
Смрт ва фашизмот — слобода ва народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА 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, 3 јули 1954 

Број 21 Година X 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 
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На основа член 75 став 3 од Уредбата за 

занаетчиските дуќани и занаетчиските прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ" број 
5/54), пропишувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОБАВУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 

ДЕЈНОСТИ БЕЗ ПОСТОЈАНО 
РАБОТНО МЕСТО 

Член 1 
Занаетчиска дејност без постојано работ-

но место се обавува со одење од место до 
место, од куќа до куќа, со цел на? вршење 
на занаетчиски услуги односно поправки. 

Член 2 
Без постојано работно место можат да 

се обавуваат следните занаетчиски дејности, 
и тоа: 

1. Ковачка (изработка на маши, сврдла, 
бургии, секири и сличен куќен и земјодел-
ски алат и прибор, 

2. тенекеџиска, лимарска, 
3. потковачка (налбатска), 
4. острачка, 
5. ситарска, жицоплетарска, 
6. стаклорезачка, 
7. јорганџиска, 
8. изработка на чадори, 
9. фотографска (брзоснимање), 

10. самарџиска, 
11. казанџиска — калајџиска, 
12. бочварско-качарска. 

Член 3 
Лицата што обавуваат занаетчиски деј-

ности од точка 1, 8, 10, 11 и 12 од член 2 на 
овој правилник, можат да вршат само по-
правки и преправки на предметите кои спа-
ѓаат во делокруг на дејноста што ја оба-
вуваат. 

Лицата од претходниот став не можат да 
се бават со продажба на готови производи 
кои инаку спаѓаат во делокругот на дејноста 
што ја обавуваат. 

Член 4 
Лицата што обавуваат занаетчиска деј-

ност без постојано работно место, можат да 
употребуваат само толку алат и материјал, 
колку што самите можат да носат а неопход-

ни им се за вршење на нивните услуги од-
носно поправки. 

Член 5 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок лицето што обавува за-
наетчиска дејност без постојано работно ме-
сто, противно на одредбите од член 3 и 4 од 
овој правилник. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 5488 
11 јуни 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
А. Симитчиев, е. р. 
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На основа член 71 од Уредбата за за-

наетчиските дуќани и занаетчиските прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
15/54), донесувам 

НАРЕДБА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЛА И ПО-
МАЛИ МЕСТА ВО КОИ ПРИВАТЕН ЗА-
НАЕТЧИСКИ ДУЌАН МОЖЕ ДА ОСНИВА 
И ЛИЦЕ БЕЗ СПРЕМА НА ВИСОКОКВА-
ЛИФИКОВАН ОДНОСНО КВАЛИФИКО-

ВАН ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТНИК 
I. Како села и помали места во смисла 

на став 1 од член 71 од Уредбата за занает-
чиските дуќани и занаетчиските претпри-
јатија се определуваат населените места 
(села, индустриски и рударски населби и 
слично) кои имаат помалку од 1.000 жители 
и се оддалечени повеќе од 10 километри од 
населени места што имаат повеќе од 2.000 
жители. 

II. Додека Извршниот совет на НРМ не 
донесе поблиски прописи за начинот и усло-
вите на работењето, приватните занаетчи-
ски дуќани основани по член 71 од Уредбата 
за занаетчиските дуќани и занаетчиските 
претпријатија побелуваат по прописите што 
важат за приватните занаетчиски дуќани, 
доколку со Уредбата за занаетчиските ду-
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ќани и занаетчиските претпријатија или со 
други прописи не е поинаку одредено. 

III. Оваа наредба влегува во сила од де-
нот на објавувањето во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Број 5490 
11 јуни 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
Асен Симитчиев, е. р. 
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На основа член 16 став 2 од Уредбата за 

занаетчиските дуќани и занаетчиските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" 
број 5/54), донесувам 

НАРЕДБА 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ 
СМЕТААТ ЗА СЛИЧНИ НА ЗАНАЕТЧИ-

СКА ДЕЈНОСТ 

I . 

Како дејности слични на занаетчиска 
дејност се сметаат следните стопански деј-
ности, и тоа: 

1. Плетење и везење со златна и сре-
брена жица; 

2. изолирање на жица; 
3. плетење на жица за музички инстру-

менти; 
4. производство на клинци за поткову-

вање на добиток; 
5. поправка на велосипеди (чистење, 

подмачкување, лепење гуми и слично); 
6. вадење на камен; 
7. производство и печење на вар; 
8. вадење на песок и чакал; 
9. изработка на дрвени кутии за цига-

ри, пудриери и слично; 
10. изработка на дрвен амбалаж; 
11. изработка на гребени за гребење на 

волна; 
12. изработка на кечиња; 
13. печење на леблебија, пуканки, ко-

стени, семенки и ел.; 
. 14. валање на ткаени производи; 
15. препишување и умножување. 

II. 
По укажана потреба можат со решение 

на Државниот секретар за работи на стопан-
ството да се признаат како слични на за-
наетчиски дејности и други производни и 
услужни дејности, кои се обавуо^ат на на-
чин и во обем определен во точка 1, 3, 4 или 
5 од член 9 од Уредбата за занаетчиските 
дуќани и занаетчиските претпријатија, до-
колку сб прописи на надлежните органи не 
се уврстши во занаетчиските дејности. 

III. 
Стопанска дејност слична на занаетчиска 

дејност можат да обавуваат стопански орга-
низации со средства во општествена соп-
ственост и приватни лица под условите 
предвидени во Уредбата за занаетчиски ду-
ќани и занаетчиски претпријатија во поглед 
оснивањето на занаетчиски дуќани и за-
наетчиски претпријатија освен одредбите за 
докажување на стручната спрема и задол-
жителното држање на учениците во стопан-
ството. 

IV. 
Оваа наредба влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 5489 
11 јуни 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
А. Симитчиев, е. р. 

104 ^ 
На основа член 11 став 3 од Уредбата за 

занаетчиските дуќани и занаетчиските прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ" број 
5/54), донесувам 

НАРЕДБА 
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО 

СЕ СРОДНИ ОДНОСНО ШТО МЕЃУСЕБНО 
СЕ ДОПОЛНУВААТ 

I . 
Како сродни занаетчиски дејности се 

сметаат: 
А) - 1. Браварска (т. 3) и изработка на ваги 

2. молерска (т. 93) и фарбарска (т.92) 
3. книговезачка (т. 114) картоножарска 

(т. 143) 
4. јажарска (т. 141) и едро-јажарска 

(т. 143) 
Б) - 5. Уметничко леачка (т. 11) и леачка 

(т. 10) 
6. керамичарска и печкарска (т. 74), 

грнчарска (т. 81) 
7. стаклобрусачка, стаклограверска (т. 

80) и стаклорезачка изработка на од-
гледала (т. 85) 

8. браварска (т. 3) и изработка на рачни 
воденици за кафе (т. 33) 

9. браварска (т. 3) и изработка на роле-
тни (т. 34) ^ 

10. бојаџиска за текстил и хемиско чисте-
ње (т. 57) и бојаџиска зр. преѓа (т. 59) 

11. чешларска (т. 69) и изработка на 
шнолици, игли, вкосници и ситни 
украсни предмети (т. 70) 

12. шивачка за машка облека (т. 119) 
и шивачка за народна облека (т. 124 
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13. чевларска (т. 132) и изработка на гор-
ни делови на обувки (т. 155) 

14. пекарска (т. 163) и бурекчиска (т. 166) 
15. изработка на леб (т. 165) и бурекчи-

ска (т. 166) 
16. слаткарска (т. 164) и ориент слаткар-

ска (т. 167) 
17. фризерска (т. 179) и берберско (т. 181) 
18. изработка на музички инструменти 

(т. 192) и изработка на народни ин-
струменти (гитари) (т. 209) 

19. изработка на дувачки инструменти 
(т. 193) и изработка на народни ин-

струменти и гитари (т. 209) 
20. изработка на гудачки инструменти 

(т. 194) и изработка на народни ин-
струменти и гитари (т. 209) 

21. изработка на инструменти со 'клави-
јатура (т. 195) и изработка на народ-
ни инструменти и гитари (т. 209) 

22. Керамичарска, печкарска (т. 74) и по-
ставување печки и плочички (т. 83) 

23. браварска (т. 3) и тенекеџиска (т. 23) 
24. браварска и уметничко браварска 

(т. 4) 
25. браварска (т. 3) и машинобраварска 

(т. 6) 
26. браварска (т. 3) и инсталатерска за 

водоводна канализација и гасни по-
стројки (т. 25) 

27. машино-браварска (т. 6) и алатничар^ 
ска (т. 7) 

28. машино-браварска (т. 6) и метало-
стругарска (т. 9) 

29. машино-браварска (т. 6) инсталатер-
ска (за парно-, водно и воздушно гре-
ење (т. 24) 

30. метало« појасарска (т. 12) и изработка 
на метална галантерија (т. 13) 

31. машин-браварска (т. 6) и механичар-
ска т. 16) 

32. метало-појасарска (т. 16) и зиселар-
ска (т. 15) 

33. механичаре^ (т. 16) и прецизноме-
ханичарска (т. 17) 

34. механичарска (т. 16) и аутомеханичар-
ска (т. 20) 

35. механичарска (т. 16) и луткарска 
(т. 21) _ 

36. механичарска (т. 16) изработка на ме-
дицински инструменти (т. 22) 

37. механичарска (т. 16) и електромеха-
ничарска (т. 47) 

38. прецизно механичаре^ (т. 17) и пре-
циз. механичарска за оптички инстру-
менти и ф о т о а п а р а т , геодетска и 
други инструменти (т. 18) 

39. прецизно-механичарска (т. 17) и из-
работка на медицински инструменти 
(т. 22) 

40. Прецизно-механичарска (т. 17) и пре-
цизно-механичарска за канцелариски 
машини (пишување, сметање и др.) 
(т. 19) 

41. прецизно-механичарска (т. 17) и ча-
совничарска (т. 27) 

42. тенекеџиска (т. 23) и метал о-појасар-
ска (т. 12) 

43. тенекеџиска (т. 23) и изработ. на ме-
тална галантерија (т. 13) 

44. тенекеџиска (т. 23) и изработка на ка-
росерии од лим (т. 198) 

45. тенекеџиска (т. 23) и инсталатерска 
за водоводна канализација и гасни по-
стројки (т. 25) 

46. инсталатерска за парно, водно и воз-
душно греење (т. 34) и инсталатерска 
за водоводна канализација и гасни 
постројки (т. 25) 

47. инсталатерска за водоводна канали-
зација и гасни постројки (т. 25) и ин-
сталатерска за плински уреди (т. 26) 

48. инсталатерска за парно, водно и воз-
душно греење (т. 24) и инсталатерска 
за плински уреди (т. 26) 

49. кујунџиска (т. 29) и филигранска 
(т. 30) 

50. кујунџиска (т. 29) и златарско-јуве-
лирска (т. 28) 

51. ножарска (т. 38) и ©страчка (т. 39) 
52. електро-инсталатерска (т. 43) и мон-

терска за ел. дигалки (т. 44) 
53. електроинсталатерска (т.43) и елекро-

механичарска за телегр. и телефонски 
уреди (т. 49) 

54. електрО-РШСталатерски (т. 43) и ауто-
електричарска (т. 52) 

55. електро-механичарска (т. 47) и радио-
механичаРска (т. 46). 

56. електро-механичарска (т. 47) и пре-
мотување и поправка електрични ма-
шини и апарати (т. 48) 

57. радио-механичарска (т. 46) и електро 
механичарска за телеграфски и теле-
фонски уреди (т. 49) 

58. електромеханичарска (т. 47) и елек-
тромеханичарска за телеграфски и 
телефонски уреди (т. 49) 

59. електромеханичарска (т. 47) и елек-
тромеханичар ек а за киноап арати 
(т. 50) 

60. електромеханичарска (т. 47) и елек-
тромеханичарска за рентгенски уреди 
(т. 51) 

61. електромеханичарска (т. 47) и меха-
н и ч а р е ^ за ладилнички уреди (т. 53) 

62. бојаџиска за текстил и хемиско чис-
тење (т. 57) и бојаџиска за кожа, кр-
зно и пердуф (т. 58) 

63 керамичка и печкарска (т. 74) и умет-
ничко^-керамичарска (т. 75) 

64. уметничко-керамичарска (т. 75) и сли-
карска на порцелан, стакло, фајанс 
и мозаик работи (т. 76) 

65. каменорезачка (клесарска) (т. 77) и 
изработка на вештачки камен и пред-
мети од цемент и вештачки камен 
(т. 78) 

66. зидарска (т. 87) и фасадерски (т. 88) 
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67. зидарска (т. 87) зидање индустриски 
оџаци (т. 89) 

68. зидарска (т. 87) и штукатерска (гип-
сарска) (т. 91) 

69. асфалтерска и изолаторска (т. 98) и 
изолаторска за топлински уреди 
(т. 99) 

70. столарска-градежен намештај и умет-
ничка столарија (т. 100) и изработка 
на кошници и инкубатори (т. 105) 

71. столарска за градежен намештај и у-
метничка столарија (т. 100) и дрворе-
зачка-даборезачка (т. 102) 

72. столарска за градежен материјал и 
уметничка столарија (т. 100) и дрво-
етругарска изработка на дрв. галанте-
рија (т. 108) 

73. дрворезачка, даборезачка (т. 102) и 
дрвомоделарска - дрвокалупарска 
(т. 109) 

74. коларска (т. 110), и изработка на каро-
серии од дрво (т. 199) 

75. шивачка за машка облека (т. 119) и 
шивачка за униформи (т. 120) 

76. шивачка за машка облека т. 119) и 
шивачка за женска облека (т. 1111) 

77. шивачка за долни алишта и за посте-
љина (т. 125) и шивачка за машки 
долни алишта (т. 126 и шивачка за 
женски долни алишта (т. 127) 

78. плетачка (изработка на плетена стока 
од предиво (т. 139) и машиноплетачка 
(т. 140) и рачноплетачка (т. 141). 

79. сарачко-седларека (т. 153) и изработ-
ка на кожна галантерија (т. 154) 

80. кобасичарска (т. 171) и месарска 
(т. 170) 

81. цреварска (т. 172) изработка на тега-
ви и жици од црева (т. 173) 

82. берберско -фризерска (т. 178) и власу-
њарска (т. 180) 

83. тапатерско^декоратерска (т. 185) и 
тапатерска за возила (т. 186) 

84. изработка на каросерии за возила 
(т. 197) и изработка на каросерии од 
лим (т. 198) и изработка на карссерии 
од дрво (т. 199) 

85. зидарска (т. 87) и тееарска (т. 90) 
86. ковачка (т. 1) и поткивачка (т. 31). 
За премин од една занаетчиска на друга 

занаетчиска дејност означени под исти редни 
број на ова решение од дел I под точка А, 
не е нужно полагање на испит од дејноста во 
која се врши преминот. 

За премин од првоозначените на второ-
означените занаетчиски дејности под исти 
редни број од дел I под точка Б не е нужно 
полагање на испит, додека за премин од вто-
роозначените на првоозначените занаетчи-
ски дејности под истиот реден број е нужно 
претходно да се положи испит за висококва-
лификован занаетчиски работник (занаетчи-
ски мајстор). 

За премин од првоозначените на второ-
означените занаетчиски дејности под исти 

редни број од дел I под точка V и обратно 
потребно е претходно да се положи испит 
за висококвалификован работник (занает-
чиски мајстор), односно да се положи испит 
за квалификован работник, ако за односна-
та занаетчиска дејност е пропишана таква 
•стручна спрема со Наредбата за стопанските 
дејности што се сметаат како занаетчиски и 
за стручната спрема потребна за нивното вр-
шење („Службен лист на ФНРЈ" бр. 9/54). 

Свидетелство за положен испит за ви-
сококвалификован работник (занаетчиски 
мајстор), односно дозволата за обавување на 
еро дната занаетчиска дејност се признава за 
премин преку испит за висококвалификован 
работник (занаетчиски мајстор) на сродната 
струка за која ќе се полага тој испит. 

Свидетелство за положен испит за ква-
лификован работник и; работен стаж од 3 го-
дини се признава при преминот преку испит 
за високвалификован работник (занаетчиски 
мајстор) на еро дната занаетчиска дејност. 

Премин од една занаетчиска дејност на 
друга или истовремено обавување повеќе 
сродни занаетчиски дејности, занаетчиската 
организација со средства во општествена 
сопственост должни се да го пријават преми-
нот на надлежниот окружен суд односно 
приватните занаетчиски дуќани на советот 
за стопанство на народниот одбор на околи-
јата односно градот, градската општина со 
посебни права. 

Во постој аштото одобрение за работа, по-
сле клаузулата за регистрација на односниот 
занаетчиски дуќан да се упише пријавува-
њето на сродниот занает. 

И. 
'Занаетчиски дејноста што се дополнуваат 

меѓусебно се сметаат: 
1. Швај серска (електрично и автогено за-

варување) (т. 36) се дополнува: ковачка (т. 1), 
браварска (т. 3), уметничко-браварска (т. 4), 
изработка на ваги (т. 5), машино браварска 
(т. 6), алатничарска (т. 7), метално-стругарска 
(т. 9), леачка (т. 10), уметничколеачка (т. 11), 
механичарска (т. 16), прецизно-механичар-
ска (т. 17), автомеханичарска (т. 20), тенеке-
џиска (т. 23), инсталатерска (за парно, во-
дно и воздушно греење (т. 24), изработка на 
метални намештај (т. 35). 

2. Леачка (т. 10), уметничко-леачка 
(т. 11), цизелерска (т. 15). 

3. Метало-стругарска (т. 12), изработка 
на метална галантерија (т. 13) изработка на 
медицински инструменти (т. 22), изработка 
на метален намештај (т. 35), со металобру-
сачки (т. 37) и галванизатерска галванопла-
стичарска (т. 55). 

4. Галванизерска, галванопластичарска (т. 
55) до металобрусачка (т. 37). 

5. Стаклорезачка, изработка на огледала 
(т. 85) со изработка на рамови и лајсни за 
рамови (т. 217). 
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6. Зидарска (т. 87), и тесарска (т. 90) ја 
дополнува покривоставачката дејност (т. 95). 

7. Тапетарски за возила (т. 186) со лаки-
лерска за возила (т. 187). 

Занаетчиска организација со средства во 
општествена своина односно приватен зана-
етчиски дуќан кој сака да обавува и зана-
етчиска дејност која се дополнува со основ-
ната не јна дејност должна е обавувањето на 
дополнителната дејност да ја пријави на 
надлежниот регистарски орган односно1 на 
советот за стопанство на народниот одбор 
на околијата (градот, градската општина со 
посебни права). 

На постој аштото одобрение за работа, по-
сле клаузулата за регистрација да се упише 
пријавувањето на занаетчиската дејност 
што се дополнува. 

Ш. 
Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 5491 
11 јуни 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
А. Симитчиев, е. р. 

Огласен дел 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена в а ж и од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (94) 

105 
Државниот секретаријат на внатрешни работи 

на НРМ по поднесената пријава за оснивање и 
работата на Друштвото за македонски јазик и ли-
тература, надлежен по чл. 13 буква г) од Законот 
за здруженијата, соборите и другите јавни ску-
пови, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ДРУШТВОТО ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 
Се одобрува оснивањето и работата на Дру-

штвото за македонски јазик и литература, со се-
диште во Скопје, а со право на дејност на под-
рачјето на НР Македонија. 

Бр. 3244 
13 март 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
М. Мицајхов. е. р. 

ПРОМЕНА НА ИМЕ 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на Народна Република Македонија, со р'еше^ше 
бр. 7390 од 3_У,1-1954 година ја одобри промената 
на личното име на малолетното дете Махмуд Ра -
мадан, од Скопје, роден на ден 22-У11-1953 година " 
во град Скопје, од родители татко Махмуд Ах-
мед и мајка Тошева Тома лиј а така да во иднина 
личното му име ќе гласи Гошев Бранко. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Анастасов Николов Тодор, од Скопје, подаде 
тужба за развод на бракот против Консулова 
Штиљанова Срефана, сега со непознато место на 
живеења. Биде јќи МЈЗСТОЖИТЕ,лјствато и адресата 
на тужената се непознати, се повикува во рок од 
еден месец од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ" да се јави или од-
реди свој застапник. Во противно д е л о т ќе се 
разгледа во нејзино отсуство со одредениот и' "од 
судот застапник адвокатот Нуредин Даут, од Ско-
пје. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 360/54. 
(95) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Риса Јанева Палова, од село Долно Пожар-

ско — Егејска Македонија, а сега живее во село 
Пробиштип — Кочанско, подаде тужба за развод 
на бракот против Јане Палов, од село Долно По-
жарско, а сега во неизвесност. Бидејќи месго-
жителсшото и адресата на тужениот се непоз-
нати, се повикува во рок од еден месец од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ" да се јави или одреди свој застапник. 
Во противно, делото ќе се разгледа во негово от-
суство со одредениот му од судот застапник адво-
катот Христо Дејанов, од Штип. 

Од ОкоуЖјНиот суд во Ш ш п , Г. бр. 184/54* 
(96) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Веби Шабан, земјоделец од село Гурѓевиште — 

Гостиварско, подаде тужба за развод на бракот 
против Наза Веби Шабани, родена Шишановиќ, од 
село Омерагиќ, срез, Дервента — Н Р Б и X, а сега 
во неизвесност. Биде јќи мФстожителството и ад-
ресата на тужената се непознати, се повикува во 
рок од еден месец од денот1 на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ" да се јави 
или одреди свој заступник! Во противно ќе и" 
се одреди старател кој ќе ја застапува на распра-
вата пред судот и делото ќе се разгледа во неј-
зино отсуство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 109/54. 
(97) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 
При овој суд е покрената постапка за про-

гласување умрен Шабитај Саламон Мушон — Мо-
зе, бивш с а р а ф од Битола, кој во 1943 година бе-
ше одведен, депортиран, од окупатороките власти 
заедно со една груша Евреи од Битола и од тогаш 
не се вратил. 

Се поканува напред именованиот. во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него 
да јави на овој суд во рок од три месеци од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на НРМ". Во противно во истекот на горниот 
рок поменатиот ќе се огласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Битола, Р. бр. 1283/54. 
(98) 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен Пандо Насев, бивш од село Пешо-
шница — Леринско. 

Се поканува напред именованиот, во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на овој суд во рок од три месеци од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ". Во противно по истекот на горниот рок 
поменатиот ќе се огласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Битола, Р. бр. 813/54. 
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ОКОЛИСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
При овој суд е покрената постапка за про-

гласуваше умрен исчезнатиот Ружди Љазимов 
3 еј нели, бивш од град Тетово, за кого се прет-
поставува дека умрел во град Риека, во војната 
болница, през месец април 1944 година како при-
падник на ЈА. 

Се поканува напред именованиот ,во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него 
да јави на судот во рок од три месеци од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ". Во противно по истекот на горниот рок 
поменатиот ќе се огласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Тетово, Р. бр. 735/53. (71) 

Борис Петровски, од јсело Јегуновце, подаде 
тужба за развод на бракот против Јелена Матковиќ 
од Даниловград а со последна адреса ул. „Браќа 
Југовиќ" бр. 17/2 Белград, а сега со непознато бо-
равиште. Бидејќи местожителството и адресата на 
тужената се непознати, се повикува во рок од три 
месеци од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
*свој застапник. Во противно ќе и' се назначи ста-
рател за водењето на овој спор. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Тетово, Г. бр. 23/51. (72,) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на пок. Никола Вуканови^ бивш од 
село Милутинци, кој умрел на 25 август 1938 год. 
и после својата смрт покрај останатите наслед-
ници ја оставил и ќерка си Кана Петрева Стој-
чевска, која живее во Бугарија со непозната 
адреса. 

Се поканува наследницата Кана Стојчевска 
да се јави на овој суд лично или преку свој полно-
мошник во рок од два месеца од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ". 
Во противен случај оставината ќе се расправи во 
нејзино отсуство, а со определен старател. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Кр. Паланка, О. бр. 5/54 (100) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 
Околискиот суд во Ресен објавува дека при 

истиот е покрената оставинска постапка по оста-
вината на пок. Шулинчевски Ламбев Панде, бивш 
од град Ресен. 

Се поканува наследникот Шулинчевски Пан-
дев Кирил, за кој што местожителството е непоз-
нато, да се јави на овој суд во> рок од два месеца 
од денот на објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на НРМ" за да биде повикан на рас-
правата. Во противно, оставината ќе биде распра-
вена во негово отсуство со назначениот му стара-
тел Илија Пандев Шулинчевски, од град Ресен. 

Од Околискиот суд во Ресен, О.^бр. 62/53. 
(80) 

Околискиот суд во Ресен објавува дека при 
истиот е покрената оставинска постапка по оста-
вината на пок. Ѕвезда Т. Теговска, бивша од се-
до Бра ј чино. 

Се повикува наследникот Теговски Трајков 
Глигур, за кого е местожителството непознато, да 
се јави на овој суд во рок од два месеца од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ" за да биде повикан на расправата. Во 
противно, оставината ќе биде расправена во не-
гово отсуство со назначениот му старател Тегов-
ски Крстин, од село Бра ј чино. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 62/52. (81) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5-Ш-1954 
година под реден број 36, е запишано под фирма: 
Фото атеље „Народна Техника", со седиште во 
Штип. Предмет на поодувањето е: обавување на 
фотографски занает. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 36/54. 
(240) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре_ 
гистарот на стопанските организации на 14-1У-
1954 година под реден број 76, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан „Центар", со се-
диште во Радовиш. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: угостителски услуги, точење на пија-
лоци и услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 76/54. (451) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-1У-
1954 година под реден бр. 293, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Самостојно тргов-
ско претпријатие „Спорт, со седиште во Тетово. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: трговија 
со текстил конфекција, галантерија и парфиме-
рија. 

Од, Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 39/54. 
(481) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12~1У__ 
1954 година под реден број 279, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан „Трес-
ка", со седиште во Тетово. Предмет на побелува-
њето на дуќанот е: преработка на месо и месни 
производи. 

Од Окружниот суд во Тетово, Р. бр. 34/54. 
(486) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 10-1У-
1954 година под реден број 277, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостојна фурна „Триглав", со 
седиште во Тетово. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: изработка на леб и пециво и продажба 
на истите. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 33/54. 
(487) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 13-1У-
1954 година под реден број 46, е запишан под фир-
ма: Самостоен занаетчиски дуќан — фурна „Лукс" 
со седиште во Тетово. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: изработка и продажба на леб и пе-
цива. 

Од Окружниот1 суд во Гостивар, Р. бр. 300/54, 
(489) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-1У,-
1954 година под реден број 120, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Услужно про« 
/изводително претпријатие „Тапетар", со седиште 
во Титов Велес. Предмет на поодувањето на прет-
пријатието е: обавување на следните занаети: та-
петарски декоратерска; тапетирање на возила; ла-
кирање на возила; ј органџи ска, коларска, изра-
ботка на каросерии од лим; изработка на ролетни; 
изработка на фателин од отпадоци; молеро ф а р -
ба река и фирмо писарски дејност. 

Претпријатието е основано со решение на 
Народниот одбор на Градската општина Титов 
Велес бр. 4952 од 4-У-1954 година. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 175/54. 
(503) 
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Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 13-IV.-
1954 година под реден број 47, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Бели-
чица", со седиште во Тетово. Предмет на иселува-
њето на дуќанот е: преработка и продажба на 
млеко и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 301/54. 
(533) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 14-1У_ 
1У54 година под реден број 50, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен трговски дуќан за желе -
зарија и метална стока „Солунска глава", со се-
диште во Тетово. Предмет на иселувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со железарија и ме-
тална стока, по следните трговски струки: желе -
зарски и метални стоки, бицикли, машини за шие-
ње и прибор; моторни возила, резервни делови и 
прибор; селскостопански машини и алати, вешта-
чки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; 
нафтени деривати, мазива — уља и масти; му-
зички инструменти, радио апарати и прибор, 
елекрични материјали; боји, лакови, хемикалии и 
прибор. 

Од Окружниот су дво Гостивар, Р. бр. 305/54. 
(536) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 14-1У-
1954 година под реден број 59, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет 
со текстилни стоки „Илинден", со седиште во Те-
тово« Предмет на побелувањето на дуќанот е: трго-
вија на мало со текстил и конфекција , куси и пле-
тени стоки и галантерија. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 315/54. 
(545) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 14-1У-
1954 година под реден број 51, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет 
со текстил и конфекција „Јаблан", со седиште во 
Теново. Предмет на побелувањето на дуќанот е: 
трговија на мало со текстил и конфекција , куси 
и плетени стоки, галантериски и базареви стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. 306/54. 
(537) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 15-1У-
1954 година под реден број 60, $ запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан — хо-
тел и ресторант „Тетово", со седиште во Тетово. 
Предмет на школувањето на дуќанот е: вршење 
на угостителски услуги, сместување,, исхрана и 
точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 316/54. 
(546) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 26-1У-
1954 година под реден број 68, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Рударски ба-
зен „Кичево", со седиште во гр. Кичево. Предмет 
на иселувањето ј н а п р е т п р и ј а т и е т о е:_ претприја-
тие во положба на изградба, а ќе се бави со 
експлоатација на железна руда. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 336/54. 
(555) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 2-1У-
1954 година под реден број 128, е запишано сто-
панско™ претпријатие под фирма: Услужно биро 
за книговодство „Мечкин Камен", со седиште во 
Крушево. Предмет на школувањето на бирото е: 

вршење на сите видови книговодствени услуги на 
стопанските претпријатија и дуќани. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 128/54. 
(556) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 24-Ш-
1954 година под реден број 125, е запишано сто-
па нското претпријатие под фирма: Услужно прет-
пријатие за водење на книговодство бр. 2,, ф 
седиште во Прилеп. Предмет на иселувањето на 
претпријатието е: водење книговодство на прет-
пријатија и дуќани. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 125/54 
(558) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 24ЛП-
1954 година под реден број 124, е запишано сто-
п а н с к о ^ претпријатие под фирма: Услужно прет-
пријатие за водење на книговодство бр. 1, со се-
диште во Прилеп. Предмет1 на послувањето на 
претпријатието е: водење книговодство на прет-
пријатија и дуќани. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 124/54. 
(559) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-Ш-
1954 година под реден број 126, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Задружно ло-
зарско претпријатие „Центар", со седиште во При-
леп. Предмет на иселувањето на претпријатието е: 
лозарско производство и преработка. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 126/54. 
(560) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 19-1У-
1954 година под реден број 152, е запишано сто« 
ланското претпријатие под фирма: Градска кон-
зумна млекара во изградба, со седиште во При-
леп. Предмет на школувањето на претпријатието е: 
откуп и преработка на млеко и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 152/54. 
(562) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 2-1У-
1954) година под реден број 129, е запишано тргов-
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие на големо „Битолски Магазин", со седиште 
во Битола. Предмет на побелувањето на претприја-
тието е: трговија со текстил, текстилна галан-
терија, кратка и плетена стока, гума, каучук, пла-
стични маси, железари ја и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 129/54. 
(564) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-1У-
1954 година под реден број 131, е запишано тргов-
ското претпријатие под фирма: Трговско прет-
пријатие на мало „Солидарност", со седиште во 
Битола. Предмет на иселувањето на претприја-
тието е: трговија со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, животни намирници, куќни потреби, 
тутун, кибрит, нафта и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 131/54. 
(566) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-1У-
1954 година под реден број 132, е запишан дуќа-
нот под фирма: Трговски самостоен дуќан „Охрид" 
со седиште во Битола. Предмет на побелувањето на 
дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци, животни намирници, куќни потреби, 
тутун и кибрит. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 132/54. 
(567) 
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Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5»-1У.-
1954 година под реден број 133, е запишано тргов-
ското претпријатие под фирма: Трговско прет-
пријатие „Аеро", со седиште во Битола. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: трговија со железна 
и метална стока, селскостопански машини, алати, 
вештачки ѓубрива, средства за заштита на расте-
нијата како бои и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 133/54. 
(568) 

Окружниот суд во Битола објавува дека ВЈ 
регистарот на стопанските организации на 5-1VI-
1954 година под реден број 135, е запишан дуќа-
нот под фирма: Трговски самостоен дуќан „Ма-
ково", со седиште во Битола. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: трговија со т е к с т л и тек-
стилна галантерија, кратка и плетена стока, ча-
совници, изработки од племенити материи, произ-
води од гума и друго. 

Од Окружниот суд во Битола Р. бр. 135/54. 
(570) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6-IV-
1954 година под реден број 137, е запишан дуќа-
нот под фирма: Трговски самостоен дуќан „Цер", 
со седиште во Битола. Предмет на поодување го 
на дуќанот е: трговија со Текстил и текстилна 
галантерија, кратка и плетена стока, часовници, 
изработки од племенити материи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 137/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 6-IV-
1954 година под реден број 138, е запишан дуќа-
нот под фирма: Трговски самостоен дуќан „Кара-
орман", со седиште во Битола. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: трговија со текстил и тек-
сти дна галантерија, кратка и плетена стока. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 138/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-1V!-
1954 година под реден број 14*0, е запишано т р г о в -
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие на мало „Карапаша", со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: купопро-
дажба на стоки од внатрешниот' промет. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 140/54. 
(575) 

Окружниот су дво Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 13-IV-
1954 година под реден број 143, е запишано прет-
пријатието под фирма: Трговско претпријатие на 
мало „Народна трговија", со седиште во Битола, 
Предмет на иселувањето н а претпријатието е: 
трговија со текстил, текстилна галантерија, кратка 
и гол стена стока, производи од гума, каучук, пла-
стични маси, базарска стока и играчки, мешовита 
стока и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 143/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 13-IV-
1954 година под редени број 146, е запишано сто-
па нек ото цретпријатие под фирма: Касапско ко-
басичарско претпријатие „Кајмакчалан", со седи-
ште во Битола. Предмет на поодувањето на прет-
пријатието е: преработка на месо и производи од 
месо. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 146/54. 
(581) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 18-IV-

1954 година под реден број 149, е запишано сто . 
планското прегори јатЈие под фирма: Фабрика за 
шеќер во изградба, со седиште во Битола. Пред-
мет на поодувањето на фабриката е: производ-
ство на индустриски производи на шеќер и ше-
ќерна репа. 

Од Околискот суд во Битола, Р. бр. 149/54. 
(584) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 19-1У1 
1954 година под реден број 150, е запишано сто-
панското пјреттгријатие под фирма: Стојова ку-
ќа : Народен Магазин", со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: тр-
говија со текстил, текстилна галантерија, обувки, 
кожа и кожни материјали, производи од гуми, 
каучук и пластични) маси, железари ја и друго. • 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 150/54. 
(585) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27-IV-
1954 година под реден број 154, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен дуќан „Пролетери" , со се-
диште во Битола. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија со нафтени деривати, мазива, 
уље, маст, парфимериска и козметичка стока, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, животни на-
мирници и продажба на 'тутун и кибрит. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 154/54. 
(587) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-1У-
1954 година под реден број 155, е запишано тргов-
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие на големо „Македонка", со седиште во Би-
тола. Предмет на поодувањето на претпријатие-
то е: трговија со) зарзават, овоштие, семенска сто-
ка, добиток и со храна за добиток, трска и ро-
гозина. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 155/54. 
(588) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-1У-
1954 година под реден број 156, е запишано прет-
пријатието под фирма: Занаетчиско претприја-
тие „Млеко промет", со седиште во Битола. Пред-
мет на поодувањето на претпријатието е: Селско 
»стопанска дејност, со производство на млеко и 
млечни производи и промет' со истите. 

Од Окружниот суд во\ Битола, Р'. бр̂ . 156/54. 
(589) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 22-V-
1954 година под реден број 138, е запишано сто-
панското претпријатие под, фирма : Претјзт/а в ни-
штво на мешовито трговско претпријатие „Коопе_ 
ратива" — Дебар, со седиште во Скопје. Предмет 
на поодувањето на претпријатието е: склучување 
на договори од дејноста на гЈретприј ати ето кое 
го основало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 186/54. 
(590) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 4-VI-
1954 година под реден број 151, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Трговска аген-
ција за промет со отпадоци и индустриски сиро-
в и н у со седиште во Скопје. Предмет на пооду-
вањето е: склучување на договори во име и за 
сметка на к о м и т е т и т е во промет со отпадоци и 
ицдустриски сировион. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 209/54. 
(593) 
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Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 2-VI-
1954 година под реден број 145, е запишано сто-
ланското претпријатие под фирма: Откупна ста-
ница „Сировина" на претпријатието за промет со 
отпадоци „Сировина", — Белград, со седиште во 
Градско — Титоввелешко. Предмет на иселување-
то е: откупување на отпадоци. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 184/54. 
(594) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 22-Уг 
1954 година под реден број 139, е запишано сто-
панските претпријатие под фирма: Стовариште 
на фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев", 
со седиште во Скопје. Предмет на поелувањего 
е: продажба на големо на кожи, ѓон и други про-
изводи. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 185/54. 
(595) 

Окружниот суд во Скопје објавува, дека Кни-
гоиздателството з)а уметничка литература „Кочо 
Рацин", со седиште во Скопје, досега водено ЕО 
регистарот на државните стопански претпријатија 
од републичко! значање при Министерсгвош на 
финансиите на НРМ на страна 329, е префрлено 
од поменатиот регистар и е запишано во реги-
старот на стопанските организации при овој суд 
на 8-У11-1954 година под реден број 153, под ф и р -
ма: Книгоиздателство за уметничка литература 
„Кочо Рацин", со седиште во Скопје. Предмет на 
иселувањето на Книгоиздателството е: издавање 
на целокупната македонска литература, литера-
тура на југословенските и светски класици, про-
дажба на сопствени изданија и изданија на дру-
ги весникарски и издавачки претпријатија, про-
дажба на мало и големо на канцелариски мате-
ри јали и прибор, школски прибор, музички ин-
струменти и нивни прибор. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 201/54. 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Тр-
говскиот дуќан „Белановце", со седиште во К у -
маново, досега воден во регистарот на стопански-
те организации при Народниот одбор на Градската 
општина — Куманово е префрлен од поменатиот 
регистар и запишан во регистарот на стопанските 
организации при овој суд на 11-Уг1954 година под 
реден број 118, на страна 118, под фирма: Тргов-
ско претпријатие за животни намирници и стакла-
рија „Бељановце", со седиште во Куманово. Пред- ( 
мет на послувањето на претпријатието е: тргови-
ја со животни намирници и предмети за куќни 
потреби, стакло, порцелан и ќерамичка роба на 
мало. 

Претпријатието е основано од Народниот од-
бор на Градската општина Куманово со решение 
бр. 5235 од 23-ХП-1953 година. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 172/54. 
(500)1 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27-1У-
1954 година под реден број 102, е запишано под 
фирма: Стовариште на фабриката за волнени 
тканини „Слобода" — Кула — Војводина, со се-
диште во Скопје. Предмет на иселувањето на сто-
вариштето е: продажба на волнени и текстилни 
производи на ангро. 

Стовариштето е основано од Работничкиот со-
вет на фабриката за волнени тканини „Слобода", 
во Кула, со решение од 23-1У1-1954 година, а одо-
брено од Народниот одбор на град Скопје со ре-
шение бр. 283/54 год. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 141/54. 
(415) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 15-1У-
1954 година под реден број 80. е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за пре-
хранбени артикли „Снабдител", со седиште во 
Штип. Предмет на иселувањето на дуќанот е: про-
дажба на прехранбени артикли и куќни потреби. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 80/54. 
(455) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25-1-1954 
година под реден број 15, е запишано трговското 
претпријатие под фирма: Општинско трговско 
претпријатие на мало „Обозна", со седиште во село 
Блатец — Кочанско. Предмет на иселувањето на 
претпријатието е: трговија со индустриски и пре-
хранбени стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 15/54. (111) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 23-11-1954 
година под реден број 24, е запишано стопанекото 
претпријатие под фирма: Биро за книговодство, со 
седиште во Штип. Предмет на школувањето на 
претпријатието е: книговодствени услуги на сите 
трговски и угостителски дуќани, кои ги оснива 
Народниот одбор на Градската општина — Штип. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 24/54. (120) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-1I-
1954 година под реден број 97/1, 'е запишано тргов-
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие „Исхрана", со седиште во Прилеп. Предмет 
на иселувањето на претпријатието е: трговија на 
големо со селско стопански производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 97/1/54. 
(231) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-11-
1954 година под реден број 62/1, е запишано тргов-
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие „Калинка", со седиште во Прилеп. Предмет 
на иселувањето на претпријатието е: трговија на 
мало со зарзават и овоштие. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 62/1/54. 
(260) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-1I-
1954 година под реден број 61/1, е запишано тргов-
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие „Витамин", со седиште во Црн леп. Предмет 
на иселувањето на претпријатието е: трговија на 
мало со зарзават и овошки ја. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 61/1/54. 
(261) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-П-
1954 година под реден број 60/1, е запишано тргов-
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие „Месо и риба", со седиште во Прилеп. Пред-
мет на иселувањето на претпријатието е: трговија 
на мало со месо, месни производи и риба. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 60/1/54. 
(262) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
ПОЗО од 21-ХН-1953 година е запишано во реги-
старот на стопанските организации на страна 6, 
рег. бр. 9, претпријатието под фирма: Претприја-
тие „Вијагра", со седиште во Гостивар. 

Претпријатието е основано со решение на 
Народниот одбор на Градската општина — Го-
стивар бр. 4837 од 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
продажба на месо и месни производи. 
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Претпријатието ќе го потпишува Сакип Ос-
ман, а во негово отсуство Ј а ј а Билали, во грани-
ците на овластувањето. 

Бр. 11030/53 од Советот за стопанство на НО 
на Гостиварска околија. (89) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 
152 од 15-1-1954 година е запишано во регистарот 
на стопанските организации на страна 9, рег. бр. 
9, претпријатието п!од фирма: Трговско претприја-
тие „Цароден магазин", со седиште во Кичево. 

Претпријатието е основано со .решение на 
Народниот одбор на Кичевска околија бр. 15181 
од 30-Х11-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
трговија на мало со текстил, колонијал, кинка ли-
рија, парфимерија, железарија и стакларија. 

Претпријатието ќе го потпишуваат раководи-
телот Стој имир Ристески и книгово дителот Бранка 
Стојановска. 

Бр. 152/54 од Советот за стопанство на ЦО на 
Кичевска околија. (153) 

На основа решението на Советот за степаново 
на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 240 
од 15-1-1954 година е запишан во регистарот на 
стопанските организации на страна 14, рег. бр. 14, 
дуќан под фирма; Лебопекарски дуќан „Клас", 
со седиште во Кичево. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Кичевска околија бр. 15181 од 30-ХП-
1954 година. 

Предмет на работа на дуќанот е: производство 
л продажба на леб, пецива и бурек. 

Претпријатието ќе го потпишуваат раководи-
телот Стојан Калчиновски и книговодителот Не-
венка Павиќ. 

Бр. 240/54 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околија. 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 241 
од 15-1-1954 година е запишан во регистарот на 
стопанските организации 'на страна 17, рег. бр. 
17, дуќанот под фирма: Месарски дуќан „Стого-
во". со седиште во Кичево. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Кичевска околија бр. 15181 од 30-ХП-
1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: производ-
ство на месо и месни производи. 

Дуќанот ќе го потпишуваат раководителот 
Стојан У триковски и книго водите лот Мирјана Лу-
кароска. 

Бр. 241/54 од Советот за стопанство на НО на 
Кичевска околија. (15?) 

На основа решение на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
19919 од 19-ХН-1953 година е запишано во реги-
старот на стопанските организации на страна 28, 
рег. бр. 28, претпријатието под фирма: Општинско 
трговско претпријатие „Охридско Езеро", со се-
диште во село Косел. 

Претпријатието е основано со решение на 
Општинскиот народен одбор е. Косел, бр. 3228 од 
16-ХН-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
трговска дејност на мало. 

Претпријатието ќе го потпишуваат раководи-
телот Иван Тодоровски, благајникот Ластун Ми-
тревски и членот Наум Бадаловски. 

Бр. 19119/53 од Советот за стопанство на НО 
на Охридска околија. (173) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
20741 од ЗО-ХИ-1953 година е запишано во реги-
старот на стопанските организации на страна 33, 

рег. бр. 33, претпријатието под фирма: Градско 
трговско претпријатие „Стандард", со седиште во 
Струга. 

Претпријатието е основано со решение на 
Народниот одбрр на Градската општина — Струга 
бр. 7126 од 18-ХП-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
трговска дејност со индустриски стоки на мало. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Петар М. Матовски. 

Бр. 20741/53 од Советот за стопанство на НО 
на Охридска околија. (180) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 20794 
од 31-Х11-1953 година е запишано во регистарот 
на стопанските организации на страна 34, рег. бр. 
34, претпријатието под фирма: Градско трговско 
Претпријатие јанова трговија", со седиште во 
Струга. 

Претпријатието е основано со решение на 
Народниот одбор на Градската општина — Стру-
га бр. 7124 од 18-ХП-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
трговска дејност со индустриски стоки на мало. 

Претпријатието ќе го потпишува раководите-
лот Кирил Р. Нестороски. 

Бр. 20794/53 од Советот за стопанство на НО 
на Охридска околија. (181) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
20781 од 31-ХП-1953 година е запишано ро реги-
старот на стопанските организации на страна 35, 
рег. бр. 35, претпријатието под фирма: Градско хо-
тела- угостител еко претпријатие „Југ", со седиште 
во Струга. 

Претпријатието е основано со решение на 
Народниот одбор на Градската општина — Стру-
га бр. 7260 од 24-ХН-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
хотело угостителска дејност. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Сандре Јанко. 

Бр. 20791/53 од Советот за стопанство на НО 
на Охридска околија. (182) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
11677 од 7-ХН-1953 година е запишано во реги-
старот на стопанските организации на страна 20, 
рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Претприја-
тие — хотел „Маврово", со седиште во Гостивар. 

Претпријатието е основано со решение на 
Народниот одбор на Градската општина Гостивар 
бр. 4873 од 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
хотеле угостителски услуги. 

Претпријатието ќе го потпишуваат Хасан Ми-
лаим и Софре Петровски. 

Бр. 11677/53 од Советот за стопанство на НО 
на Гостиварска околија. (386) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Ох-
рид бр. 3268 од 7-IV-1954 година е запишано во 
регистарот на стопанските организации на страна 
36, рег. бр. 36, претпријатието под фирма: Фабри-
ка за конзервирање на зарзават и емиш „Биљана", 
со седиште во Охрид. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина — Охрид бр. 
2820 од 6-1У-1954 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
конзервирање на емиш и зарзават. 

Претпријатието ќ е го потпишува директорот 
Илија Георгиевски, во границите на овластува-
њето. 

Бр. 3268/54 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина Охрид. (530) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Престапена околија бр. 
1790 од 7-1У-1954 година е запишана во регистарот 
!на установите со самостојно финансирање на стра-
на 9, рег. бр. 9, установата под назив: Управа за 
одржување на патишта, чешми, мостови, приби-
рање на пољаштина и одржување на општо-
народниот имот, со седиште во село Јанковец. 

Управата е основана со решение на Општин-
скиот народен одбор село Јанковец бр. 1 од 1-1-
1954 година. 

Предмет на работата е: одржување и поправ-
ка на патиштата, мостови, чешми, прибирање на 
пољаштина и одржување на општонародниот имот. 

Со установата управува директорот Владо Бо-
гоевски. 

Државен орган за работата и задачите на ус-
тановата е: Општинскиот народен одбор е. Јанко-
вец. 

Бр. 1790/54 од Советот за стопанство на НО на 
Преспанска околија. (509) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Тиквешка околија бр. 11739 од 10-ИГ-
1954 гдоина е запишана во регистарот на устано-
вите со самостојно финансирање на страна 19-20, 
рег. бр. 10, установата под назив: Градска аптека, 
со седиште во Неготино. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Градската општина — Неготино бр. 
324 од 5-Ш-1954 година. 

Предмет на работата е: набавка, преработка и 
продажба на лекови и санитетски материјали. 

. Со установата управува управителот Алексан-
дар Ѓондев. 

Државен орган за работата и задачите на Ус-
тановата е: Народниот одбор на Градската општи-
на — Неготино. 

Бр. 11739/54 од Советот за стопанство на НО 
на Тиквешка околија. (510) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 
11069 од 1-Ш-1954 година е запишана во региста-
рот на установите со самостојно финансирање на 
страна 17-18, рег. бр. 9, установата под назив: Око-
лнава аптека, со седиште во Кавадарци. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Тиквешка околија бр. 2126 од 1_Ш-
1954 година. 

Предмет на работата е: набавка, преработка и 
продажба на лекови и санитетски материјали. 

Со установата управува управителот Ѓорѓи Ј а -
нишлиев. 

Државен орган за работата и задачите на Ус-
тановата е: Народниот одбор на Тиквешка околија. 

Бр. 11069/54 од Советот за стопанство на НО 
на Тиквешка околија. (520) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Гевгелиска околија на страна 
7, рег. бр. 7, е запишана Рибарската производите л-
на задруга „Дојранско Езеро", со седиште во село! 
Нови Дојран. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
од 13-У-1953 година. Предмет на работата на За -
другата и обврските на задругарите се предвиде-
ни со правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Дончо Кречев, книго-
водителот Стојан Тешев и благајникот Илија Та-
сев. 

Од Советот за стопанство на НО на Гевгелиска 
околија, бр. 4839/53. (135) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Гевгелиска околија на страна 
15, рег. бр. 15, е запишана Селанската работна за-
друга „Изворски", со седиште во село Богданци. 

Задругата е основана на оснивачко^ собрание 
од 1953 година. Предмет на работата на задругата 

и обврските на задругарите се предвидени сз пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ј а претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Мирчо Џочков и кни_ 
^водителите Никола Данаилов и Алекса Ѓуров. 

Од Советот за стопанство на НО на Гевгелиска 
околија, бр. 7579 од 10-1Х-1953 година. (133) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
11679 од 7(-ХИ-1953 година е запишан во регистар 
рот на стопанските организации на страна 16, 
рег, бр. 3, дуќанот под фирма: Самостоен дуќан 
за производство на сода „Содара". со седиште во 
Гостивар. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 
ОД 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: производ-
ство на сода вода. 

Дуќанот ќе го потпишува Ж и в к о Панески, а 
во негово отсуство Сали Саипи. 

Бр. 11679/53 од Советот за стопанство на НО 
на Гостиварска околија. (387) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
11680 од 7Ј-ХП-1953 година е запишан во региста-
рот на стопанските организации на страна 14, рег. 
бр. 2, дуќанот под фирма: Слаткарски дуќан 
„Јагода", со седиште во Гостивар. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 
Од 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: продажба 
на слатки. 

Дуќанот ќе го потпишува Садула Мурати, а 
во негово отсуство Сандре Андоновски. 

Бр. 1168«0/53 од Советот за стопанство на НО 
на Гостиварска околија. (388) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
11685 од 7-Х11.1953 година е запишан во региста-
рот на сЈтопацските организации на страна 17, 
рег. бр. 3, дуќанот под фирма: Самостоен дуќан 
за правење и продажба на ча ј и кафе „Усни 
Јол", со седиште во (Гостивар. ' 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
Одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 
од 2-Х-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: продажба 
на к а ф е и ча ј . 

Дуќанот ќе го потпишува Арсе Наумчески, а 
во негово отсуство Назми Акик. 

Бр. 11685/53 од Советот за стопанство на НО 
на Гостиварска околија. (390) 

На Основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
11705 од 7-ХН-1953 година е запишан во региста-
рот на стопанските организации на страна 14, рег. 
бр. 1, дуќанот под фирма: Угостителски дуќан — 
народна кујна „Охрид", со седиште во Гостивар. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 
од 2-ХП-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: угости-
телски услуги со храна. 

Дуќанот ќе го потпишува Владо Христоски, а 
во негово отсуство Нешат Рамадани. 

Бр. 11705/53 од Советот за стопанство на НО 
на Гостиварска околија. (391) 

На еленова решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 
111 од 11-1-1954 година е запишано во регистарот 
на стопанските организации на страна 12, рег. бр. 
1, претпријатието под фирма: Трговско претприја-
тие на мало „Осогово", со седиште во Делчево. 
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Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Малешевска околија бр. 8180 од 
25-ХН/-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: тр-
говска дејност на мало. 

Претпријатиево ќе го потпишува директорот 
Анго В. Христов. 

Бр. 111/54 од Советот за стопанство на НО на 
Малешевска околија. (514)1 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 
62 од 8-1-1954 година е запишано во регистарот, 
на стопанските организации на страна 5, рег. бр. 1, 
претпријатието под фирма: Угостителско претпри-
јатие „Јадран", со седиште во Делчево. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Малешевска околија бр. 8180 
од 25-ХП-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: уго-
|стител|ско_хотелски услуги. 

Претпријатието ќе го потшишува директорот 
' Сулејман Бостанџиски. 

Бр. 62/54 од Советот за стопанство на НО на 
Малешевска околија. (515) 

На основа решението ца Советот за стопанство' 
на Народниот одбрр на Малешевска околија бр. 
61 од 8-11-1954 година е запишано во регистарот 
на стопанските организации на страна 4, рег. бр. 1, 
претпријатието под фирма: Угостителско претпри-
јатие „Пијанец", со седиште во Делчево. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Малешевска околија бр. 8180 од 
25-ХИ-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
угоетителско-хотелски услуги. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Мијалче Златков. 

Бр. 61/54 од Советот за стопанство на НО на 
Малешевска околија. (516) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 
63 од 8-1-1954 година е запишано во регистарот 
на стопанските организации на страна 3, рег. бр. 
1, претпријатието под фирма: Трговско претприја-
тие на мало „Гољак", со седиште во Делчево. 

Претпријатието /е основано со решение на На-
редниот одбор на Малешевска околија, бр. 8180 од 
25-ХП-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: тр-
говија на мало со трговски услуги. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Панче Симеонов. 

Бр. 63/54 од Советот за стопанство на НО на 
Малешевска околија. (517) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2467 
од 16-IV!-1952 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 841, 
рег. бр. 841, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
чар Шуаип Љутви Ејуп, со седиште во Скопје, ул. 
„99" бр. 8. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на копчиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шуаип 
Љутви Ејуп). (254) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр, 2182 
од 5-111-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
815, рег. бр. 815, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Кадрија X. I Д е м к о в с к и , со седиште во 
Скопје, ул. „464" бр. 4. 

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

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот К а -
дрија X. Демировски. (255) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 
14713 од 5-1Х-1953 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 394, рег. бр. 387, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фото „Уметност" Темелко М. Бадниковски, 
со седиште во Титов Велес, ул. „Лазар Колишев-
ски" бр. 37а. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Темел-
ко М. Бадниковски. (256) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 
10913 од 7-УИ11-1953 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 393, рег. бр. 386, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Налбат Петре Ристов Тодоров, со седиште 
во Титов Велес, ул. „Маршал Тито" бр. 55. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткову-
вање на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре 
Ристов Тодоров. (257) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 
12928 од 25-1Х-1953 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 392, рег. бр. 385, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Киро Борисов Милевски, со седиште 
во Титов Велес, ул. „Маршал Тито" бр. 235. 

Предмет1 на работата н а . дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Борисов Милевски. ( 2 5 8 ) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 
3672 од 5-ХЦ-1945 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
395, рег. бр. 388, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ќебапчија Тодор Јамандиев Солев, со седиште во 
Титов Велес, ул. „Христо Ботев" бр. 44. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење и 
продажба на ќебапи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Јамандиев Солев. (259> 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 11734 од 23-\Д-1949 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 389, рег. бр. 382, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Налбат Ангел Јованов Цецев, со седи-
ште во Титов Велес, ул. „Питу Гули" бр. 16. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткову-
вање на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Јованов Цецев. ( 2 6 0 ) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр, 11069 од 3-1Ц-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 735, рег. бр. 735, занает-
чискиот дуќан под фирма: В е л о с и п е д и н е ^ рабо-
тилница на Борис Д. Тодоровски, со седиште во 
Скопје, ул. „С. Марковиќ" бр. 13. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
велосипеди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бориз 
Д Тодоровски. (299) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2215 
ед 14-1\Л-1953 година е запишан во регистарот на 
занае^тчијските дуќани и работилници на страна 
870, рег. бр. 870, занаетчискиот дуќан под фирма: 
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Кондураџија Ристо Г. Гаваловски, со седиште во 
Скопје, ул. „Н. Вапцаров" бр. 21. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Г. Гаваловски. (ЗОО) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина •— Струмица бр. 
10307/53 година е запишан во регистарот1 на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 8, рег. 
бр. 58, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар 
Глигор Матеев Проданов, со седиште во Струмица, 
ул. „Славчо Стоименов" бр. 10. 

Предмет на работата на дуќанот е: браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја- потпишува сопственикот Глигор 
Матеев Проданов. (301) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 
7897/52 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 
7, Ѓорги Иванов Србинов, шофер, без постојано по-
словно! место. 

Предмет на работата е: шоферски авто-услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 

Иванов Србинов. (302) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 10920/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 50, рег. бр. 345, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ј а ж а р Фаик Захиров 
Раимовски, со седиште во Гостивар, ул. „Срахиња 
Симоноски" бр. 1 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на јажина. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик 
Захиров Раимоски. ^ (303) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 10518/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 51, рег. бр. 348, занает-
чискиот дуќан под фирма: Налбат Аливеби Бакиов 
Бурнази, со седиште во Гостивар, ул. „Никола Па-
рапулов" бр. 65. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковуваше 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алине-
би Бакиов Бурнази. (304) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 2 од 15-11-1951 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
391, рег. бр. 384, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Никола Орданов Мрков, со |седишЈг1е во 
Титов Велес, ул. „Крали Марко" бр. 107. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Орданов Мрков. (261) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 20141 од 28-ХП/-1951 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 390, рег. бр. 383, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ахчилнииа Незир Ализот Ализотов, со се-
диште во Титов Венее, ул. „Солунска" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: готвење на 
јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Незир 
Ализот Ализотов. (262) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Прилепска околија бр. 16639 од 8-ХП-
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 32, рег. 
бр. 32, занаетчискиот дуќан Под фирма: Ковач Коста 

Јованов Порјазоски, со седиште во е. Кривогаш-
тани. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Јованов Порјазоски. (263) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Прилепска околија бр. 15959 од 10-ХП-
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 36, рег. 
бр. 36, занаетчискиот дуќан п о д ' ф и р м а : Столар-
ска работилница „Напредок" на Васил Николов 
Мандилоски, со седиште во Крушево, ул. „8 сеп-
тември". 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Николов Мандилоски. (264) 

На основа дозволата бр. 1695, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 37, рег. бр. 37, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Георгија Павловски, со седиште во 
е. Костинци. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Геор-
гија Павловски. (265) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2577 од 3-Уг1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 877, рег. бр. 877, занает-
чискиот дуќан под фирма: Саатчија Петар Илиев 
Перчинков, со седиште во Скопје, ул. „4" бр. 27. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Илиев Перчинков. (266) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2324 
од 15-У,Н1-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
876, рег. бр. 876, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Конду рацију Тра јко Миланов Стеровеки, со се-
диште во Скопје, ул. „Иво Лола .— Рибар" бр. 7. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тра јко 
Миланов Стеровски. (267) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2141 
од 31-1-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 865, 
рег. бр. 865, занаетчискиот дуќан под фирма- Бер-
бер Борис Миланов Јанев, со седиште во Скопје, 
ул. „4" бр. 11. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Миланов Јанев. (263) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО град Скопје бр. 7268 од 191-Х11-1952 година 
<е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 869, рег. бр. 869, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Димитрие Ва-
силев Груев, со седиште во Скопје, ул. „386" бр. 41. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
трие Василев Груев. (269) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2600 од 25-VII-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 743, рег. бр 743, занает-
чискиот дуќан под фирма: Шамиџкја Дурак Д. 
Гани, со седиште во Скопје, ул. „Белградска" 36. 

Предмет на работата на дуќанот е: шамициски 
занает. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дурак 
Д. Гани. (270) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2635 од 10-Х1-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 785, рег. бр. 785, занает-
чискиот дуќан под фирма: Авто-механичарска ра-
ботилница на Благоја Стефанов Блажевски, со се-
диште во Скопје, ул. „Вера Јоциќ" бр. 13. 

Предмет на работата на дуќанот е: а в т о м е х а -
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја 
Стефанов Блажевски. (271) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 2051 од 6-Х1-1945 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 407, рег. бр. 400, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бочвар Горѓи Лазаров Павлов, со седиште 
во Титов Велес, ул. „Петар Михајлов" бр. 206. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Лазаров Павлов. (272) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 1480 од 10-ХН-1945 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 398, рег. бр. 391, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Самарџија Ѓошо Тодоров Богоев, со седиште 
во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 146. 

Предмет на работата на дуќанот е: с а м а р џ и ј и 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓошо 
Тодоров Богоев. (273) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 25441 од 121-Х1-1948 година е задишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 397, рег. бр. 390, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Благој Ѓошев Богоев, со седиште 
во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 146. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Ѓошев Богоев. (274) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 8391 од 22-1У-1948 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 408, рег. бр. 401,, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Иван Димитров Николов, со седи-
ште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 111. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиеше на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Димитров Николов. (275) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 2775 од 1-IV-1950 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 402. рег. бр. 395, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Семкар Трајко Саздов Тепев, со седиште 
во Титов Велес, ул. „Ѓоре Органџиев" бр. 2. 

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

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Тра јко 
Саздов Тегнев. (276) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 3873 од 15-111-1951 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 396, рег. бр. 389, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Алваџија Мандак Ибраимов Алим, со се-
диште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 64. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење на 
алва. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мандак 
Ибраимов Алим. * (277) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 5390 од 12-1Ц-1947 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 409, рег. бр. 402, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Самарџија Александар Тодоров Накинов, 
со седиште во Титов Велес, ул. „Јаворска" бр. 1. 

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски 
изработки и услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Тодоров Наќинов. (278) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 3734 од 20-11-1947 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 400, рег. бр. 393, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткар Ибраим Дафилов Лиманов, со се-
диште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 21. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење и 
продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраим 
Дафилов Лиманов. (279) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 774 од 8-III-1946 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 403, рег. бр. 396, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Никола Кузманов Димов, со> се-
диште во Титов Велес, ул. „Максим Горки" бр. 108. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Кузманов Димов. (280) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 2931 од 20-Х1-1945 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
399, рег. бр. 392, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Самарџија Диме Андреев Гочев, со седиште во 
Титов Велес, ул. „Богдан Каракостов" бр. 47. 

Предмет* на работата на дуќанот е: с а м а р џ и ј и 
изработки и услуги. $ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диме 
Андреев Гочев. (281) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 3444 од 3-Х1-1945 год. е запишан во регистарот 
на зана'етчиските дуќани и работилници на страна 
406, рег. бр. 399, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Налбат Али Асан Караманов, со седиште во Титов 
Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 108. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковува-
ње на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али 
Асан Кариманов. (282) 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 5103 од 14-1Уг1951 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 401, рег. бр. 394, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткар Муса Муса Беџет, со седиште во 
Титов Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 41. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муса 
Муса Беџет. (283) 

На основа дозволата рд ГНО — Титов Велес 
бр. 713 од 6-Х1-1951 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 405, рег. бр. 398, занаетчискиот дуќан под 
фирм^: Алваџија / Абди Шаќир, со седиште во 
Титов Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 28. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абд I 
Шаќир. (284; 

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес 
бр. 14330 од 15-ХИ-1950 година е запишан во р е ш -
еа арот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 404, рег. бр. 397, занаетчискиот дуќан под 
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фирма: Семкар, Ванчо Миланов Кривошиев, со 
седиште во Титов Велес, ул. „Благој Јасмов", 
бр. 11. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо 
Миланов Кривошиев. (285) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2452 
од 5-Ј11-1952 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 691, 
рег. бр. 691, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Милан П. Ацевски, со седиште во Скопје, ул. „117" 
бр. 33. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
П. Ацевски. (286) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 983 
од 5-Х1-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
880, рег. бр. 880, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Леблебиџија Нијази К. Ракип, со седиште во Скоп-
је, ул. „Гоце Делчев" бр. 8. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нијази 
К. Ракип. (287) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2566 од 5-У-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 700, рег. бр. 700, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Молер Цветко Стојанов 
Јанков, со седиште во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" 
бр. 40. 

Предмет на работата на дуќанот е: молерски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко 
Стојанов Јанков. (288) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2637 од 10-Х1-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 879, рег. бр. 879, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Георги Димков 
Пр личков, со седиште во Скопје, ул. „Г. Темпо" 
бр. 33. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Димков Прличев. (289) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 772 
од 15-Х-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
834, рег. бр. 834, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Свеќар Борис Димев Манев, со седиште во Скопје, 
ул. „192" бр. 21. 

Предмет на работата на дуќанот е: цравење на 
свеќи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Димев Манев. (290) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1317 
од 17-1-1946 ' година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 755 
рег. бр. 755, занаетчискиот дуќан под фирма: Опан-
чар Ба јрам Идриз Бајрам, со седиште во Скопје, 
ул. „Белградска" бр. 113. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење на 
опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ба јрам 
Идриз Бајрам. (291) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 158 
од 13-11-1951 година е запишан во регистарот на 
Занаетчиските дуќјани и работилници на страна 

758, рег. бр. 758, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Опинчар Р и ф а т Ибраим Исмаил, со седиште во 
Скопје, ул. „Бит пазар" бр. 22. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење на 
опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рифат 
Ибраим Исмаил. (292) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 833 
од 23-Х-1945 година запишан во регистарот на за -
наетчиските дуќани и работилници на страна 756, 
рег. бр. 756, занаетчискиот дуќан под фирма: Опин-
чар Фаик Реџеп Усеин, со седиште во Скопје, ул. 
„Белградска" бр. 120. 

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик 
Реџеп Усеин. (293) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2299 
од 27-VI-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 723. 
рег. бр. 723, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија Шефкет Риза Ибраим, со седиште во 
Скопје, ул. „369" бр. 24. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ш е ф -
кет Риза Ибраим. (294) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 498 
од 11-1Х-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
868, рег. бр. 868, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Теохар Тодоров Бакул евски, со седи-
ште во Скопје, ул. „Никола Вапцаров" бр. 29. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Теохар 
Тодоров Бабулевски. (295) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 289 
од 9-П-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
867, рег. бр. 867, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Јорданци ја Абди Исмаил Хазир, со седиште во 
Скопје, ул. „106а" бр. 69. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абди 
Исмаил Хазир. (296) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2348 
од 27-VI1-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
730, рег. бр. 730, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ножар Сеј фула Сали Сеј фула, со седиште во 
Скопје, ул. „121" бр. 22а. 

Предмет на работата на дуќанот е: кожарски 
услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Сеј-
фула Сали Сеј фула. (297) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2286 
од 3-У11-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
753, рег. бр. 753, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Молеро фарбарска работилница на Ж и в к о Цветков 
Трајковски, со седиште во Скопје, ул. „3" бр. 32. 

Предмет на работата на дуќанот е: мо леро ф а р -
барски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ж и в к о 
Цветков Трајковски. (298) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Тетово бр. 3410/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 329, рег. бр. 329, 
занаетчискиот дуќан под фирма Волновлачар Ве-
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лиу Арифов Хамди, со седиште во Тетово, ул. 
„Горна Чаршија" бр. 34. 

Предмет на работата на дуќанот е: влачење 
на волна. 

Фирмава ќе ја потпишува сопственикот Велиу 
Арифов Хамди. (49) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
175/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 320, рег. 
бр. 330, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач 
Ја јаи Ризов Невзат, со седиште во* Тетово, ул. „Бе-
личица" бр. 22. 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ја јаи 
Ризов Невзат. (50) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
2899/50 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 331, рег. 
бр. 331, занаетчискиот дуќан под фирма: Волно-
влачар Велиу Абдулов Вехби, со седните во Те-
тово, ул. „Лазар Колишевски" бр. 16. 

Предмет на работата на дуќанот в: влачење 
на волна. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствен шот Велиу 
Абдулов Вехби. (51) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
10449/50 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 317, 
рег. бр. 317, занаетчскиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија Абдулаи Хамдиов Решад, со седиште во 
Тетово, ул. „Иво Рибар Лола" бр. ИЗ. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абду-
лаи Хамдиов Решад. (52) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
360/46 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 290, рег. 
бр. 290, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Јусуфи Умеров Ахмед, со седиште во Тетово, ул. 
„Скопска" бр. 30. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусу-
фи Умеров Ахмед. (53) 

. На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
36/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 310, рег. 
бр. 310, занаетчискиот дуќан под фирма: Конду-
раџија Селмани Аметов Исмаил, со седиште во Те-
тово, ул. „Лазар Колишевски" бр. 32. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сел-
мани Аметов Исмаил. (54) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
33/4^ година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 267, рег. 
бр. 267, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија 
Абази Бекиров Усеин, со седиште во Тетово, ул. 
„Беласица" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абази 
Бекиоов Усеин. (55) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
3911/46 година е запишан во регистарот на зана-

етчиските дуќани и работилници на страна 266, 
рег. бр. 266, занаетчискиот дуќан под фирма: Саат-
чија Абдулаи Хазбиов Решад, со седиште во Те-
тово, ул. „Лазар Колишевски" бр. 18. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абду-
лаи Хазбиов Решад. (56) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
447/46 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 265, рег. 
бр. 265, занаетчискиот дуќан под фирма: Папучар 
Јакупи Зејнелов Џабир, со седиште во Тетово, ул. 
„Кузман Јосифовски-Пи^у" бр. 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на папучи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јакупи 
Зејнелов Џабир. (57) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
291/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на стран 272, рег. 
бр. 272, занаетчискиот1 дуќан под фирма: Бербер 
Мустафаи Бекиров Илјаз, со седиште во Тетово, 
ул. „Маршал Тито" бр. 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Му-
стафаи Бекиров Илјаз. (58) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
3937/48 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 263, рег. 
бр. 263, занаетчискиот дуќан под фирма: Казан-
џија Црвенкоски Глишов Славе, со седиште во Те-
тово, ул. „Страшо Пинџур" бр. 86. 

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Црвен-
коски Глишов Славе. (59) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Тетово бр. 10377/52 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 271, рег. бр. 271, занает-
чискиот дуќан под фирма: Конду раци ја Стевчески 
Томов Воислав, со седиште во Тетово, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 27. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стев-
чески Томов Воислав. (60) 
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