53—1056 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
5786/52 год. записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 81, рег. 
бр. 81, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, 
Стеван Ѓорѓиев Дамески, со седиште во Прилеп 
ул. „163" бр. 34. 
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Предмет на работата на дуќанот е: браварски 
производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
ван Ѓорѓиев Дамески. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 6217 од 9-УН-1952 год. 

И—53—1076 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
1073/52 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 78, рег. бр. 
78, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија, 
Алија Д. Шерифоски, со седиште во Прилеп ул. 
„М. Козар" бр. 42. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али-
ја Д. Шерифоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Прилеп, бр. 2722 од 9-УН-1952 год. 

II—53—1058 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
4383/51 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 42, рег. бр. 
42, зднаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Ме-
тодија Илиев Иваноски, со седиште во Прилеп, 
ул. „186" бр. 48. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ме-
тодија Илиев Иваноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 10726 од 9-УН-1952 год. 

II—53—1059 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
4384/51 год. записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 14а, рег. 
бр. 14а, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, 
Спиро Илиев Игески, со седиште во Прилеп, ул. 
„175" бр. 112. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спи 
ро Илиев Игески. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
ва општина — Прилеп, бр. 10726 од 9-УН-1952 год. 

II—53—1060 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
14296/52 год. записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 68, рег. 
бр 68, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџи-
ја, Филип Неданов МИТКОСКИ, со седиште во При-
леп, ул. „210" бр. 104. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фи-
лип Неданов Миткоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 6217 од 9-УН-1952 год. 

II—53—1061 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
15558/47 год. записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 70, рег. 
бр. 70, занаетчискиот дуќан под фирма: Конду-
раџија, Ќемал Изетов Мемедоски, со седиште во 
Прилеп, ул. „В. Талески" бр. 246. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќе-
мал Изетов Мемедоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 5877 од 9-УН-1952 год. 

II—53—1062 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
3019/52 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 71, рег/ 
бр. 71, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, 
Љубен КОЧОСКИ, СО седиште во Прилеп, ул. „108" 
бр. 7. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љ у -
бен Кочоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 5351 од 9-УН-1952 год. 

II—53—1063 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
1058/52 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 72, рег. бр. 
72, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, 
Спасе Цветков Секулоски, со седиште во Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спа-
се Цветков Секулоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Прилеп, бр. 4014/52 год. 

II—53—1064 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
14837/52 год. записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 73, рег. 
бр. 73, занаетчискиот дуќан под фирма: Клинчар, 
Мустафа Сулеманов Османоски, со седиште во 
Прилеп ул. „191" бр. 6. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на клинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Му-
стафа Сулеманов Османоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Прилеп, бр. 6227 од 9-УН-1952 год. 

II—53—1065 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
1361/52 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 74, рег. 
бр. 74, занаетчискиот дуќан под фирма: Бочвар, 
Пеце Брмбески, со седиште во Прилеп ул. „131" 
бр. 131. 

Предмет на работата на дуќанот е: бочвар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пеце 
Брмбески. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Прилеп, бр. 3677 од 9-УИ-1952 год. 

II—53—1066 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
1762/52 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 76, рег. 
бр. 76, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, 
ДИМКО Боризов Божиноски, со седиште во При-
леп. 
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Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дим-
ко Боризов Божиноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Прилеп, бр. 4014 од 9-УН-1952 год. 

И—53—1067 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
4820/52 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 77, рег. бр. 
77, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Ду-
шан Андоноски со седиште во Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ду-
шан Андоноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Прилеп, бр. 5451 од 9-УН-1952 год. 

II—53—1068 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр* 
2241/52 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 79, рег. бр. 
79, занаетчискиот дуќан под фирма: Иглар, Дим-
ко Талев Златарески, со седиште во Прилеп ул. 
„130" бр. 13. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на игли за шиење и плетење. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дим-
ко Талев Златарески. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп бр. 6217 од 9-УИ-1952 год. 

II—54—1069 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
4000/52 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 80, рег. бр. 
80, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Ме-
тодија И. Мирчески, со седиште во село Варош 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ме-
тодија И. Мирчески. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Прилеп, бр. 5877 од 9-УН-1952 год. 

II—54—1070 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
6032/52 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 82, рег. бр. 
82, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Пе-
тар Коцев Ковилоски, со седиште во Прилеп, ул. 
„170" бр. 17. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пе-
тар Коцев Ковилоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 6217 од 9-УН-1952 год. 

И—54—1071 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
14263/51 год. записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 83, рег. 
бр. 83, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурна-
џија, Богдан Китаноски, со седиште во Прилеп. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бог-
дан Китаноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 6467 од 9-УН-1952 год. 

II—54—1072 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
2230/49 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 85, рег. бр. 
85, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија , 
Васил Јорданов Ветаџокоски, со седиште во При-
леп, ул. „117" бр. 45. 

Предмет на работата на дуќанот е: казанџи-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ва-
сил Јорданов Ветаџокоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 5451 од 9-УИ-1952 год. 

И—54—1073 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
89/45 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 151, рег. 
бр. 151, занаетчискиот дуќан под фирма: Волно-
влачар, БОШКО Златев Божиноски, со седиште во 
Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: влачење 
на волна. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бо-
шко Златев Божиноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 18370 од 9-УН-1952 год. 

II—54—1074 

Врз основа дозволата од Г Н О ' — Прилеп, бр. 
1461/45 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 254, рег. 
бр. 254, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, 
Јоска Димев Димески со седиште во Прилеп, ул. 
„158" бр. 10. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоска 
Димев Димески. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 18787 од 9-УН-1952 год. 

II—54—1075 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
1308/45 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 354, рег. 
бр. 354, занаетчискиот дуќан под фирма: Свеќар, 
Илија Андонов Здравески, со седиште во При-
леп, ул. „115" бр. 1. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на свеќи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Или-
ја Андонов Здравески. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 19061 од 9-УИ-1952 год. 

11—54—1076 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
1446/45 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 419, рег. 
бр. 419, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, 
Бо јан Ристов Камчески, со седиште во Прилеп, 
ул. „176" бр. 30. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бо-
јан Ристов Камчески. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 18426 од 9-УП-1952 год. 

И—54—1077 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
20390/50 год. записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 450, рег. 
бр. 450, занаетчискиот дуќан под фирма: Семкар, 
Мустафа Феимов Са дикоски, со седиште во При-
леп ул. „202" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: продава-
ње на семки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Му-
стафа Феимов Садикоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 1080 од 9-УИ-1952 год. 

И—54—1073 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Прилепска околија 
бр. 7272/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани ^работилници на страна 6, 
рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
лар, Изет Ќазимов Фазлиоски, со седиште во се-
ло Дебреште. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларс:ки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Изет 
Ќазимов Фазлиоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Прилеп-
ска околија, бр. 9280 од 9-УШ-1952 год. 

И—57—1140 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Градската општина 
— Битола бр. 12628/52 год., записан е во регисте-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 619, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Колар, Васил Силјанов Стефановски, со 
седиште во Битола ул. „Цане Василев" бр. 5. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ва-
сил Силјанов Стефановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Битола, бр. 14615 од 10-УН-1952 г. 

И—50—995 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Градската општина 
— Битола бр. 15137/52 год., записан е во регисте-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 627, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бравар, Александар Ташков Димитров, 
со седиште во Битола, ул. „Сплит" бр. 6. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот А лек 
сандар Ташков Димитров. 

Од Советот за стопанство на Народниот одбор 
на Градската општина — Битола, бр. 15138 од 21-
УИ-1952 год. И—56—1107 

Врз основа дозволата од Поверен, за локал-
на индустрија и занаетчиство при ГНО — При-
леп бр. 12718/51 год., записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 

28, рег. бр, 28, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Електро-инсталатор, Нове Здравев Трај коски, со 
седиште во Прилеп. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нове 
Здравев Трај коски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 10726 од 24-УП-1952 г. 

II—55—1104 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
350/52 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 86, рег. бр. 
86, занаетчискиот дуќан под фирма: Влечкар, Сто 
јан Талески, со седиште во Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на влечки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Талески. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Прилеп, бр. 4014 од 24-УН-1952 год. 

II—55—1105 

Врз основа дозволата од ОНО — Тетово бр. 
7730/51 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 82, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Мусли 
Ибраима Селами, од село Теарце. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Му-
сли Ибраима Селими. 

Од Советот за стопанство на НО на Тетовска 
околија, бр. 9846 од 14-У11-1952 год. 11—54—1084 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Градската општина 
— Струмица бр. 5005/52 год., записан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 3, рег. бр. 21, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Грнчар, Тодор Глигоров Џрдов со седиште 
во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот То-
дор Глигоров Џрдов. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Струмица, бр. 5005 од 5-У1-1952 г. 

II—54—1085 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Градската општина 
— Струмица бр. 4101/52 год., записан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 4, рег. бр. 25, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ножар, Анчо Георгиев Анчев со седиште 
во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработ-
ка на ножеви. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анчо 
Георгиев Анчев. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска-
та општина — Струмица, бр. 4101 од 10-УИ-1952 г. 

II—54—1086 

Врз основа дозволата од Поверен, за тргови-
ја на ОНО — Кочани бр. 12777/45 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
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тилници под рег. бр. 195/И, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фотограф, Анпо Симеонов Сенадинов 
со седиште во село Блатец. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анпо 
Симеонов Сенадинов. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 6020 од 19-УН-1952 год. II—55—1096 

Врз основа дозволата од Поверен, за тргови-
ја на ОНО — Кочани бр. 469/46 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници под рег. бр. 203/Н, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач, Игнат Благоев Тасев со седи-
ште во село Блатец. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иг-
нат Благоев Тасев. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 6166 од ЗО-УН-1952 год. II—55—1102 

Врз основа дозволата од Поверен, за трговија 
на ОНО — Кочани бр. 4048/46 год., записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци под рег. бр. 202/Н, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија, Ефтим Иванов Арсов со се-
диште во село Блатец. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Е ф -
тим Иванов Арсов. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
око лиј а. II—5 5—1103 

Врз основа дозволата од Поверен, за кому-
нални работи на ОНО — Берово, бр. 1280/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 46, под рег. бр. 183, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Калајџија , Ѓорѓи 
Аврамов Џамбаски, без постојано пословно место. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓор-
ѓи Аврамов Џамбаски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Берово, 
бр. 1280 од 20-У1-1952 год. И—47—952 

Врз основа дозволата од Поверен, за кому-
нални работи на ОНО — Берово, бр. 1539/52 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 47, рег. бр. 194, занает-
чискиот дуќан под фирма: Месарска работилни-
ца на СРЗ „Искра" со седиште во Берово. 

Предмет на работата на работилницата е: 
продавање на заклано месо. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот 
Ѓеорѓи Јованов Пеовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Малешев-
ска околија — Пехчево, бр. 1539 од 20-У1-1952 год. 

II—52—1048 

Врз основа дозволата од Поверен, за трговија 
на ОНО — Кочани, бр. 158/45 год., записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци под рег. бр. 199/Н, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Самарџија, Стоимен Д. Арсов, со седиште 
во село Блатец. 

Предмет на работата на дуќанот е: самарџи-
ј и изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
имен Д. Арсов. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 6053 од 22-УИ-1952 год. II—55—1083 

Врз основа дозволата од Поверен, за тргови-
ја на ОНО — Кочани, бр. 186/45 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници под рег. бр. 198/Н, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Самарџија, Јордан Гаврилов Антов 
со седиште во село Блатец. 

Предмет на работата на дуќанот е: самарџи-
ј и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јор-
дан Гаврилов Антов. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 6032 од 21-УИ-1952 год. II—55—1087 

Врз основа дозволата од Поверен, за трговија 
на ОНО — Кочани, бр. 1058/45 год., записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци под рег. бр. 200/Н, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач, Иван Григоров Дичев со седиште 
во село Блатец. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Григоров Дичев. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 6052 од 22-УН-1952 год. II—55—1088 

Врз основа дозволата од Поверен, за трговија 
на ОНО — Кочани бр. 687/45 год., записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци под рег. бр. 197/Н, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач, Јордан Ефтимов Спиров, со седи-
ште во село Блатец. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. ! 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јор-
дан Ефтимов Спиров. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 6051 од 22-УН-1952 год. 

И—55—1090 

Врз основа дозволата од Поверен, за трговија 
на ОНО — Кочани, бр. 86/45 год., записан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци под рег. бр. 196/Н, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Конду рација, Георги Јорданов Гаврилов 
со седиште во село Блатец. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Геор-
ги Јорданов Гаврилов. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 6033 од 21-УН-1952 год. 

И—55—1091 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 5344/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 25, 
рег. бр . 25, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Фурнаџија, Ангеле Стојанов Димоски, со седиште 
во Струга* ул. „Боро Шаин" бр. 11. 
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Предмет на работата на дуќанот е: фурна-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ан-
геле Стојанов Димоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 5344 од 11-УИ-1952 год. 

И—54—1083 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 7604/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 26, 
рег. бр. 26, занаетчискиот дуќан под фирма: Вол-
но-влачар, Тоди Танасов Димитроски, со седиште 
во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: волновла-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот То-
ди Танасов Димитроски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 7604 од 22-УН-1952 год. 

II—55—1099 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8207/52 год., записан е. во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 28, 
рег. бр. 28, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Ангеле И. Карадаковски, со седиште во 
село Збажди. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ан-
геле И. Карадаковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8207 од 25-УН-1952 год. 

II—55—1100 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 5340/52 год.* записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 27, 
рег. бр. 27, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
лароковач, Стојмир Ц. Цветановски со седиште 
во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларо-
ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стој-
мир Ц. Цветановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
дска околија,, бр. 5340 од 22-УН- 1952 год. 

II—55—1101 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8244/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 29, 
рег бр. 29, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Ванчо Никодинов Наумовски со седи-
ште во село Сливово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ван-
чо Никодинов Наумовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8244 од 1-УШ-1952 год. 

П—56—1108 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 

бр. 8292/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 30, 
рег. бр. 30, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Пашо Демироски Леши со седиште во 
село Радолиште. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Па-
шо Демироски Леши. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8292 од 1-УШ—1952 год. 

II—56—1109 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8293/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 31, 
рег. бр. 31, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Илија Ангелов Пумпалоски со седиште 
во село Велгонгш. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Или-
ја Ангелов Пумпалоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8293 од 1-УШ-1952 год. 

II—56—1110 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8294/52 год., записан е во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 32, 
рег. бр. 32, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Азис Рифата Селмани со седиште во 
село Радолишта. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Азис 
Рифата Селмани. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
дска околија, бр. 8294 од 1-УШ-1952 год. 

Ц — 5 6 — 1 И 1 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8389/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 33, 
рег. бр. 33, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Ламбе Настев Пердулоски, со седиште 
во село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лам-
бе Настев Пердулоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8389 од 1-УШ-1952 год. 

И—56—1112 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8391/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 34, 
рег. бр. 34, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Насте Ефтимов Шапкаровски со седи-
ште во село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот На-
сте Ефтимов Шапкаровски. 
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Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија бр. 8391 од 1-УШ-1952 год. 

II—56—1113 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8422/52 год.* записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 35, 
рег. бр. 35, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Ставре Василев ШИКОСКИ, СО седиште 
во село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Став-
ре Василев Шикоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
дска околија, бр. 8422 од 1-УШ-1952 год. 

II—56—1114 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8432/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 36, 
рег. бр. 36, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Вангел ШИКОСКИ,, СО седиште во село 
Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ван-
гел Шикоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр 8432 од 1-У1Н-1952 год. 

П—56—1115 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8433/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 37, 
рег. бр. 37, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Коле Јакимов Шапкароски, со седиште 
во село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ко-
ле Јакимов Шапкарски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8433 од 1-УШ-1952 го. 

П—56—1116 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8435/52 год., записан е во регистерот на за-
н а е т ч и и т е дуќани и работилници на страна 38, 
рег. бр. 38, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Стеван Николов Горески, со седиште во 
село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот: Сте-
ван Николов Горески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
дска околија, бр. 8435 од 1-УШ—1952 год. 

II—56—1117 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8446/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 39, 
рег. бр. 39, занетчискиот дуќан под фирма: Во-

деничар, Угрин Ристов Секулоски, со седиште во 
село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Угрин Ристов Секулоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8446 од 1-УШ-1952 год. 

II—56—1118 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8472/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 40, 
рег. бр. 40, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Нијаз Камилов Џемајловски, со седиште 
во село Делагожда. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
јаз Камилов Џемајлоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8472 од 1-УШ-1952 год. 

II—56—1119 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8473/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 41, 
рег. бр. 41, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Кирил Стојанов Марку лески, со седиште 
во село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Стојанов Маркулески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8473 од 1-УШ-1952 год. 

И—56—1120 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8474/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 42, 
рег. бр. 42, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Ламбе К. Шапкароски, со седиште во 
село Велгошти. 

Предмет на работата на дуќанот е '.водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лам-
бе К. Шапкароски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8474 од 1-УШ-1952 год. 

П—56—1121 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8499/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 43, 
рег. бр. 43, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Петре Ламбев Трајчески, со седиште во 
село Рамне. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пет-
ре Ламбев Трај чески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8499 од 1-УШ-1952. год. 

II—56—1112 
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Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8500/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 44, 
рег. бр. 44, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Круме Стојанов Ристески, со седиште 
во село Рамне. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кру-
ме Стојанов Ристески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8500 од 1-УШ-1952 .год. 

II—56—1123 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8504/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 45, 
рег. бр. 45, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Јанче Спиров Пумпалоски, со седиште 
во село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јан-
че Спиров Пумпалоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија бр. 8503 од 1-УШ-1952 год. 

И—56—1124 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 5803/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 46, 
рег. бр. 46, занетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Стефан Митрев Мечески, со седиште во 
село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
фан Митрев Мечески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8504 од 1-УШ-1952 год. 

И—56—1125 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8506/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 47, 
рег. бр. 47, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Насте Трајчев Гогачески, со седиште во 
село Скребатно. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот На-
сте Трајчев Гогачески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8506 од 1-УШ-1952 год. 

II—57—1126 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8654/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 48, 
рег. бр. 48, занетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Никола Јованов Макачоски, со седиште 
во село Пештани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Јованов Макачоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 6854 од 4-УШ-1952 год. 

II—57—1127 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8518/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 49, 
рег. бр. 49, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Јонче Василев ШИКОСКИ, СО седиште во 
село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јон-
че Василев Шикоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8518 од 4-УШ-1952 год. 

И—57—1128 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8680/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 50, 
рег. бр. 50, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Марко С. Мургоски, со седиште во село 
Луково. 

Предмет на работата на дуќанот е водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мар-
ко С. Мургоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8680 од 4-УШ-1952 год. 

И—57—1129 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8548/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 51, 
рег. бр. 51, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Милош Петров Бадалоски, со седиште 
во село Октиси. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
лош Петров Бадалоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
дска околија, бр. 8548 од 4-УШ-1952 год. II—57—ИЗО 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8547/52 год.* записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 52, 
рег. бр. 52, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Јован С. Чочороски, со седиште во село 
Вевчани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јо-
ван С. Чочороски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8547 од 4-УШ-1952 год. II—57—1131 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8546/52 год., запишан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 53, 
рег. бр. 53, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Коста Стојчев Костојчиновски со седи-
ште во село Вевчани, 
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Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја попишува сопственикот Коста 
Стојчев Костојчиповски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8546 од 4-УШ-1952 год. 

II—57—1132 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8545/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 54, 
рег. бр. 54, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Ламбе Ангелов ШИКОСКИ, СО седиште во 
село ОКТИСИ. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ламбе 
Ангелов Шикоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8545 од 4-УШ-1952 год. 

И—57—1133 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8484/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 55, 
рег. бр. 55, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Пајаз Алија Халил, со седиште во село 
Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Па-
јаз Алија Халил. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8484 од 4-УШ-1952 год. 

И—57—1134 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8505/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 56, 
рег. бр. 56, занетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, ДИМКО Ставрев Чингоски со седиште во 
село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дим-
ко Ставрев Чинговски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8505 од 4-УШ-1952 год. 

II—57—1135 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8600/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 57, 
рег. бр. 57, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Арслдн Алија Махмуд, со седиште во 
село Радолишта. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ар-
слан Алија Махмуд. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8600 од 4-УШ-1952 год. 

II—57—1136 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8598/52 год., записан е во регистерот на за- I 

наетчиските дуќани и работилници на страна 58, 
рег. бр. 58, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Климе Јакимов Шапкароски, со седи-
ште во село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Климе 
Јакимов Шапкароски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8598 од 4-УШ-1952 год. 

И—57—1137 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8602/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 59, 
рег. бр. 59, занаетичскиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Алил Џезаиров Клења, со седиште во 
село Радолишта. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алил 
Џезаири Клења. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8602 од 4-УШ-1952 год. 

И—57—1138 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8599/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 60, 
рег. бр. 60, занаетчискиот дуќан под фирма; Во-
деничар, Рамиш Шакир, со седиште во село Џе-
пин. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ра -
миш Шакир. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8599 од 4-УШ-1952 год. 

• И—58—1148 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска' околија 
бр. 8622/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 61, 
рег. бр. 61, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Стојан Димов Кочоски, со седиште во 
село Вевчани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Димов Кочоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8622 од 4-УШ-1952 год. 

И—58—1149 
Врз основа дозволата од Советот за стопан-

ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8611/52 год,, записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 62, 
рег. бр. 62, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Науме Костов Дукоски, со седиште во 
село Збажди. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот На-
уме Костов Дукоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8611 од 4-УШ-1952 год. 

II—58—1150 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните изгубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Шоферска книшка рег. бр. 4195/9, издадена од Со-

обраќајни отсек во Скопје на Цумин Павле Стјепан, ул. 
„Стевана Сремца" бр. 9 — Лесковец (2430) 

Шоферска книшка бр. 6675/477 издадена од Соо-
/раќајни отсек во Скопје на Цветан С. Милошевски, ул. 
„Милован Ѓилас" бр. 60 — Битола (2431); 

Индекс и студентска легитимација издадени од 
Економски факултет во Белград през 1946 год. на Јан-
ко Г. Баждавела — Крушево (2431)! 

Шоферска исправа бр. 49 издадена од Сообраќајни 
отсек во Приштина на Спасоје Вучелиќ — Скопје (2433) 

Возачки документи на Душан Марковски, од село 
Вардино — Слепче (2522) 

Диплома за завршено Авто-механичко школо во 
Скопје, издадена од Авто-мехаџичко школо — Скопје 
през 1950 год. на Димче Панев, од село Д. Балван (2525). 

Уверење за положен стручен испит за ложач, из-
дадено од Ложилница-Испостава во Кичево на Раим 
Феим Балажи, од село Србица — Кичевско (2527) 

Свидетелство за завршен 1-клас Ветеринарен тех-
никум во Скопје на Благоја М. Гроздановски, од село Ме-
глинци — Битолско (2529) 

Дозвола за носење на оружје под бр. 118 издаде-
на од ПВР на Народниот одбор на Скопска околија на 
Илија Јорданов Трипуновски, од село Илинден — 
Скопско (2531) 

Колска книшка и шоферска книшка издадени од 
Сообраќајни отсек во Скопје на Киро Јорданов Павлов-
ски, Скопје (2532) 

Дозвола серија I. А. бр. 70600 (купон) издадена од 
Советот за пољопривреда и шумарство на Владата на 
ФНРЈ на 200 кгр. бензин за Факултетско стопанство 
„Лисенко" во село Трубарево — Скопско (2533) 

Работничка книшка и шоферска потврда на Ја ја 
Абедин Умер, ул. „Белградска" бр. 112 — Тетово (2573) 

Воена буквица, издадена од Воени отсек во Кума-
ново на Тодор Станој ков, од село Деј ловце — Кумановско 

(2528). 
Воена книшка, издадена од Воени отсек — Ку-

маново на Раим Феим Балажи, в од село Србица — Ки-
чевско * (2526) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — Скопје 
на Димко Шишкоски,, од село Мирковци — Скопско (2524) 

Воена. буквица издадена од Воени отсек — Тетово 
на Столе Геров Антовски, од село Ратае — Тетовско (2523) 

Воена буквица, издадена од I—Тенковска бригада 
Врктника — Трет — Словенија на Спасоје-Вучелиќ — 
Скопје (2432) 

Огревна книшка бр. 2184, I—класа на Лазар Размов-
ски В. П. 5912 — Куманово (2534) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 148, серија бр. 010898, изда-

дена од ПВР на ГНО — Скопје на Стојка Геракова, 
Млин „Куманово" — Скопје (2530јќ 

Лична карта рег. бр. 31562, серија „Р" 00023331, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Тефик Ибраим Та-
ипи, ул. „58" бр. 39 — Скопје (2545) 

Лична карта рег. бр. 81881, серија бр. 0057894, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Феим Али Мусли, ул. 
„153" бр. 27 — Скопје (2553) 

Лична карта рег. бр. 54732, серија бр. 0038819, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Али Исмаил Ме-
миш, ул. „192" бр. 51 — Скопје (2554) 

Лична карта рег. бр. 32839, серија „Р" 0022944, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Давид Денчо Фи-
липови^ ул. „224а" бр. 28 — Скопје (2555) 

Лична карта рег* бр. 57490, серија бр. 0043241, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Живка Тодор (Стоја-
новиќ) Вујичиќ, ул. „127" бр. 108 — Скопје (2556) 

Лична карта рег. бр. 81462, серија бр. 0054793, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Гроздана Стојко (Тра-

јанова) Несторова, Фабрика „Вардар" циглана — Скопје 
(2557) 

Лична карта рег. бр. 15517, серија „Р" 0013967, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Александар Паунов 
Николовски, ул. „Енгелсова" бр. 30 — Скопје (2558) 

Лична карта рег. бр. 10441, серија „Р" 0012749, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Гонца Ѓорѓе (По-
пова) Стефанова, ул. „78" бр. 124 — Скопје (2559) 

Лична карта рег. бр. 31696, серија „Р" 0027491, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Благородна Лазо 
(Стојанова) Радовиќ, ул. „304" бр. 4 — Скопје (2560) 

Лична карта рег. бр. 37899, серија „Р" 0033607, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Благоја Младенов 
Марковиќ, населба „Орце Николов" Н/2 стан — Скопје 

(2561) 
Лична карта рег. бр. 10988, серија „Р" 0586998, из-

дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Живко Спасев По-
повски, од село Бразда — Скопско (2562) 

Лична карта рег. бр. 14982, серија „Р" 0591492, из-
дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Панко Петрушев 
Јовановски, од село Усје — Скопско (2591) 

Лична карта рег. бр. 4578, серија бр. 0125620, изда-
дена од ПВР на ОНО — Делчево на Сулиман Усеинов 
Алиманов, од село Вирче — Делчево (2371) 

Лична карта рег. бр. 13509, серија бр. 0118319, из-
дадена од ПВР на ОНО — Дебар на Вејбије Арифа Ва-
ити Мурати, од село Врбјани — Дебарско (2535) 

Лична карта рег. бр. 6006, серија бр. 0267600, из-
дадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Милан Стој-
ков Димоски, е. М. Илино — Битолско (2572) 

Лична карта рег. бр. 2901, серија бр. 0095611, из-
дадена од ПВР на ОНО Крива Паланка на Насе Сто-
јанов Николов, од село Луке — Кривопаланачко (5274) 

Лична карта рег. бр. 4525, серија бр. 0400035, изда-
дена од ПВР на ОНО Штип на Ѓошо Конев Бошков, од 
село Пестришино — Овчеполско (2575) 

Лична карта рег. бр. 1912, серија „Р" 0377794, изда-
дена од ПВР на ОНО Кочани на ѓорѓи Мандо Кори-
сти, ул. „Раде Михајлов" бр. 3 — Кочани (2576) 

Лична карта рег. бр. 7925, серија „Р" 0650201, из-
дадена од ПВР на ОНО Кратово на Стојна Костадин 
(Јованова) Бошкова, од село Димонци — Кумановско 

(2577) 
Лична карта рег. бр. 1550, серија „Р" 0646056, из-

дадена од ПВР на ОНО Кратово на Борика Станојко 
(Стојанова) Димитрова, од село Опила — Кр. Паланачко 

(2578) 
Лична карта рег. бр. 1551, серија „Р" 0646057, изда-

дена од ПВР на ОНО Кратово на Коце Андонов Дими-
тров, од село Опила — Кривопаланачко (2579) 

Лична карта рег. бр. 789, серија „Р" 0644599, изда-
дена од ПВР на ОНО Кратово на Трајко Станојко Јор-
дев, од село Тур. Рудари — Кочанско (2580) 

Лична карта рег. бр. 2070, издадена од ПВР на ОНО 
Прилеп на Абедин Асана Усеиноски, од село Канатлар-
ци — Прилепско (2481) 

Лична карта рег. бр. 5368, издадена од ПВР на ОНО 
— Прилеп на Коста Неделко Гусакоски, од село М. 
Коњари — Прилепско (2582) 

Лична карта рег. бр. 2736, серија бр. 0146894 изда-
дена од ПВР на ГНО Прилеп на Кирко Атанас Димоски, 
ул. „210" бр. 36 — Прилеп (2583), 

Лична карта рег. бр. 4875 ,серија бр. 0149187, изда-
дена од ПВР на ГНО Прилеп на Нуредин Р. Нуреди-
носки, ул. „Борка Талески" бр. 236 — Прилеп (2584) 

Лична карта рег. бр. 2655, серија бр. 0146659, изда-
дена од ПВР на ОНО — Прилеп на ЃорЃ71 Д. Илиески, 
од село Варош — Прилепско (2585) 

Лична карта рег. бр. 5238, издадена од ПВР на ОНО 
— Прилеп на Петре А. Спасевски, од село Г. Коњари — 
Прилепско (2586) 

Лична карта рег. бр. 4441, издадена од ПВР на ОНО 
— Прилеп на Стаменко Д. Кузмановски, од село Дол-
гаец — Прилепско (2587) 

Лична карта рег. бр. 5451, серија бр. 0149835, изда-
дена од ПВР на ГНО — Прилеп на Благоја С. Мавровски, 
ул. „150" бр. 42 — Прилеп (2588У 
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ЗБИРКА ЗАКОНИ ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 
по која се објавени: 

Законот за народните одбори на општините; 
Законот за народните одбори на градовите и град-

ските општини; 
Законот за народните одбори на околиите; 

Законот за избор и опозив одборници на народните 
одбори. 

Освен тоа Збирката го содржи и експозето од дру-
гарот Никола Минчев, претседател на Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт, одржано во 
Народното собрание во врска со овие закони. 

Порачки се примаат преку администрацијата на 
„Службен весник на НРМ", а уплатата се врши на те-
кушта сметка 801-901702. 

Цена 105 динари. 

Лична карта рег. бр. 13591, серија бр. 0118301, из-
дадена од ПВР на ОНО — Дебар на Фериде Шефи 
(Идризи) Мурати, од село Врбјани — Дебарско (2530) 

Лична карта рег. бр. 9583, серија „Р" 0386193, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кочани на Али Шефки Алиов, 
од село Градец — Кочанско • (2537) 

Лична карта рег. бр. 2336, серија „Р" 0290809, изда-
дена од ПВР на ГНО — Штип на Алексо Д. Парча-
клиев, ул. „Вита Поп Јорданова" бр. 40 — Штип (2538) 

Лична карта рег. бр. 13023, серија бр. 0503780, из-
дадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Коса Велковиќ, 
од село Пепелиште — Тиквешко^. (2539) 

Лична карта рег. бр. 2281, серија бр. 0491483, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Божин Тераси-
мов. Миленковић од село Пепелиште — Тиквешко (2540) 

Лична карта рег. бр. 9254, серија бр. 0349764, из-
дадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Петре Андов | 
Арсов, од село Лугунци — Титоввелешко (2541) 

Лична карта рег. бр. 8219, серија бр. 0348729, изда-
дена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Незир Шаќиров 
Синанов, од е. Горно Јаболчиште — Титоввелешко (2542) 

Лична карта рег. бр. 13813, издадена од ПВР на 
ОНО — Битола на Благоја Петров Попоски, од село 
Иваневци — Битолско (2543) 

Лична карта рег. бр. 8829, серија бр. 0064539, изда-
дена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Заре Стани-
славов Ристовски, од село Подржикоњ — Кривопала-
начко (2544): 

Лична карта рег. бр. 49, серија бр. 0016755, изда-
дена од ПВР на ОНО — Прилеп на Митре Јован У т к о в -
ски, од село Врпско — Прилепско (2546)' 

Лична карта рег. бр. 10401, серија бр. 0155600, из-
дадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Илија К. Димески, 
ул. „Пецо Крстески" бр. 5 — Прилеп (2547) 

Лична карта рег. бр. 12420, серија „Г" 0045131, из-
дадена од ПВР на ОНО — Струга на Јонус Ракипов 
Османовски, од село Октиси — Охридско (2548) 

Лична карта рег. бр. 3109, серија „Р" 0212735, из-
дадена од ПВР на ГНО — Охрид на Абдула Б а ј ти јар 
Рамадан, ул. „Даме Груев" бр. 157 — Охрид (2549) 

Лична карта рег. бр. 10746, серија „Г" 0043457, из-
дадена од ПВР на ОНО — Струга на Мате Симонов Ле-
човски, од село Присовјани — Охридско (2550) 

Лична карта рег. бр. 589, серија „Р" 0541505, изда-
дена од ПВР на ОНО — Куманово на Наце Кузмана 
Алексовски, од село Бајловце — Кумановско (2551) 

Лична карта рег. бр. 6677, серија бр. 00668497, из-
дадена од ПВР на ОНО — Тетово на Борче Петров 
Ацевски, од село Теарце — Тетовско (2552) 

Лична карта рег. бр. 1368, серија „Р" 226378, изда-
дена од ПВР на ОНО — Охрид на Спасе Миладинов 
Црниноски, од село Велмеј — Охридско (2563)* 

Лична карта рег. бр. 17438, серија бр. 0714048, из-
дадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Велизар К. Бо-
жиновски, од село Дуф — Гостиварско (2564) 

Лична карта рег. бр. 2205, серија бр. 0698715, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Халим Имеров 
Иљази, ул. „18 ноември" бр. 38 — Гостивар (2565) 

Лична карта рег. бр. 11294, издадена од ПВР на 
ОНО — Гостивар на Ремзи Лиманов Шабани, од село 
Врапчишта — Гостиварско (2566) 

Лична карта рег. бр. 6835, серија бр. 0099545, из-
дадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Страхил 
Иван Копевски, од село Страцин — Кумановско (2567)/ 

Лична карта рег. бр. 18783, серија бр. 0679628, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Радич Васов Тасев-
ски, од село Раотинце — Тетовско (2568) 

Лична карта рег. бр. 5045, серија бр. 0667174, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Нуриман Дервиш 
Јашари, од село Гајре — Тетовско (2569) 

Лична карта рег. бр. 17468, серија бр. 0714078, из-
дадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Идрис Мемедов 
Рустеми, од село Калиште — Гостиварско (2570) 

Лична карта рег. бр. 15388, серија бр 0711898, из-
дадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Абдула Ибра-
имов Салији, од село Трново — Гостиварско (2571) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Со р е ш е н и е н а В л а д а т а н а Н Р М бр. 1617 од 

15-1Х-1952 год. Ш у м с к о т о с т о п а н с т в о „ Н и џ е " — 
Б и т о л а од 30-1Х-1952 год. с т а в е н о е в о л и к в и д а -
ц и ј а . 

Се п о к а н у в а а т с и т е д о л ж н и ц и д а ги и з м и р а т 
с в о и т е д о л г о в и , а п о в е р и т е л и т е с в о и т е б а р а њ а в о 

I р о к од 30 д е н а од д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о н а о г л а -
I сот. П о с л е т а а д а т а н е м а д а се п р и з н а в а а т н и к а -

к в и б а р а њ а , а з а и с п р а в н а ќ е се с м е т а с о с т о ј б а т а 
п о к н и г и т е н а п р е т п р и ј а т и е т о . 
I I—14—261 О д Л и к в и д а ц и о н а т а к о м и с и ј а 

Со р е ш е н и е н а В л а д а т а н а Н Р М бр. 1617 од 
15-1Х-1952 год. П р е т п р и ј а т и е т о з а п о д и г а њ е н а 

п о л е з а ш т и т н и ш у м с к и п о ј а с и „ Б и т о л с к о п о л е " — 
Б и т о л а од 30-1Х-1952 год. с т а в е н о е в о л и к в и д а -
ц и ј а . 

С е п о к а н у в а а т с и т е д о л ж н и ц и д а ги и з м и р а т 
с в о и т е д о л г о в и , а п о в е р и т е л и т е с в о и т е б а р а њ а в о 
р о к од 30 д е н а од д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о н а о г л а -
сот. П о с л е т а а д а т а н е м а д а се п р и з н а в а а т н и к а -
к в и б а р а њ а , а з а и с п р а в н а ќ е се с м е т а с о с т о ј б а т а 
п о к н и г и т е н а и с т о т о . 
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102. Уредба за оснивање Завод за водостопанство — 281 
103 Правилник за држење и попаша на сански 

кози 281 
104. Тарифа за превоз на патници и багаж во 

меѓумесниот автобуски сообраќај на територи-
јата на Народна Република Македонија 282 

105. Решение за оснивање и работата на Друштвото 
на архитектите на Народна Република Македо-
нија — Скопје 285 

106. Решение за оснивање и работата на Друштвото 
на средните медицински кадрови на Народна 
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