
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ 
Сабота, 15 март 1952 

Број 7 Год. VIII 

Овој број чини 7 дин. Претплата 
за 1952 година изнесува 560 дин. 

Чековна сметка број 801901702 

22 
Врз основа на чл. 73 тон. 1 од Уставот на На-

родна Република Македонија, Президиумот на Народ-
ното собрание на НРМ донесе 

УКАЗ 
ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 

НА Ш РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

Народното собрание на Народна Република Маке-
донија се свикува на III редовно заседание (Второ 
свикување) на 18 март 1952 година. 

У. Бр. 2, 
Скопје, 13 март 1952 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, 
Мито Димитриевски, е. р. 

23 

Претседател, 
Страхил Гигов, е. р. 

На основа член 78, став 2 од Уставот на Народна 
Ргш7бликч Македонија. по ппеллог од Министеоот на 
внатрешните работи, Владата на Народна Република 
Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ЗАБРАНА СНИМАНОТО и СКИЦИРАЊЕТО НА 

ПОЕДИНИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Се забранува снимањето по механички пат или 

ск^цчр њето га ги^е РИДОВИ в>ге«и објекти, сите об-
јекти и земјиштата во пограничното подрачје и сите 
други објекти споменати во оваа Уредба. 

Член 2 
Како воени објекти, чие снимање односно скици-

рање се забранува се сметаат сите објекти што ги 
чува воена стража. 

Член 3 
Како погранично подрачје во смисла на оваа Уред-

ба се смета подрачјето покрај сувоземната државна 
градина што ќе го одреди Министерот на внатрешните 
работи. Во ева подрачје без одобрение на 'надлежниот 
државен орган се забранува снимањето и скицирање-
то на сите видови објекти и земјишта воопшто. 

Член 4 
Се забранува без одобрение на надлежниот др-

жавен орган снимање и скицирање на војно-индустри-
ските објекти, аеродромите со нивните уреди, сите 
железнички постројки, мостови, насипи, тунели, усеци, 
хидроцентрали и водени брани со нивната непосредна 

околина, сите видови руднички потројки како и инду-
стриските постројки што се од значение за народната 
одбрана. 

Член 5 
Снимање на поедини предели или објекти во по-

гра^и^но^о подрачје од член 3 и поедини објекти од 
член 4 од оваа Уредба, изземајќи ги воените објекти, 
може да се вшти со одобрение на поверенството на 
внатрешниве работи на околискиот односно градскиот 
народен одбор вон од составот на околината на чие 
п о д р ж е објектите односно пределите се наоѓаат. 

Снимање на предели или објекти од претход-
ниот стгв го цел истите да се објават или јавно из-
несат или изложат може да се врши само со одобрение 
од Министерството на внатрешни работи; 

Член 6 
Кој постапува гпротивно на прописите од член 1, 

3 и 4 од оваа Уредба, доколку дејството не преставу-
ва кривично дело, ќе се казни парично до 10.000 
динари. 

П-о^ив сторителот на прекршокот ќе се изрекне 
и заштитна мерка одземање на сите снимки или скици 
на објектите чие снимање е забрането. 

Член 7 
О аа Уредба влегува во сила од денот на нејзи-

ното објавување во "Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 249 од 3. III. 1952 год. — Скопје. 
Претседател 

на Владата НР Наводна Република 
Македонија, 

Ј1. Колишевски, е. р. 
Министер 

на виа ретт ните работи, 
Ц. Узуновски, е. р. 

24 
Министерството за правосудне на , Народна Ре-

публика Македонија на основа чл. 7 од Уредбата за 
постојани судски преводачи, објавува 

С П И С О К 

На постојаните судски преводачи на подрачјето 
'га Народна Република Македонија 

При Околискиот суд во Скопје 
1) Радмила Петрова Липковска',, во Скопје, уд. 

"12 ударна бригада" бр. 32 — за француски јазик. 

При Околискиот суд во Битола 
1) Александар Д. Костов, во Битола, ул. "Деве-

јани" бр. 14 — за англиски јазик. 

Број 1266 од З-Ш-1952 год. — Скопје. 

Од Министерството за правосудне на НРМ 
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ОГЛАСЕН ДЕЛ 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К О Л И С К И С У Д В О Р А Д О В И Ш 
По оставината на пок. Мане Андонов Калеов, бивш 

од град Радовиш/ се води оставинска постапка ирод О-
колискиот суд во Радовиш и појавената наследница 
Викторија Васи лева Бошкова со непозната адреса во 
Бу. арија, се поканува ве рок од 15 дена од денот па об-
јавувањето на огласот во "Службен БОСНИЌ па НРМ" 
да се јави лично на судов за да ги штити своите на-
следнички права или достави наследничка папава. Во 
противен случај, оставината ќе се реши во нејзино от-
суство, а со изјавата па одредениот п старател Марија 
Калеова од Радовиш. 

Од Околискиот суд во Радовиш О. бр. 41/51 
1 II-1-19 

О К О Л И С К И С У Д ЈЗО Р Е С Е Н 
Околискиот суд во град Ресен објавува дека при 

истиот е покрената оставинска постапка, по оставината 
на пок. Бако А. Зујферовски, бивш од град Ресен. Се 
поканува наследникот Даут В, Зефировски за кого ме. 
стожителството е непознато во рок од 30 дена, од денот 
иа објавувањето на огласот во "Службен верник па 
НРМ" да се Јаги во овој суд, за да, биде повикан па, 
расправата. Во противен случај, оставината ќе биде рас-
правии во негово отсуство со назначениот му старател 
Адем Зујферовски, од град Ресен. 

Од Околискиот суд во град! Ресен. О. бр. 5/51 год. 
П-М9 

Околискиот суд со град Ресен објавува дека ири 
истиот о покрената оставинска, расправа по оставината 
на пок. Василка Кипдов^ска, бивша од село Љубојно. 

Се повикува наследникот Васил Кондовски чие 
местожителство е непознато ЕО рок' од 30 дена од денот 
на објавува и,ето нп огласот во "Службен весник па 
НРМ", да се јави во ОВОЈ суд за да биде повикан па 
расправата. Во противен случај, оставината ќе бнд^ 
расправепа во негово отсуство со изјавата, иа назна-
чениот му старател Митре Копдовскн, од село Љубојно. 

Од Околискиот суд во град Ресен О. бр. 31/51 
1 - 1 - 1 

О К О Л И С К И С У Д В О К Р . П А Л А Н К А 
ОКОЛИСКИОТ суд во град Крива Паланка со ова 

објавува,, дека по оставнпската постапка па пок. Стојан 
С. Раде®, бивш од село Мартиница, со одлука од 2-1-
1952 год. О.Д. бр. 379/50 ги повикува отсутните наслед-
ници Стаменко Стојанов и Младенка Митева, Стојанова, 
од село Мартиница, а сега, живеат во Н.Р. Бугарија 
со непозната адреса, да дадат наследничка изјава. 

Се повинува секој што знае за отсутните наслед-
ници во рок од 6 месеци да јави на овој суд. Истовре-
мено се покануваат и самите отсутни ако се БО возмо-
жност и сами да се јават па овој суд писмено или ли-
чно за да дадат наследничка издава. Во противен слу-

чај, ќе им се одреди застапник по службена должност 
и оставината ќе се расправи во нивно отсуство. 

Од Околискиот суд во Кр. Паланка О. Д. бр. 379/50 
1-2-29 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2425/51 

год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на, страна 306, рег. бр. 306, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар, Ариф Љатифов, Алиовски со се-
диште во град Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф Љаги., 
фо© Алиовски. , , | \ 

Од Поверенството за финансии На ГНО-Кумановб бр. 
2425 од 31-111-51 год. ц_12—236 

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2461/51 
год., записан е во. регистерот на занаетчиските дуќани « 
работилници на стрмана 318, рег. бр. 318, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Налбат, Мендуш Рамизов Фејзулов-ски со 
седиште -во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување и а 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мендуш Ра-
мизов • Фејзуловски. 

Од Повереше в ото за финансии на ГНО-Ку мано во, бр 
2461 од 3-1У-51 год. - II—12—237 

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2543/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 324, рег. бр. 324, занаетчискиот ду-
ќан -под фирма: Столар, Владимир Донев Илиевски со се-
диште во град Куманово. * 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир До-
нев Ил иев оки. 

Од Поверенетвото за финансии на ГНО-Куманово, бо 
2543 од 5-1У-51 год. 11—12—239 

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово, бр. 2506/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќан« и 
работилници на страна-320, рег. бр. 320, занаетчискиот 1У-
кал под фирма: Казанџија, Наум Мино« Зисовски со седи-
ште во <рад Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наум Минов 
Зи е ов ски. 

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бо. 
2506 од 4-1\Л-51 год. Ц—12—238 

Врз основа дозволата од ГНО-Ку ман сиво бр. 2603/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани ч 
работилници ва страна 326, рег. бр. 326, занаетчискиот ду-
каи под фирма: Казанџија, Димчо Иванов Арловски со се-
диште во град Куманово. 

Предмет на работа на дуќанот е: казанџиски изработ-
ки, и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димчо Ива-
нов Арсовски. 

"Од Повененетвото за финансии на ГНО-Куман-ово. бо 
2603 од 6-1У-1952 год. • . II—12—240 

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2398/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 288, рег. бр. 288, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Леблрбиџиј*, Даут Су лем анов Зимбер ов е ки 
со седиште во град Куманово. 

Предмет на работат а на дуќанот -е; печење' на леб-
лебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Даут СуДе-
манов Зшмберовски. 

Од Поведи,'твото за финансии! на ГНО-Куманово. 
2398 од 31-ШЛ951 год. II—12—231 

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2400/51 
год., записан е во регистерот На занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 289, рег, бр. 289, занаетчискиот Ду-
ќан поа фПрма: Бербер, Исмаил Асанов Ибранмо-в-ски со 
седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Асанов 

Ибраимовоки 
Од П^вео°н -твото за финансии на ГИО-Куманово. бо. 

2400 од 31-111-1951 год. Н--12—23Г> 

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2394/51 
гол., записан е во регистерот нл занаетчиските дуќани и 
работилници на стрела 294, рег. бр. 294, занаетчискиот ДУ~ 

под фирма: Кројач, Киро Јанев Димитриевски со Се-
диште во град Куманово. 
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Предмет да работата ва дуќанот е: шиење на алката | 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Јанев 

Димитри е-в ски. 
Од Пов есеист« ото за финансии! на ГНО-КумаНово, бр. 

2394 од 31ЛП-1951 год. 11—12—233 

В,рз еленова дозволата од ГНО-Кумаково бр. 2421/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани н 
работилници на страна 304, рег. бр. 304, занаетчискиот лУ-
к'ан ред ((ирма: Кројач, Андреја Панев) Марковски со« се-
диште во .град Куманово. 

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

нев Марковски. 
Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бо. 

2421, од 31-111-1951 год. П-Л2—235 

Врз основа дозволата од ГНО-Куман0!Во бр. 2368/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна ,263, рег. бр. 263, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кондурзџија, Илија Јанков Стојчев,е кц со 
седиште во град Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Јанков 
Стојчевски. 

Од Поверетггвото за финансии! на ГНО-К УМРНОВО, бо 
2368 од 31-111.51 гол.. _ 11—12—226 

Врз основа дозволата од ГНО-Кумаково бр. 2384/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 270. рег. бр. 270, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бојаџија, Бранко Марков Ивановски со се-
диште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Мар-

ков Ивановски ' ' | 
Од П^вроенството за финансии на ГНО-Куманов.о, бо. 

2384 од 31-111-51 год. . II—12—227 

Врз основа дозволата од ГНО.КумаНово бр. 2376/76 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници На страна 281, рег. бр. 281, занаетчискиот ду-
ќан под (ћигша: Колар, Горѓи Донев Денковски со седиште 
во град Куманово. 

Предмет на Работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на коли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Дочев 
Денковски. 

Од Поверенството за финансии на ГНО Куманово, бо. 
2376 од 31.111-1951 год. II—12—228 

' Врз основа дозволата <о:г ШО-Куманово бр. 2375/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 283, рег. бр. 283, занаетчискиот ду-
ќан пса фирма: Водно в лан з р, * Боро Спасов Саревски со се-
диште во град Куманово. 

Предмет на Работата Па дуќанот е: волновлачарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро Спасов 
Саревски. * 

Од Повереното ото за финансии! на ГНО-Куманово, бр. 
2375 од 31-111-1951 год. . Ц—12—229 

Врз основа .дозволата од ГНО-Кумапово бр. 2389/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
.работилници на страна 285, рег. бр. 285, занаетчискиот Ду-
ќан под фирм^: Столар, А зем Љатифо« Алиевски Со седи-
ште во >рад Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е4: столарски услуги 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Азем Љати-

фон . Алиевски. 
Од Поверенстпото за финансии на ГНО-КумаНоВо, бо. 

2389 од 31-111-1951 год. И—12—230 

Вш основа дозволата од ГНО-Кума.ново бр. 2961 '51 
год., записан е -во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 379, рег. бр. 379, занаетчискиот Ду-
ќан под фирма: К р ш и л а , Јоско Јованов Величевски со 
седиште во 'град Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоско .Јбра-
нов В е дичко в ски. 

Од Поверенст.вого за финансии на ГНО-К уман ово, бр 
2961 од 14-1У-1951 год. Ц—13—251 

Врз основу дозволата од ГНО-Ку маково бр. 3004/51 
год., записан е во регистерот Па занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 388, рег. бр. 388 занаетчискиот ЧУ-
кани под фирма': Јажар, Јунуз Јашарев (^бединовски со се-
диште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јунуз Ја-

шара в Сабедиионски. 
Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бо. 

ЗСС4 од 16-П/-1951 год. ,Ц-~13-252 

Врз осн/>в,а дозволата од ШО-Куманово бр. 3037/51 
год., записан е во регистерот па занаетчиските дуќани и 
работилници па страна 392, рог. бр. 392, занаетчискиот ду-
ќгн под фирма: Опшило; Цветко Александров Ивановски 
со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски услуги 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко Алек-

са нд ро в Ивановски. 
Од Повео^н-твото за финансии на ГНО-Кумрново, бо. 

3037 од 16-1У-1951 год. * Ц-^13_253 

врз основа дозволата од ГНО-Кумапово бр. 3065/51 
год., записан е во Регистерот па занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 397, 'рег. бр. 397, занаетчискиот Ду-
ќан п^д фирма: Каменопоззц, Игњат Златков Ристовски со 
седиште во град Куманово., 

Предмет на работата на дуќанот е: ка.меноРезачкл 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Игњат Злат-
ков Ристовски. 

Од Поверонзтвого за финансии на ГПО-КумаЈНпво, бо. 
3065 од 18Л\Л1951 тот. " Ц—13—251 

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 3103/51 
гог. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 399, рег. бр.. 399, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Папучар, Трајко Васков Крстевски со се-
диште но град Куманово. 

Предмет на .работата на дуќанот е: .папучарскт изра-
ботки. - ' 1 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Вас-
ко« Крстевски. , • ; ^ 

Од По в ене нотно то за финансии на ГНО-Куманово, бо. 
3103 ед! 9-1 \Л1951 год. П—13—255 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО •— Скопје бр. 1814/51 
год., записан е го регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 192, рег. бр. 192, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Работилница за поправка па налив 
пори, Џип Ну е Кучи со седиште но Скопје, ул. "4" бр. 4 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
нп лин пера. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џин Нуе 
.Кучи. — 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ц-реон Скопје, бр. 19311 од 21-ХЦ-1951 год. Ц-184-358Г) 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1752/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
^работилници па страна 130, рег. бр. 1, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Работилница за огледала и шлифова-
њс на стакла, Александар Р. Блажевски со седиште 
но Скопје, ул. "Пајак" бр. 8. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработува*^ 
ип огледала и шлифовање па стакло. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексан-
дар Р. Блажевски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1-реон Скопје, бр. <18 од 3-1-1951 год. ЦЛ-? 
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Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрии и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2408/51 
год., за исан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 202, рег. бр. 202, занаетчи-
скиот дук и под фи;ма: Работилница за мелење на 
кафе, Алгол Дчалов Гочев со седиште во Скопје, ул. 
"11 Октгмв-и ' бр. 17 

Предмет на работата на дуќанот е: мелење на 
кафе. ' — 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Ди-
мов Гочев. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Н-реон Скопје, бр. 47 од 3-1-1952 год. Ц-9-165 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1999/51 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
боти ници на страна 123, рег. бр. 4, занаетчискиот ду-
ќан пот фир-а: Велосипедска работилница "Спортист", 
Ристо М Дичитр^јски, — со седиште во Скопје, ул. 
Т ' Раковиќ" бр. И. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
велосипеди. 

Фи "мата ќе За потпишува сопственикот Ристо М. 
Димитго^ски. 

Сд Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1-реон Скопје бр. 1478 од 30-1-1952 год. Ц-16-297 

Воз основа дозволата од ГНО — куманово бр. 
2°37/51 год., запиран е во регистерот на занаетчи-
ските гу^а* и и работилници на страна 370, рег, бр. 
370, ?а ае чис-иот дуќан под фирма: Калајџија, Ко-
ста Ив^ноз Петровски со седиште во град Куманово. 

Предмет т работата на дуќанот е: калајџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата кз ја потпишува сопственикот Коста 
Иванов Петровски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр 2937 сд 14-1У-1951 тед. 11-13-249 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2949/51 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 374, рег. бр. 
374, заветни ки от дуќан под фирма: Рогожар, Никола 
Нацев Јанев ки со седиште во гтзад Куманово. 

Грелмет на работата на дуќанот е: рогожарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Нацев Јованов ки. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2949 од 14-1У-1951 год. И-13-250 

Воз обнова дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2605/51 год, запиран е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 328, рег. бр. 
328, з а т е г не нот дуќан под фирма: Тенекеџија, Ме-
тоди Алексов Кастадиновски со седиште во град Ку-
маново. 

Предмет нз работата на дуќанот е: тенекеџиаш 
изјаво ки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи 
Алексов Костадиновски. 

Од Повоен. 31 финансии на ТЛО — Куманово, 
бр. 2605 од 6-1У-1951 год. 11-12-241 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр 
2227—51 год., записан е во "регистерот на занаетчиските 
дувани и работилници на страна 235, рег. бро. 235. занает-
чискиот дук'ан под фирмг. Сарач, Кенан Алилов Запровски 
со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки услуги. 
Фирмата к'е Ја потпишува сопственикот Кенан Алилов 

Запровски. 
Од Пов«м>?6 за Финансии на ГМО — Куманово, бр. 

2227 од 30—III—1951 год. II—12—222 
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Врз основа дозволата од . ГНО — Куманово бр. 
2345—51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дук'аш и работилници на страна 239, рег. бр. 239, занает-
чискиот дук'ан под фирма: Самарџија, Трајко Талев Геор-
гиевски со седиште во град Куманово. 

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

Формата к'е ја потпишува сопственикот Трајко Талев 
Георгиевски 

Од Поведен, за финансии на ГНО — Куманово, бр, 
2345 од 30—III—1951 год. 11—12—223 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2230—51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дувани и работилници на страна 246, рег. бр. 246, занает-
чискиот дук'ан под фирма: Опанчар, Александар Петрушев 
Масевски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: оптичарски услуги. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Александар 

Петрушев Масевски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр, 

2230 од 30—-III—1951 год. II—12—224 

Вр* основа дозволата од ГНО — Куми ного бр. 
2366—51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 26? рег. бо. 262, занает-
чискиот дурата пад фитжа: Кожар, Шакир Османов Муста-
фов ки со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: кожарски прера-
ботка. 

^шм^гпа к'е ја потпишува сопственикот Шакир Осмаг 
нов Мустафов е ки. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 
2366 од 31—111—1951 год. 1112—225 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
27^7—51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилница на страна 345, рег. бр. 345, занает-
чискиот дук'асг под фи'0'ма: Кројач, Данаил Димов Јовановски 
со седиште во град Куманово, 

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

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Данаил Димов 
Јовановски. 

Од Поверен. за фин ап е гој на ГНО — Куманово, бр. 
2787 од 11—IV—1951 год. II—13—246 

Врз о:иов«а дозволата од ГНО — Куманово бр 
2919—51 год., записан' е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 361, рег. бр. 361, занаетчи-
скиот дук'ан под фирма: Столар, Ангел Цветков Стојановска 
со седиште во град Куманово. 

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

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Ангел Цветко-** 
Стојановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 
2919 од 14—IV—1951 год. II—13—247 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2921—51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
Дуќани и работилници на страна 364, рег. бр. 364, занает-

чискиот дук'ан под ф<?рма: Тенекеџија, Петар Матев Цвет-
ковски со седиште во град Куманово. 

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

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Петар Манев 
Цветковски. ' I 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 
2921 од 14—IV—1951 год. 11—13—248 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 6309/45 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 593, рег. бр. 593, занаетчи-
скиот дуќан под .фирма: Коларо-ковач, Трајко П. Ха-
ризѓнов со седиште во Скопје, ул. „117" бр. 46 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко П. 
Харизанов •. 
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Од Поверен, за финансии на Народнот одбор на 
ЈИ-реон Скопје, бр. 18046 од 10-ХП-1951 год. 

П—184—3582 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 2334/51 
год., записан .е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна '573, рег. бр. 573, занаетчи-
скиот дуќан под фирма, Налбат, Енвер Амет Ибраим 
со седиште во град Скопје, ул. „192" бр. 45 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување 
на добиток. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Енвер Амет 
Ибраим. 
Од Поверен. засфинансии на Народниот одбор на 

Ш-реон Скопје, бр. 11540 од 15-1Х-1951 год. 
П—184—3584 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2659/51 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 336, рег. бр. 
336, занаетчискиот дуќан под фирма: Конду раци ја, 
Добривоје Јованов Величковски со седиште во град 
Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Добривоје 
Јованов Величковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2659 од 7-1V-1951 год. И-13-242 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2686/51 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 337, рег. бр.' 
337, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Косто 
Трпков Илиевски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува^ сопственикот Косто 
Трпков Илиевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2686 од 9-1У-1951 год. И-13-243 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2688/51 год, записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 338, рег. бр. 
338, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Илија 
Стојанов Илиевски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Стојаков Илиевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2688 од 9-1У-1951 год. 11-13-244 

ВРЗ основа дозволата од ГНО —• Куманово бр. 
2700/51 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 339, рег. бр. 
339, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Чедо 
Васов Заревски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чедо Ва-
сов Зарковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2700 од 9-1V-1951 год. И-13-245 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2405/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници, на страна 600, рег. бр. 600, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Саатчија Есат Хамза Есат со се-
диште во Скопје, ул. 'И1 ? бр. 39. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Есат Хам-
за Есат, 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 1192 од З-И-1952 год. Н-19-354 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2318/51 
год,, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 599, рег. бр. 599, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Самарџија, Милан Н. Крстев со 
седиште во Скопје, ул. "116" бр. 75. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Н. 
Крсте® 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон* Скопје, бр. 1337 од 4-Ц-1952 год. Ц-19-355 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1219/51 
год., записан е во,регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 135, рег, бр. 9, занаетчискиот 
дуќан по Ј фирма: Механичка-работилница, Стојан Ав-
рамов Филиповски со седиште во Скопје, ул. "Ленински 
комсомол" бр. 10. 

Предмет на работата на дуќанот е: механички 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Ав-̂  
рамов 'Филиповски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1-реон Скопје, од 24-1-1952 год. 11-19-350 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2295/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 606, рег. бр. 606, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Кондураџија, Муарем И. Јашар 
со седиште во Скопје, ул. "108" бр. бб. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муарем И. 
Јашар. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 1402 од 4-Ц-1952 год. Ц-20-386 

Брз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 657/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 139, рег. бр. 9, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Кондураџија, Хуснија Мамут Ја-
шар, со седиште во Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 6. 

Предмет на работата на дуќанот е: крпење на -
кондури. 

^Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Хуснија Ма. 
мут Јашар. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1-реон Скопје, бр. 1976 од 7-И-1952 год. Ц-20-387 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО. — Скопје бр. 652/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 133, рег. бр. 133, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Фурнаџија, Шериф Али Адем со 
седиште во Скопје, ул. "Јајце" бр. 92. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шериф Али 
Адем. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1У-Јреон Скопје, бр. 1759 од 8-Ц-1952 год. . Ц-21-395 

Врз основа^ дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 320/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
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и работилници на страна 402, рег. бр. 402, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Саатчија, Михајло Васил ев Ди-
митров со седиште во град Битола ул. "Орце Николов" 
бр. 57. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка .нп 
саати, 

Фирмата ќе јп потпишува сопственикот. Михајло Бо-
силев Димитров, 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
М И од 13-Х-1951 год. ЦЛ81-3581) 

Врз основа дозволата од Понорен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 925/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници па страна 72, рег. бр. 72 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковач, Смаил Деми]) Камберов со 
седиште во Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Смаил Де-
мир Камберов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
2314 од 14-У1-1951 год. Ц-20-ЗЅЅ 

Врз оснива дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 90/51 
год., .записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници иа страна 55, рег. бр. 55, занаетчискиов 
дуќан под фирма: Кондураџија, Атанас Адамов Фида-
нов со седиште во град Битола. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Ада-
мов Фиданов. 

Од Поверен, за финансии па ГНО — Битола, бр. 
5982 од 2-1\М951 год. П-20-389 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство па ГНО — Битола бр. 10/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници па страна 170, рег. бр. 170, занаетчискиот 
дуќан под ф и р : Бербер, Мехмед Изет Ариф со седи-
ште БО град Битола. 

Предмет на работата па дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мехмед 
Изет Ариф. ! 

Од Поверен, за финанслш па ГНО — Битола, бр. 
9881 "од 30-У-19Л год. • Ц-21-391 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија п занаетчиство на ГНО — Битола бр. 5225/13 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
И работилници на страна 541, рег. бр. 511, занаетчиски-
от дуќан пад фирма: Кондураџија, Андон Димитров 
Трпенов со седиште ЕО Битола, ул. "Гаватска" бр. 2. 

Предмет на работата на дуќанот е: криење па 
кондури. 

Фирмата кеја потпишува сопственикот Андон Ди-
митров Трпенов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
28958 од 19-11-1951 год. И-23-442 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО —• Битола бр. 28247/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 569. рег. бр. 509, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кондураџија, Тома Атанасов Иванов 
со седиште во Битола, ул. "Општинска" бр. 105. 

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

Фирмата ке ја потпишува сопственикот Тома Ата-
насов Иванов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
28248/51 ГОД. Ц-23-415 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 33676/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 570, рег. бр. 570, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Кондураџија, Тома Атанасов Ива-
нов ср седиште во Битола, ул. "Општинска" бр. 105. 

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

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Тома Ата-
насов Иванов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО --- Битола, бр. 
28218/51 год. ~ Ц-23-415 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство иа ГНО — Битола бр. 33070/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници па страна 570, рег; бр. 570, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Леблебпџија, Рамадан Назифов 
Рушити со седиште во Битола, ул. "1 мај"-бр. 231. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и про-
давање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадан На-
зифов Рушити. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола бр 
33649 од 19-11-1951 Н-23-415 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство иа ГНО — Битола бр. 25724/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќана 
и работилници на страна 571, рег. бр. 571, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Кројач, Тодор Николов Кречов со 
седиште во Битола, ул. "Општинска," бр. 108. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот' Тодор Ни-
колов Кречов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр, 
25722 од 19-Ц-ИШ год. Ц-23-417 

Бра основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 25700/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и , работилници на страна 572, рег. бр. 572, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Јорганџија, Сабри Јахја Ахмед 
со седиште во Битола, ул. "О. Џинот",бр. 25, 

Предмет иа работата на дуќанот е: изработка иа 
јоргани и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабри Јахја 
Ахмед. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
25701 од 19-Ц-1951 год. И-23-418 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
4060/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 426, рег. бр. 426, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Кројач, Стојмен Трендев 
Геловски со седиште БО град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на жен-
ски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот. Стојмен 
Трендев Голевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 
4060 од 19-У-1951 г. Ц-14-201 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
4561/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани.и работилници на страна 437, рег. бр. 437, зана-
етчискиот дуќан под фирма: ћурчија , Крунислав Апо-
столов Младеновски со седиште во град Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крунислав 
Апостолов Младеновски. 

Од Поверен, за, финансии на ГНО — Куманово, бр 
4561/ од -У1-1951 ГОД. Ц-14-202 
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Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
4819/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 441, рег. бр. 441, зана-
етчискиот дуќан пбт фирма: Бербер, Славко Миланов 
Масевски со седиште во град Куманово. 

Предмет па работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко Ми-
ланов Масевски. . 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 
4819 од 6-У-1951 г. Ц-1-1-203 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
3019/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани- и работилници на страна 148, рег. бр. 448, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Кројач, Јордан Иванов Ди-
митровим со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ке ја потпишува сопственикот Јордан Ива-
нов Димитровски. 

Од Поверен, за финансии на, ГНО — Куманово, бр. 
3619 од 20-VI-1951 год. Ц-14-164 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
5656/51 год, записан е Во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 455, рег. бр. 455, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Димитар Тушев 
Карастојанов со седиште во град Куманово. 

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

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Димитар 
Тушев Карастојанов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО —• Куманово, бр. 
5656 од 29-У1-1951 год. Ц-14-265 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
3142/51 год., заћисан е во регистерот ца занаетчиските 
дуќани и работилници па страна 405, рег. бр. 405, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Георги Пе-
тров Зафир овски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски 
услуги. 

Фи)'мата ќе ја потпишува сопственикот Рорти Пе-
тров Зафировски. ' 

Од Поверен, за финансии иа ГНО — Куманке, бр. 
3112 од 21-IV-1051 год. 113-256 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
3143/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 106, рег. бр. 406, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Милан Стојме-
нов Стојановски со седиште во град Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Стој-
менов Стојановски. 

Од Поверен, за финансии па ГЛО — Куманову, бр. 
3113 од 21-1У-Ш1 год. 11-13-257 

Врз основа дозволата, од ГНО — Куманово бр. 
3344/51 год., записан е во ргнстерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 119, рег. бр. 419, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Кондураџнја, • Благо-! Ев-
ремов Јовчевски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата па дуќанот е: кондураџнскн 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Ев-
ремов Јовчевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 
3344 од 28-IV" 1951 год. 11-13-258 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
3349/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 

дуќани и работилници на страна 421, рег. бр. 421, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Никола То-
доров Стојковиќ со седиште во град Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола То-' 
доров Стојковиќ. 

Од Поверен, за 'финансии на ГНО — Куманово, бр. 
3349 од 28-1У-1951 год. Н-13-259 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1055/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 425, рег. бр. 425, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Ковач, Киро Блажев Ди-
мариевски со седиште ЕО град Куманово. 

Предмет" на работата и̂а дуќанот е: ковачки из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Бла-
жев Димитри овек и. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 
4055 од 19-У-1951 год. " , Ц-13-260 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
5626/51 год., записан е БО регистерот иа занаетчиските 
дуќани II работилници на страна 457, рег. бр. 457, зана. 
стчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Герасим Ди-
мов Пешевски со седиште во град Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Герасим Ди-
мов Пешевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 
5626 од 29-У1-1951 год. И-14-266 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
11557/51 год., записан е во регистерот па занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 553, рег. бр. 553, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Цветан Ди-
митров Великовски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата па дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан Ди-, 
митров Вељановски. 

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр.' 
11557 од 5-ХЦ-51 год. " 11-14-275' 

Врз основа дозволата' од ГНО — Куманово . бр. 
10188/51 год., записан е в о регистерот на занаетчиските' 
дуќани и работилници па страна 550, рег. бр. 550, зана-; 
етчискнот дуќан под фирма: Конду рација,, Видосав Сто-
јанов Великовски . со седиште во град Куманово. 

Предмет иа работата на дуќанот е: коидураџпски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Видосав Сто-
јанов Величевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово', ор.' 
10188 од 26-Х1-51 год. Ш'4-274 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
12652/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 544, рег. бр. 544, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Тошо Митров 
Статевски со седиште во град Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработување 
па слатки, ' 

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Тошо Мнтроз 
Стоиковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 
12652 од 22-Х1-1651' год. II 11-273 

Врз основа 'дозволата од ГНО — Куманово ''бр. 
13086/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 536, рег. бр. 536, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер, Миле Симонов Јова-
новски со седиште во град Куманово. 
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Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Си-
монов Јовановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 
13086 од 14-1Х-1651 год. Ц-14-272 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
7894/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 535, рег. бр. 535, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Коста Николов 
Илиевски со седиште во гр&д Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Ни-
колов Илиевски. 

Од Поверен, за финансии на Г Н б — Куманово, бр. 
7894 од 24-УШ~1951 год. 11-14-271 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 44/45 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 67, рег. бр. 07/1, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач, Благој Јакимов Нонев со се-
диште во Кочани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува Драган Блажев Јакимов. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Кочани, бр. 

8334 од 12-Х-1951 год. Ц-17-326 

МАЛИ ОГЛАСИ 

менти: 
Се огласуваат за неважни следните изгубени доку-

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бјр. 26419, серија 0024495 издадена 
од ПВР на ГНО '— Скопје па Роки Томов Витковски, 
ул. Т . Сугаре" бр. 2 — Скопје (693) 

Лична карта рег, бр. 10945, сери ја бр. 0586955 изда-
дена од ПВР на ОНО Скопје на Мирто Перов Живковски од 
село Глуво — Скопје (365) 

Лична карта рег. бр- 18315, серија бр. 0039569 изда-
деш од ПВР на ГНО — Ошпје ва Евдокија С. Бегинова!, 
ул. "229а" бр. 9 — Скопје (593) 

Лична карта р«г. бр- 4927, серија 0577558, издадела од 
ПВР на ОНО Скопје на Лена Давид Смилевска Бобанов-
ска, од -село Ј уру мл ери —Скопје (385) 

Лична карта рег. бр. 14506, серија 0020083 издадена 
од ГОР на ГНО Скопје на Љубо Грујо Апостолов ул. "256" 
бр. 23 — Скопје (386) 

Лична карта рег- бр. 30964, серија 0025098 издадена од 
ПВР ка ГНО Скопје на Крсто Митре Младенов, ул. "Тетов-
ска" бр. 14 — Скопје ' (387) 

Лична карта рег. бр. 36276, серија 0028280 издадена 
од ПВР на ГНО Скопје на Сакип Мемед Амедов, ул. "68" 
бр- 15 — Скопје 

(388) 
Лична карта рег. бр. 31361, серија 0021950 издадена 

од ГОР на ГНО Скопје на Саре Спиро® Лековски, ул. "24" 
бр. 15 — Скопје (389) 

Лична карта рег. бр- 15385, серија 0014817 издадена 
од ГОР на ГНО Скопје на Зорка Д. Томиќ, ул. "346" бр. 10 
— Скопје (390) 

Лична карта рег. бр- 52975, серија 0037425 издадена 
од ГОР ка ГНО Скопје на Стојан Илиев Ангеловски, ул. "Јо-
сиф Јосифов — Свештаро" бр. 35 — Скопје (391) 

Лична карта рег. бр- 7596, серија 0007670, издадена 
од ГОР на ГНО Скопје на Рајна чГомо Томевска, ул- "Илин-
денска* бр. 40 — Скопје (392) 

Лична карта] рег. бр. 6403 серија 0009897! издадена 
од ГОР на ГНО Скопје на Пета<р Трајан Сасајковсш, ул. 
"Народен фронт" бр. 29 Скопје (393) 

Лична карта рег. бр. 12832, серија 0001421, 'Издаде-
на од ПЕР на ГНО Скопје на Нада Тодор Пецова, ул. "137" 
бр. 31 — Скопје (394) 

Лична карта рег. бр. 2470, серија 0579350, издадена 
од ПВР »а ОНО Скопје од Божин И. Кулиовски, од село 
Глуво — Скопје (404) 

Лична карта рег- бр. 9865, серија 0585875 издадена од 
ПВР на ОНО Скопје на Зубер Лазимов Јашаров, од село 
Крушје — Скопје (406) 

Лична карта рег. бр. 5573, серија 0581420 издадена 
од ГОР на ОНО Скопје на Перко Јосифов Јовановски, од 
се^о Г. Соње — Скопје (407) 

Лична карта рег. бр. 9870, серија бр- 585880, издадена 
од ПВР на ОНО Скопје на Пендије (Исмаилова) Јашарова, 
од село Крушје4— Скопје (408) 

Лична карта ре,/, бр. 9513, ©ерина бр. 0585523, издаде-
на од ГОР на ОНО Скопје па Вели Ибраимов Абдиоски, се-
ло Ср- Коњари,— Скопје. ' (419) 

Лична карта за егејци рег. бр. 1594, сери?а 087945, из-
дадела од- ГОР на ГНО Скопје на Фима Мицо Волчинова Vл. 
"Мичурин" IV/II — Сиол Је (439) 

Лична к^ота за еге1ци рег. бо.* В789. серија 090480, 
издадена од ПВР -на ГНО Скопје на Софија Коста Анасто со. 
ва, "Мичурин" XI/II — Одапе > (440) 

Лична карти, оег- бр 59025, себија "Р" 0045533 изла-
чени од ПВР на ГНО — Скопје на Маму ди ја Јетиш Ш^боч, 
ул. "Топанско поле" — Скопје (441) 

Лич1на кЈшта оег бп. 31632, споија 0093248. издадеа 
од ПВР на ГНО — Скопје на Тодор Стојан Звеадиќ, ул. 
бр. 34 — Скоте (442) 

Лична кокота рег- бр. 3250. серија 057973* издигна 
од ГОР на ОНО — Скопје на Јордан Николов Попови* от 
село Бањани -— Скопје * (446) 

Лична кпота р т . бр. 13371, серија 0587381 извадена 
од ГОР н* ОНО — Скопје иа Јордан Бојков Русовски. 
Глуво — Скопје (463) 

Личи.«* изЈТУга рег. бтх 2685 сетила 057*582 излапен од 
ПВР ни ОНО Скопје на Миро Јованов Вуиќ, од село 
ни — Скон 1 е (464) 

Личтта ка ота рег- бр. 5997. седима 0681799. издад ена од 
ПВР ни ОНО Скопје на Никола Јованов Ангелев, од 
Сингели — Скопје (507) 

Лична кжр^а оег. бо. 33053, сесија бо 0032^80 издаде-
на ог.- ГОР на ГНО — Скопје на Кона Трајче Богоеви Vл. 
"75" бо- 13 — Скопје (510) 

Лична карта рег. бр. 33056, серија 0032674 издашна 
од ГОР на ГНО — Сион је на Зора Ордан Став рова, ул. пс?е>7п 

бр. 1 — Скопје ' (511) 
Лична квота рег. бп 78012. сепија бо излаче-

на од ГОР на ГНО — Скопје на Илија Ванчо Милевски УЛ. 
"Димче Мирчев" бр. 4 — Скопје (512) 

Лична карта, рег. бр. 30531, серија бп- 0025407, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Марија Јаким Станиттт^н. 
ска, ул. "306" бр. 17' — Скопје (513) 

Лич«а катти оег. бо 76435, сетни Та "Р" 0054^71 изтагте. 
на от ПИР на ГНО — Скопје ни Мина Андреја Димиш^г^о 
Софрониева, ул. "167" бр. 3 — Скопје (514) , 

Лична ка.ота р^г. бр. 2062. сепија бо 0003234 излачена 
од ГОР на ГНО — Скопје иа Стојна Стојан Георгиева, УЛ. 
"493" бо. 6 — Скопје (515) 

Лична карта р<т. бр. 35744. серија 0027373 каталина 
отт ГОР ни ГНО — Скопје на Добри Митев Стојановски \гл. 
"477" бо 9 — Скопје ' (516) 

Лична карта -рег. бр. 76441, серија "Р" 0051044 издаде-
на од ГОР на ГНО — Скопје на Раим Лутви Раим, ул- "160" 
бр. 54 — Скопје (524) 

С О Д Р Ж И Н А 

Рег. б!р. Страна! 
22 Указ за свикување Народното' ообрдаче на 

НРМ на Ш редовно заседание —- — — — 45 
23 Уредба за забрана снимањето и скицирањето 

на поедини објекти — — — — — 45 
24 Список на постојаните судски преоодачи на 

подрачјето на Народна Република Маж: е дони ја 45 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје 
ул* *?9 ноември9« Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел« 19-86. Чековна сметка при Народната 

банка — Скопје бр* 801-901702 Печатница "Гоце Делчев19 — Скопје. 


