
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ 
Сабота, 29 септември 1951 год/ 

Ќрој 26 . Год. VII 

Овој број чини див. Прет-плата 
за 1951 годиш изнесува 350 дин. 

Чековна сметка бр. 801.901812 
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Ца основа чл. И од Законот за слатководното 

рибарство, а сошиел да ,се заштити и унапреди рибарст-
,вото донесувам следното 

Р е ш е н и е 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА РИБОЛОВНИ ВОДИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА СПОРТСКИ 

I. За дѓа се заштитат ретките и проредени видови 
риби се забранува! риболовот со ^ркви и да било рибо-
ловни ашати и средства освен с о јадица (трска) во 
следните риболовни води: 

1) Црни Дрим во целото течение; 
2) В-ардар од изворот до"село Брвеница; 
3) Река Радика (Мавровска и Штировичка) во 

целото течение; 
4) Мала со Гарска Река во целото течение; 
5) Сатеска со Ресочанск,а Река во делото нивно 

течение; 
6) Рек^ Шум во целото течение; 
7) Умсвд Река во целото течение; 
8) Свинска Река во целото течение; 
9) Бра јчино^ Река во целото течение; 
10) Диховск,а Река со Сашунџица и Црвена Река 

од изворите до утекот во ,рака Дратор; 
11) Злокучанска Река во целото течение; 
12) Коњарец Река во целото течение; 
13^ Бела Река во целото течение; 
14) Треска со Голема Река до акумулацијата 

М,атка; 
15) Величка Река во целото течение; 
16) Радче од изворот до утекот во река Вардар; 
17) Маркова'Река во целото течение;' 
18) Калина Река во делото течение; 
19) Бабуна Река во целото, течение; 
20) Дошницт во целото течение; I , 

, 21) Бошава во целото течение; 
^ 2 2 ) Црна Река од изворот до село Жвањ; 

23) Маздраца во целото течение; 
24) Тетовска Река во целото течение; 
25) Липковска (Кумановска Река) во целото тече-

ние; 
26) Брегалница до село Истибања; 
27) Зрновока Ре)ка во целото' течение; 
28) Злетовска Река во целото течение; 
29) Пчиња во целото течение; I. 
30) Крива Река до са,ст,авот со Липковска Река; 
31) Барбушница со Осој ница во делото течение; 
32) Сите десни притоки на река Струма од нив-

ните извори до утекот им во река Струма; / 
33) Мелл1и!0ратив(нја; мрежа" (каналитеУ на Скоп-

ското Поле освен на-делница кои ќе бидат определени 
од Управава за водостопанство. 

II. Кај сите риболовни води споменати' во пред-
ходна^ точка треба да се сметат и сите десни и леви 
притоки што се вливаат1 меѓу означените граници. 

III. Решението бр. 6384 од 13-1У-1951 год. изда-
дено од страна на министерот за Земјоделство и шу-
марство се ставув^ вон сила. 

IV. Ова решение влегува во сила од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". ' 

Број 1300 од 31-УШ-1951 год. - Скопје, 

Го застапува: 
Министер-претседателот на Со-

' ве тот за земјоделие и шумарство 

Министер-претседател на Сове-
тот за енергетика, преработу-
вачка и екстрактивна индустрија 

Страхил Гигов, с.р. 

111 
Врз основа на чл. 5 и 8 од Законот за избор на 

одборници на народните одбори, Извршниот одбор на 
Народниот одбор на град Охрид го донесе следното 

Р е ш е н и е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЕДЕН 

НАРОДЕН ОДБОРНИК I џ 

Да, се ма де,н! 7 октомври 1951 година извршат до-
полнителни избори вомЗ-та изборна единица за избор 
на еден народен одборник со заменик на Народниот 
одбор даѓ град Охрид. 

Број 11719 од 13-1Х-1951 год. - Охрид 

ОГЛАСЕН ОДЛ 
СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ 

Министерството на внатрешни работи на НРМ, 
со решение IV, број 14092 од 26-\ЛМ951 год. ја одо-
бри промената на фамилијарното име на Пешовски 
Павле, роден-на 26 јуни 1914 година, децата: Ѓорѓи 
родена на 27 април 1941 год. и Крум^роден на 27 ав-
густ 1942 год. сите родени во село Злетово, Кратовска 
околија и Супругава Пешовска Зора родена Гушеле-
в а на 2 'август 1923 год. во град Штип, со пребива-
лиште во град Штип, улица "Борка Левата" бр. 9, 
та1К,а да во иднина фамилијарното име им гласи Ма-
ренчев^. 

Согласно чл. 21 од Законот за слични имиња,' ова 
промена важи 10д денот на објавувањето' во "Службен 
весник н,а НРМ". % .1—8—142 

Министерството на внатрешни (работи на ,Народна 
Република Маме! дони ја со решение IV — бр. 14945/51 год. 
од' 30-У1-1951 год. одобрило е променана на. р опеаноно име 
на (Малолетното дете Младеновски Никол,а, родон на д-ен 
6-У-1950 под. вд ,.пред Куманово, -од родители: татко Мла-
деновски Стојадин и мајка Младенов.ска Роднрг родена А-
ивастаоааа, нака да но иднина роденото име на детето му 
гласи Славе. 

Согласно 'чл(е(н ,21 од Залосин/от за лични имиња оваа 
промена 1важи ,од денот на објавувањето на 'Овоо1 оглас в-ч 
"Службен весник на НРМ". 1—7—129 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 

^ОКОЛИСКИ СУД СКОПЈЕ 
Борис Димитриевски, од Скопје ,подаде против жена 

си Богданка Димитриев-ежа тужбава развод на бракот. Би-
дејќи туженана Богданка! е со непознато местожителство, 
истата, ас поканува (во 'Срок од 30 дена ,по излегувањето 
ат овој оглас во "Службен весник на НРМ4 ч да се јави или 
одреди свој застапник во противе,н случај судот екаофицио 
го одредува Кирил Ладов, адвокат од Скопје, мој ќе ја 
заостанува ина Нејзин^ мазноски. 

,Од! Околискиот суд ,за град Скопје, 1Г. бр. 65951. 
11 ^ 1 —7—131 

ОКОЛИСКИ СУД в о ш т и п 
Бален Матева Лујиза-Роза од град Титов Велес, пода-

де против мажот си Бален ФрЗњов Мате, од Св. Рог, НР 
Хрватска, тужба за развод на; бракот. ' ч 

Бидејќи Баш ен Фрањев Мате, од Св. Рог, НР Хрват 
ска е во неизвесност, се поканува, во срок од еден; месен 
од објавувањето н,а ово'ј оглас. во "Службен весник на 
НРМ" да ^е јани лично или одреди -овој застапник. В.о про-
тивен случај, судов еисофиадијо го одредува за: 'застапник 
Матета Иван, работник од (Град Штип. 

Од околискиот суд во град Штип Г. бр." 279/51 
, . I . . - " 1—6—10 

ОКОЛИСКИ СУД в о к и ч е в о 
'При овој суд се води'оставинска постапка по остави-

ната (на ноќ. , Банда Бејзатоска, бивша од Кичево, к,оја е 
умрена на 5-У-1942 под. Имееованат^ покрај останатите 
наследници оставила и мерка Санија! А. Марос ма, ко,ја' е со 

'непозната адреса (во Турција, ,а н,а која и' е одреден з. 
станиш Кренат Мероски од Кичево. 

Се пови,кува наследничка Санија А. Меро,ска да" се 
јави во судо,в или, да јаки каде е нејзи,ниот боравок, како 
и секој ,ко/ј, што знае нешто за им е но,в шата ,да јави, на овој 
суд или на определениот старател во срок од мекЈец дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на НРМ". Во противен случај, а по истекот на горениот срок 
оставината ќе се (расправи во отсуството на' шиен овената. 

Од Околискиот (суд ,во Кичево, О. бр. 228/50 год; 
II—7—123 

При оној суд се веди (ОШавинска постапка, 11 о оста-
вината на ноќ. Тафоски Јакуп бивш од с,ело Поповјани — 
Кичево кој е умрел 1нах 13-1У-1945 год. Именов анмрт покрај 
о,сигналите наследници е о,ста виш и син Бајрам Тафоски од 
село Поповјани, кој пред години е отишол ,во Ру мули ја 
и од-тогаш па до денес ништо не се знае. ' 

Се понижува наследникот' Бајрам Тафомси од 'село 

Поповјани — Кичевска околија да се јави на судов со 
своето последно бора,в,иште, иако и ,секое лице кое нешто 
знае за именуваниот да. јани на С!В10Ј суд нос рок од ,мејоец 
денка од денот на, објавувањето на оној оглас но "Службен 
весник ,на НРМ". Во противен случај1, в по истекот на! гор-
ниот (срок1 ќе се смета да е Бајрам Тафоски од село Попов-
јани умрел без потом,ство. 

Од Околискиот суд во Кичево, О. бр1, 1007/50 

При овој) суд се води оставинска постапка по оста-
вината на ноќ. Танаскоска Кнегиња бивша /од -сел,о Иванчи-
шта - (Кичевска колиј'а, која е умрена ика. 11-УИМ947 ш т 
во село Ив,анчишта. Имееованата покрај оетаигалите наслед-
нион! оставила и син Арсо Тана!сжо,ски од село' Иванчишта 
— Кичево (кој уште Л918 год. отишол во Русија и од тог -
иве се) јавил. 

Се ,повику,ва Аркзо Танасковски од село Иванчишта -
Кичево како и секој оној лсој н,ешто знае 'за него да ја1? 
Ш1а Околискиот суд (во Кичево' во, срок од месец дена. о 5 
денот, на објавувањето1 на овоЦ огл1а(с во "Службен весник 
на НРМ". Во Противен случај а (По истекот на горниот 
срок к'е се сМ^та да 'е повиканиот Арсо умрен бев потом-
ство. 4 , ' 

Од Ок(Јјшс,киот суд во Кичево О. бр. 602/50 ,год. , 
1—7—121 

г - . 
При 'овој суд се води оста,винска постапка на лок. 

Рамазан Фазлиовски, бивш од' Кичево кој'умрел на 24-1У-1943 
-под. Именуваниот покрај Останатите наследници го оста-
вил и наследникот Шазиѓман Фазлио^ски од град, Кичево кој 
е во неизвесност, а за старател му е одреден Осман Фаз-
лиоски од Кичево. 

Се довикува ^наследникот Шазимаш: Др во срок од 
Здан месец од денот на ,објавувањето 1На овој оглас во 
"Службен ресник -на ѓЈВД" се јави на овој суд или на од-

редениот му полномошник. Во противен случај, ,а по исте-
кот на определениот срок оставината к'е се расправи во 
отсуството на поменатиод. 

Од Околискиот (суд! во Кичево О. бр. 210/50 год. 
1—7—116 

Пред овој суд (Сја нади оставинска, постапка но оста-
в,ината (на 'шок. Софронија Цветаноски, бив^ц од село' 
дникиКичаво, (Кој е умрел на 18-УШ-1948 тот. Именованиот 
(нојкрај останатите (наследници го оставил и наследник 
Агуш Цветаноски од село Кладни,к кој е во ^Неизвесност, 
(а за Старател му е одреден Спиро ковески од село Кладник 
-Кичево. ' 

Се повикува наследникот Агуш но срок од еден ме-
сец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник нч 
НРМ" да 'се јжвм ма овој суд ш и на одредениот старател. 
Во (Противен 'случај, а по (истекот на определениот -ороч 
оставината ќе (се расправи \во отсуство на поменатиот. 

Од Околискиот (суд во град Кичево' О. бр. 980/50 
\гШ- 1 % 1—7—119 

При овој суд (Се боиш (оставинска. постапка, по оста-
вината на ноќ. Митрески Китанов Дамче, бивш од, Кичево 
кој е умрел на 22-1М-1943 год. во Кичево. Именованиот по-
крај 100танализа наследници- по оставил и (наследникот Козмо 
Д, Митрески -од Кичево кој е, (во неизвесност, а на кој е 
одреден старател Гоаде М. Костески од Кичево. 

Се пови,кува наследникот Козма да во срок од шен 
месен по објавувањето на 'Овој оглас во "Службен' весник 
н а НРМ" се јани, на овој (суд или (на одредениот му стара-
тел. Во противен случај, а по истекот на горе определениот 
срок оставината! ме^ се расправи но отсуство на" наметнатиот. 

Од. Околискиот суд во Кичево О. бр. 1318/50 топ. 
1^-7—120 

- . При овој суд се.води оставинска постапка п 0 оста-
вината ,на ноќ. Керима Куртеска, бивш-, од, сел!о Л ион чани 
— Кичевско, која, е умрена, н1а 29-У1-1948 год. Именованата 
покрај останалите наследници го оставила. и наследникот 
Ашимоски Мемиш од с1ело Лисичани кој е во неизвесност, 
а з,а /старател му е одреден Решит Деароеки од (село Ли-
с и ч а н и 1 1 '"1 

Се повикува наследникот Мемиш да во срок од е л е 
Ме-рие од објавувањето на овој оглас во "Службен весник 
на НРМ", се јави на 1 овој суд или на одредениот полномо^ 
шник. Во противен случај!, а по истекот на опре дел еттио! 
срок остваинагга ќе се расправи во отсуство ,н^ поменати^т 

Од околискиот суд во град Кичево О. бр. 354/50 
год. ' , 1 - 7 - 1 1 7 

РЕГИСТРАЦИИ Н4 ДРЖАВНИ . 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 1 

ОД РЕПУВДИКДИСКО ЗНАЧЕЊЕл 

' Министерството за финансии на ^РМ во смисол на 
член 17 од Основниов закон за државните стопански прет-
пријатија и чл. 18 од Правилникот зц регистрација на др-
жавните стопански претпријатија објавува: 

Врз откова, нр тсшетгитео на в Министерството за фи-
нансии на НРМ бр. 198 од 8-1-1951 -год. ллпиаано' е но реги-
^стерот та државните стопан-жи претпријатија од републи-
К1ан1ско значењ1е на! страна 337, државното стопанско прет-
пријјати!^ од републикан1смо значење под фирма: Претпри-
јатие за производство и унапредување (На, ри,би и риба!и 
производи! "Преспа" со седиште во село Перово, Ресенско. 

Претпријатието е основано со решение на Флад^ 
на НРА бр. 5069 од 26-ХН-1950 год. ' 

.Премет ча работата на претпријатието е- да подиг-
ттувр нов(ч рибни 1акл1оништа и мрестилншта за, вештачко 
,ра,з;митожлпв1ање на рибен подмладок со применување на 'на-
учни методи во вештачкото^ размножување. 

Претпријатието е под (стсипанска управд на Генерал-
ната диоекпија ^а пржав-ни зем јод е л ски стопанства 

Фи!р1мата Ќ!в ја 'ношишув^ директорот чна претприја-
тието Јонче Наумош/и во' границите на овластувањето. 

Бр. 198 !с(д Министерството 3)а финанси,и На НРМ. 
Г , ЧИ—4-6С 

Врз опт-^ве! на( рептеттието нч. Министерството зч фи 
1ттаѓ!̂ ич тта, НРМ бр. 6633 од 4-УШЛ951 год. уписано е вп 
рсгистејЈОт на државните стопански поетпоијатиЈа од пеаублн 
конско значење на сто 348 пожалното с^^паис^0 ппетппијатие 
од реп^бли^ппгско значење под фирма: Претприја,тие за. про-
ектсв1̂ 1Њ1о1 т хидроцентрали! и испитателни работи "Хид1р10-
електроп)роект" со седиште во Скопје. 

(Преггпри'1!а'Т(И1ет!0 е о с н о в а а со решение На Владата 
,На НРМ бр. 1208 од 8-У11-1951 го(д. 
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Предмет ,на работата иа претпријатието е: да изра-
;боту1В181 \оигое видеви проекти з,а хидроцентрали, да врши 
технички надзор ,над извршувањето н-ад праекгште, ,да вр-
ши претходни испитателида радости и технички консултедш 
и експертизи 

Ордари1Ј1ШТ1и1г'Т1о е под Стопанска управа на Главната 
дар дадова з,а, елекшросшопвдатво. ^ 

ФиЈршгт ќе ја потпишува директорот (на претприја-
тието инж. Субановиќ Бранислав. 

Бр. 6633 ОД МиЈниОтеротв ото за финансии иц НРМ 
Л—91—1721 

Врз основа решениено на Минијотеротвшо за финан-
НРМ бр. 61,22 од 18-У1-1951 год. уписно е во 'Ре-

гистерот да државните (стопански преодријотија од репуб-
лишегаако значење на страна 347 државното /стопанско 
претпријатие ,од републиканец значење под фирма: Задру-
жно увозно-извозно претпријатие "Задругар" Импорт — Ек-
спорт со седиште во град Скопје. 

(Шетпјрио,агшегго е основано со решение Ш Владата 
на НРМ ф . 1207/51 год. јод 8-УМ951 год. 

РрЈедмст (на работата, на претпјрија/шешо -е: увоз од 
странство /на производи потребни за задружното земјодел-' 
нов,о и ше,ов ,на задружни земјоделски производи. 

(Претпријатието е 'Под стопанска управа н,а Гла-внана 
дирекциј)а! за задружно земјоделство. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претприја-
тието Тодор Иванов Којсгговши, во границите на овлаету-
1вањегго. 

Бр. 6122 од' Министерството за финансии ста НРМ 
Ц—91—1725 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Брз обнова решението иза Поверенството за финан-

сии ич Градскиот нарушен 10Д)б!ор — Бигголѕз, бр. 13539 ог 
27-У1-1951 год. упиаѕино (е во регистерот иза1 државните стр 
гански претпријатиј,а од локално значења на страна 82 под 
ред бр. 1 државното стопанско производствено претпријатие 
под фирма: Градско народно претпријатие Кондураџиска и 
к'урчиско-кожуварска 'работилница "Солун" со седиште во 
граш (Битола. 

(Предмет на работеа ма претпријатието е: изработи 
чта 1оек1?1к1ов вид на кшдурал,шски и ќу рчиско-к ожу веро к 
произведени ја како и 1В1рш1ење \ш услуги. 

Претпријатието е под стопанска управа на Стопа)" 
ската упоа^а на Извршниот одбор на Градскиот народен од-
бор — БшшаЈ. 1 1 I I 

Оретттрвда-тиешо ќе го потпишува директорот Пег 
Гроздановски, во неогра,ничен танос. ' ! 

Од. Лов1ере,всгг(вот1о за фина таип (на Градскиот народен 
одбор - Битол,а ф . 13539 од 28-У1Л951 год. 

И—90—1710 
Г — ' ' 

Врз основа „решението на Повере^ствоѓго за' Финан-
хчии на Градскиот народен одбор — Битола бр, 5325 
ЃЦ-УОЈГч^б! год,. упи(сан1о е во регистерот еа државните 
(стопански претпријатија' о,д лиоално знаме ̂  тла) страна 83, 

' ред бр. 1, државното^ стопанско претури јетие под (ћиома: 
Градско народно претпријатие текстилна фабрика "Пели-
стер" 'со седиште во грани Битола. . 

ПретрријЅатието 16 основано 1по- ,решение таа Градскиот 
изроден -одбоо — Битола4, донесено на X-редовно заседание 
одрж,ано на 1\VI. 1951 под. 

Предмет на работата 1на претпријатието е: производ-
ство на трикотажни а р т ш , разни видови шапки и качкет 
и производство на детски играчки од текстилни отпадоци. 
' Претпријатието е по,д 'стопанско раководство н,а Сто-
панската управа на Градскиот -народен одбор — Битола. 

Претпријатието,, ќе го потшишува1 директорот исто-
то Лазат Хтхипчојвс.кји' во границите 1на овластувањето. 

Бр. 15325 оц Поверен, за финансии н!а Градскиот на-
роден адбрр — Битова. . 11—105—2081 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

Министерството з а фин анс ни на НРМ во смисол на 
чл. 17 од Основниов закон за Државните стопански претпри 

^ матија и чл. 18 до Правлиникот за регистрац,ија на Држав-
ните стопански претпријатија, објавува: 

Со решение на Главицата дишкдоја на републикански -
те градежни претпријатија бр. 54 (о,д 21-ЈУ-1951 под, Томо 
Иванов е назначен 31а( ДЈиЈрекггрЈф дна! Градежното' претприја-
тие 'за, -хидроцентрали, далеководи и мелиорациони работи 
"Светлост" и на должност 'стапил таа 1-У-1951 под. од к-ој 
ден има! право (да ја ^отпишува фирмата во границите на 
овластувањето. 

Со решение (на (Генералната (дирекција Јна републи-
биските градежни претпријатија бр. '50 од 23-1У-1951 год, 
разрешен е од должност досегашниот директор Љубо Ко-
стевски и о,д, 1-У-1951 под. му пре,станува правото да ја пот-
пишува фирмава на претпријатието. 

Бр. 6879 од Министерството за -финансии На НРМ 
11—91—1719 

Со решение ика Генералната дирекција1 за електросто-
панство на НРМ б р 3183 од 27-УМ951 год. Александар Је-
ремич е назначен за директор н^ (Шекггричното претприја-
тие "Скопје" јскх средиште в)о Скопје и! тау должност стапил 
ода (1-У1М951 (под,, он кој ден има (Право дај а потпишува 
фи)рм)агпа1 -во' границите н)а овшкат^ваш^то. 

Со решенија на Генералната дирекција за елекггр0'СТ0-
паиешо н^ НРМ бр. 3184 од 27-У1-1951 (г/ојд, (разрешен е од 
должност директорот инж. Никола Манов ш од 1-УИ-1951 
год. му престанува правото 1Ша Ј1а потпишува фирмата на 
иреишријатието. 

Бр. 6723 (од Министфств/огпо за финансии на НРМ 
^ 31:—91—1720 

1 ' 
Оо решени,е на Генералната ,ш^о^кциЈја за метална ин-

" дустрија на НРМ бр. 63 од 31-УЛ951 под,. Илија ̂ Пет,ро,вски 
е наз-начен за директор на Метален завод "Тито" со седи-
ште во град Скопје и на должност стапил на 1-УМ 951 под. 
од 1шј дем има1 право да ја Потпиицува фирмата во граници-
те на овластувањ-ето. 

, Со решение на Генералната дирекција за 'мета,лна ин-
Д1Устрика на НРМ бр. 62 од 31-У-1951 год. разрешен е од 
должност досегашниот \директс1р Боро Лукаревсш и од 
1-У-1951 год. (му престанува (правото ода ј,3 потпишува 
фармата на претпријатието. 

Бр. 5622 од Министерството за фиканаии на НРМ Н-91-
1724 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Со решение на Изер. одбор на Нар. одбор на гр. Струмица 

'61Р. 281 од 23-У1-1951 гад. Милчо Шекерџиев назначен е за 
лиректо!р на Хотелоушститслабото народно претпријатие 
"Хмнап" со садЈиште 1во Струмица и на должност стапил на 
1-УМ-1951 под. /ад кај ден има прајво фирмата да ја потпи-
шува. 

Со истото решение на истиот Извршеа одбор разре-
шен е Од 1дол1Ж!Ш)ат Д1осегаш1ниот директор Киро Панов, оц 
кс(ј ден му поесташува правото фирмата' да ја потпишува!. 

Бр. 7150 од Град ек,иогг на,роден одбор - Струмица 

Со гниенине таа 'Извршниот одбор на Народниот одбор' на 
град Скопје 'бр. 2959 од' 18-У-1951 год. Благоја Пешев е на-
значен за дирек,тор кг Градското претпријатие за птице,вод. 
ств1о и К1у!ничарство — Скопје и на должност стапил на 1-УТ-
1951чтед. од кУј ден а̂ ма право да'ја потпишува фирмата на 
претп,ријатието. 

Со оешение на истиот Извршен о'дбор бр. 2935 
од 18-У-1951 под. разрашеи е од должпност Фотевски Ва1еи!Л, 
то с̂егаите,н дглре,отор на Градското доетприпатие за птицевод-
ство и )М\1Н1Ичарст,в!а — Окоетје и од 1-VI-1951 год. ;му преота-
1ну1в,а ,роавојто да ја потпишува фирмата на претпри,јатието. г 

^Бр. 2024 од" Поверен, за финансии на Градскиот наро-
ден одбор — Скопје , , И—91—-1715 

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор 
на Дем1ирх'И)оарока околија бр. 5478 ,од 2-УП-1951 под. Киро 
Поповски назначен е за директор на Угостителското прет-
пријатие " Хунап" .оо седиште во Демир Хисар и на дол-
жност (стапил на 2-УИ-1951 год. од кај ден има право фир-
мата да ја потпишува. 

Со. истото решение на истиот Извршен одбор, разре-
шен е од до1Л1Ж!н1о1ст досегашниот директор Борис Кипровски, 
и од кој ден му преставува правото фирмата да Ја потпи-
ш,ува. 

Бр. 3480 о)д Поверен, за финансии на 'Околискиот по-
роден /одбор за1 Дем!ирх'исарска окол-ија. Ц—90—1705 

Од 'регистерот на држав(ните стопански "претприј'атиуа 
,Од локално значење на страна 8, бр. 1, мирисано е тргов-
ското претпријатие "Извор" ".во град Титов Велес, затоа што 
врз основа решението бр. 15 од 7-У1-1951 год. на Народниот 
одбор на Тито!В1велешка околија е 'фузиопеано со Градското 
претпријатие "Грана/п" Титов Велес.' 

Бр. 7396 од Народниот одбор на Титови еленика око-
лија, ЧЈ—105—2079 



Бр. 26 - 4 
. 1 

Од решете,рот на државните сГојВДНШИ претпријатија 
од ,локално зш^ење на страна 9, избришано е Градското^ на-
родно претпријатие градска шапкарска работилница со седиште 
1в/о град Битола, зато-а што -мотото 'В.рз осн,ова решението на 
Градскиот народен одјбор Бишова, доне-сено на1 своето Х-ре-
,до1вно заседание ма ден 1-У1-1951 год. е споено. 

Бр. 15325 од Поверен, за фашмети на 1радашот наро-
ден одбо,р ,Битола. ' II—'106—2082 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУ-
? К'АНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

В,рз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на,, ГНО — Битола бр. 
17339/51 год. запиран е -во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници4 на страна 321, рег. бр. 
321, за,наетчискиот дуќан1 под фирма: Конду рација, 
Веле Донев Иванов со Седиште во град Битола. 

Предмет на работата на , дуќанот е: изработеа и 
поправка на кондури. % 

Фирмата ќе ја потпишува сопствен,икот Веле До-
нев Иванов 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
17626 од 7-УШ-51 год, ( ' 11—115—2286 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
ин,дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 
17041/51 год. запиран е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 324, рег. бр. 324, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганџија, Димитар 
Костов Тодоров со седиште во град Битола. 

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

Фирмата ќе јд потпишува сопственикот Димитар 
Костов Тодоров 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
17749 од 8-УШ-51 год. 11—118—2336 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 
17817/51 год. запиран е во регистерот ца занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 235, рег. бр. 235, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Јажа^, Јова^ Петров 
Корунов со седиште во град Битола. 

Предмет на работата^ на дуќанот е: изработка на 
јажиња.' 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Пе-
тров Корунов.. 

Од Поверен, за финансии на ГНО , Битола, бр. 
17749 од 8-УШ-51 год. . Ц—180—233? 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО - Битола бр. 
17214/51 год. записан^е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 322, рег. бр. 322, 
занаетчискиот дуќан, под фирма: Казанџија, Милан, Јо-
ванов Тасев со седиште во град Битола. 

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

Фирмата ќе ја п,отпишува сопственикот Милан:'Јо-
ванов Тасев. ' ф 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
17550 од 8-УШ-51 год. ' Ц—118—2338 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 52 /51 
год. запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 293, рег. бр. 293, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кондураџија, Петар Николов 
Неделков со седиште во град Битола.' 

29-1Х-1951 

Предмет на работата на дуќанот е: (изработка и 
поправка на кондури ' 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пет-ар Ни-
колов Неделков. 

Од Поверен, за финансии на ГНО .— Битола, бр. 
6513 од ЗО-УН-1951 год. Ц—105—2090 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 
16893/51 год. запирам е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 296, рег. бр. 
296, занаетчискиот дуќан под фирма: ,Горги Велев Та-
лев со седиште во град Битола. 4 

Предмет на работата на дуќанот ,е: изработка и 
поправк,а' на" кондури. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Горѓи Ве-
лев Талев. 

Од Поверен, за финан,сии на ГНО — Битола, бр. 
17054 од ЗО-УИ-1951 год. Ц—105—2091 

- Л - -
Врз основа дозволата од Поверен, за локална 

индустрија' и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 37/51 
год. запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна „59, рег. бр. 59, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бочвар, Вангел Георгиев Стамо со 
седиште во град Битола. 

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

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Вангел 
Георгиев Стамо. , ' 

Од Поверен, за финансии на ГНО ,—1 Битола, бр. 
217 од ЗО-УН-1951 год. Ц—105—2092 

Врз основа дозволата „од' Поверен, за, локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 
16815/51 год. запиран е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна^ 307, рег. бр. 307, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Христо Ди-
митров Питошка со) седиште 'во' град'Битола. 

-Предмет на работата на дуќанот е: Шиење на али-
шта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо 
Димитров^ Питошка % 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
17007 од 1-УШ-51 год.,1 Ц—108—2139 

Врз обнова дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиства на ГНО — Битола бр. 
88 /51 год. записаџ е во регистерот на занаетчиските Ду-
ќани и работилници на страна 306, рег. бр. 306, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Ковач, Исмаил Мемет Му-
стафа со седиште во! град Битола. 

Предмет н а ' работата) на ^дуќанот е: ковачки из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишув,а сопственикот Исмаил' 
Мемет Мустафа 

Од Поверен, за финансии 6а ГНО — Битола, бр. 
450Ѕ од 1 гУШ-51 год. Ц - Л 0 8 — 2 1 4 0 

Врз основа дозволата од Поверен,, за локална 
индустрија и за,наетчиство на ГНО 4 — Битола бр. 
2358/46 год. запиран е во1 регистерот1 на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна ,275, ре^. бр. 275, за-
наетчискиот дуќан п,од фирма: Волновлачар, Горѓи 
Атанасов Нашоку со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на д,уќанот е: влачење на 
волна. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Горѓи 
Атанасов Нашоку ш 1 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
16066 од 25-УИ-1951 год. I, . Џ—114—2252 

Стр. 186 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 
16974/51 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани, и работилници на страна 311, рег. бр. 
3 1 з а н а е т ч и с к и о т дуќан! под фирма: Кројач, Филота 
Атанасов Нашоку со седиште во град Битола 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата, ќе ја потпишува сопствен,икот Филота 
Атанасов Нашоку 

Од' Поверен, зајфинансии на ГНО — Битола, бр. 
17202 од 2 -^1 -1951 год. - П—114—2263 

Врз основа. дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и,1 занаетчиство на ГНО Битола бр. 
17338/51 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 320, рег. бр. 
320, занаетчискиот дуќан под фирма :4Машин — бра-
вар, Вангел ј Христов Михаилов со седиште во град 
Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: машино бра-
варски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Христов Михаилов , 

Од Поверен, за финансии на ГНО —' Битола, бр. 
17627 од 7-УШ-1951 год / л , 11—115—2285 

Врз основај дозволата од Поверен, за легална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје, бр. 
1861/50 год. записан е во регистерот на занаетчиските 

дуќани и работилници на страна 426, рег. бр. 426, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Атанас Сто-
јановски со седиште во; гр. Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски 
изработки и) услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Стојановски 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
П-реон Скопје, бр. 4661 од 18-1У-1951 год. 

II—124—2450 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. II 
402/51 год. записа)цЅ е , во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 231, рег. бр. 231, 
занаетчискиот дуќан! под фирма: Тенекеџија, Горѓи 
Исаиловски со седиште во гр. Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски 
(изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи 
Исаиловски. 

Од Поверен, за финансии на народниот'одбор на 
П-реш Скопје^ бр. 3733 од 28-111-1951 год. ' 

II—125—2471 

Врз основа дозволата о̂ д Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2231/51 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на,страна 1168; рег. бр. 168 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Конду рабија, Веселин Живков 
Степиќ со седиште во град Скопје. 

^ Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
поправка на кондури. 1 ' 

Фирмата ќе ја потпишува 'сопственикот Веселин! 
Живков Степиќ. , 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
И-реон Скопје, бр. 11064' од 17-УШ-1951 год. 

11—126—2484 

Врз основа дозволата од Поверен1, за локална 
индустрија и ,занаетчиство на ГНО, — Скопје бр. П 
320/46 год. записан е во регистерот навзанаетчиските 
дуќани-и работилници на страна 398, рег -бр. 398, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Седлар-сарач, Рустем 
Рамадан Абдураман со седиште во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: 1седларо-сара-
чки изработка. ( 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рустем 
Рамадан Абдураман. ^ 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 4499 од 13-ЈУ-1951 год. 

11—124—2458 

Врз основа дозволата од Поверен, аа локална 
индустрија и занаетчиство . на ГНО - Скопје бр. 
2233/51 'год. запиран е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 549, рег. бр, 540, 
занаетчискиот дуќан Тгод фирма: Кбндураџија, РемЗи 
Ф. Јашар со седиште во град Скопје. 

Предмет на работата! на дуќанот.е: крпење на 
кондури. I 4 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ремзи Ф. 
Јашар. - ^ 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон! Скопје, бр. 9773 од 9-УШ-1951 год. 

, ' II—125—2459 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
' индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. II 
- 1147/45 год. записан е во регистерот на занаетчиоки-
, те дуќани и работилници на страна 415, рег.-бр. 415, 
1 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Илија М. 

Ангелов со седиште во! град Скопје. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 

алишта. ф ' , 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија М. 

Ангелов. 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 

III-реон Скопје, бр. 4604 од 16-1У-1951 год. (2482) 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија)'и занаетчиство на ГИО — Скопје бр. 
2059/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страил '553, рег. бр. 553, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода, Петар Хаџи 
Зафиров со седиште во град Скопје. 

Предмет на работа-та, ,на дуќанот е: изработка на 
сода-вода. 

Фирмата ќе ја лотпишува сопственикот Петар 
Хаџи Зафиров. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, бр. 9989 од 16-УШ-1951 год. 

Ц-126-2483 

Врз сенова дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ШО—Битола бр. 15361 /51 год. Ма-
штеа и е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на стран,а 323, рег. бр. 323,, занаетчискиот дук'ан под 
ф;Л'гма: Кожувар, Киро Димев Христов со седиште во град 

Батола. . - ј1 
Предмет н,а работата на дуќанот е: кожуварови из-

работки. %'1 ^ јч 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Киро Димев 

Христов. 
Од Поверен, за финансии на ЃНО — Битола бр. 

17484 од УШ 1951 год. . Ц— 1̂18—2339 

, Врз сенова дозволата од Поверен, за лскзлна. 'инду-
стрија и занаетчиство ,на, ГНО—Битола б,р. 3410/45 год. запи 
сан е во регисте,рот на занаетчиските дуќани и работилници 
на стр-ана 326, рег. бр. 326, занаетчискиот дук'ан под фирма: 
Волновлачар, Андреја Стојчев Димитровски! Со^ водичите во 
град Битола. ' , 

Предмет на работата ,на дуќанот е: влачење на волна 
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/ 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Андреја Стој-

чев Димитровски 
Од Поверен.^' за финансии на ГНО — Битола бр. 

17352 од 10 УШИ 1951 год. Ц—118—2340 

Врз основа дозволата од Повере,н, за лок,алн,а инду-
стрија т занаетчиство т г ГНО — Битола, ,бр. 18232/51 год. 
занисан е во регистерот на занаетчиските дуќа,ни и работил-
ници на) страна 329, рег. бр. 329, занаетчискиот дук'ан под 
фирма): Ковач, Г'орш Јорданов Упалев ^ седиште во град 
Битола. л 

Предмет ,на работа,та на дуќанот е: ,ковач.ки изработиш 
Фирмата к'е Ј;а потшишува сопственикот 'Горѓи; Јорданов 

Упалев. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 

ШЈ48 о д 11 VIII 1961 год). 11—118—2)341 
) 

(Врз основа дозволата Од Повере,н, за локалн,а инду-
стрија и занаетчиство на ШО—Битола бр. 17212/51 година 
запиран с во регистерот на занаетчиските дувани и, работил-
ници на страна 328, рег. бр. 328, зан,аетчискиот дук'а,н под 
фирма: Кондураџије, Петко Спиров Христовски со седиште 
во град Битола. 

(Предмет на 'работата е а дуќ,анот е: из,работка и по-
правка ,на кондури. . ' , 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петко С пир з в 
Христовски . 

Од Поверен. - за финансии на ШО — Битола, бр. 
18337 од 11 1951 год. \ 11—118^2342 

Врз основа дозволата од Поверен, за локалн,а инду-
стрија и зан,аетчиство На ШО—Битола бр, 16760/51 год. за-
шеви, с во регистерот на занаетчиските дувани и работил-
ници ,на страил 327, рег. бр. 327, занаетчискиот дуќ ан под 
фирма: Кројам, Блаже Колев Крстевски со седиште во; прзд 
Битола. 

Предмет На работата на ,дуќа,нот е: шиење на алишта 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот БЈЈаже Колев 

Кратев,Мки I 
Од П,оверен, за финансии на ГНО - Битола, бр. 

17094 од 10 УШ (1951 (год. ' ' Ц—118—2343 

Врз обнова дозволата од Поверен, за лок,алн,а инду-
стрија и занаетчиство на ГИЈО — Битола, бр. 17213/51 год. 
залижан е в,о регистерот на занаетчиските дувани и работил-
ници на страна 309, рег. бр. 309, занаетчискиот дук'ан под 
фирма: Ковач, Леонида Велев Талевкжи со седиште но град 
Битола!. , , , , I 1 . , ,1 ј ј I I ; ; ,ј ' ј а , ;ј 

,Предмет на работата ,на дуќанот е: ковачки изработки. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Леонида Ве-

сл,ав Талевски ' ' ) 
Од Поверен, за финансии на ШО — Битола, бр. 

17385 од 11 У1Ц 1951 год. М—119—2344 — ф 

Врз обнова дозволата од Повере,н, за локална инду-
стрија! и занаетчиство на ШО—Битола бр. 18226/51 год. за-
пиши е во регистерот на з,анаетчиските дувани и работил-
ници на страна 330, рег. бр. 330, занаетчискиот' дук'ан под 
фирма: Боч)В!21р-качар, Трај,ан Христов Ге,оргиев со седиште 
в-о град Битола).. ' , ; ,' 1 

(Предмет'на работата ада Дуќанот е: бочвар-ско'—ка-
чарев изработки,, , \ 

Фирмата к/е ја потпишува сопственикот Трајан Христов 
Георгиев. ( I ј I I I . I 

Од Поверен, за финансии на Ш О - Битола, бр. 
18378 од 11 УШ 1951 год. Цј—119—2455 

Врз обнова доев одата од Поверен, за л амал на инду-
стрија и занаетчиство ,наГНО-нБ иго л а бр. 16975/51 год. 
запиран е во регистерот на занаетчиските дуван,и и работил 
ници на стра-на 333, р-ег. бр. 333, занаетчискиот дук^н под 
,фирма: Капар, Методија Митрев Трајанов со седиште во: град 
Бшоад. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
капи. 

Фирмата 1к'е ја потпишува сопственикот Методија Ми-
трев Трајанов. . ! 

Од Поверен, за финансии на Ш О — Битола, бр. 
18170 од 16 У1Ц1 1951 год, ' Ш—125—2463 

Зрз ос,нова дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија) занаетчиство на ГНО—Битол,а бр. 15049/51 година 
запиши е 1ВО регистерот на занаетчиските дувани и рабо^ 
тилни^ци на ст,ра,на 334, рег. бр. 344, (занаетчискиот дукЧн 
'под фирма: Ташко Лазаров Стерјов со седиште во град 
Биќолац 

29-1Х-1951 

Предмет на работата на дуќ,анот е: Леј^рски услуги 
Фирмата к'е ја пот пишува гонетиве пикот Ташко Лаза-

ров Стериов.. 
Од Поверен, за финансии на РНО — Битола бр 

18544 од 16 УШ 1951 год. И—125—246 

Врз основа дозволата од Поверен,, за, локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГИ О — Битола бр. 
16895/51 год. записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 303, рег. бр. 303, 
занаетчискиот д у ќ ш под фирм,; Кројач, Славко Стој-
чев Кукуловши со седиште во град Битола. -

1 Предмет на работата на дуќанот' е: шиење на али-
шта. " г ' , 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко 
Стојчев Кукуловоки. 

Од Поверен. за1 финансии на ГНО — Битола, бр. 
17068 од 30 -^^ -1951 И—106—2099 . 

Врз основа дозволата од Певерен. за локална (ин-
дустрија и I занаетчиство на ГНО — Битола бр. 

6943/51 год. запирам е во регисггерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 304, рег. бр. 304, 
занаетчискиов дуќан под фирма: Конду рација, Тома 
Тодоров Талев со седиште во град Битола. 

Предмет на работата ма 'дуќанот е: -изработ.еа и 
поправка, ј,на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома То-
доров! Талев. 

Од Поверен, за финансии на ГНО —' ^Битола, бр. 
17309 од 31-УП-51 . Ц—107—2132 
Ц ! 1 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 
16627/51 год. запиравте во ,реги-стерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 295, (,рег. бр.. 295, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач; Владимир 
Христов Петров со седиште во град Битола. 

предмет на работата на дуќанов е: шиење 'на 
Алишта. I, 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Владимир 
Христов Петров 

Од Поверен, за фин,ансии ГНО — Битола, бр, ' 
16977 од ЗО-УИ-51 ј 
I Ц ( I ј \ ' Ц—107—2135 
I ( 

Врз ос,нова дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчи,ство на ГИ О' — Битола . бр. 

17215/51 год. записан е во1 регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници ма стра,на . 310^ рег. бр. 310, 
занаетчискиот дуќа,н под фирма: Кондураџија, Вангел 
Стојанов ,Ја,нков со седиште во град Битола 

Предмет на" работата на дуќанот, е: изработка и по- ' 
правда на1 кондури. . 

Фирмата ќе ја! (потпишува (сопствеников Вангел 
Стојанов Јанков 1 ; 

Од Поверен,, за финансии кај ГНО — Битола, бр. 
17391 од 1-УШ-51 ч Ц—108—2136 

Врз основа дозволата од Поверен, за локалн,а 
индустрија и занаетчиство на ГНО - Битола бр, 
142/51 год. записан е . во регистерот на занаетчиските 
дуќани, и работилници настрана 305, рег. бр. 305, за-
нјаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Петар Трајдоов 
Величков со' седиште во град Битола. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Трајков Величков. ^ % 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола,' бр. 
5824 ,од 31-У11-1951 г. Ц—-108—2137 

с л у ж б е н ВЕСНИК НА НРМ 
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Врз основа дозволата од Поверен, за локалн,а ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 16547/ 
51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 299, рег. бр. 299, заН1ает-
чискиот дуќан под фирма: Чешљар, Дељо Велјанов До-
нев со седиште во град Битола-, 

Предмет на работата на дуќанот е: чешљарсци -
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дељо Ве-
ља нов Донев. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
16611 од ЗО-УЦ-1951 г. Г1-105-2094. 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 767/51 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 300, рег. бр. 300, занаетчис-
киот дуќан под.фирма: Кожувар, Христо Лазарев Дој-
чинов со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: кожуварски 
изработки. 

Фирмата ќе џ потпишува сопственикот Христо 
Лазаров Дојчинов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - - Битола, бр. 
17002 од ЗО-УН-1951 г. Ц-105-2095 

Врз основа дозволата, од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство ца ГНО — Битола, бр. 720/ 
50 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 301, рег. бр. 301, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Фотограф, Благој Христов 
Стојчев со седиште во гррд Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски 
изработки. ф 

Фирмата ќе ја) потпишува сопственикот Благој 
Христов Стојчев 

, Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
6105 од ЗО-УИ-1951 г. ' Н-105-2096 

Врз основа дозволата од Поверенството за локална . 
индустрија' и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 
16691/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 302, рег. бр. 302, 
занаетчискиот дуќан под фирца: Бербер, Петар Ванчов . 
Мијаков со седиште во град Битола. 

Предмет на работата' 'на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Ван-
чев'Ми јаков 

Од Поверен, за финансии на ГНО —Битола, бр. 
16890 од ЗО-УЦ-51 г. Н-105-2097 

џ - ^ . 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
Дутсрија"и занаетчиство нџ ГНО — Битола бр. 702/51 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на стрмана 297, рег. бр. 297, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Лимар-галантерија, Најдо Цве-
танов Китанов со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: лим;аро-галан-
терски изработки. 

Фирмата ќе јш \ потпишува сопственикот Ш ј д о 
Цветанов Китанов 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
17053 од ЗО-УЦ-51 г. - И-105-2098 

Врз основаа дозволата од Поверен, за, локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола1 бр. 16880/ 
51 год. записан р во регистерот на занаетчиските ду-
мани и работилници нр.страна 294, рег. бр. 294, зана-

етчискиот дуќан под фирма: Кондураџија1 Васил Спасев 
Сергиев со седиште во град Битола. 

Предмет на ра^ба^рта на дуќанот е: изработка и 
поправка на кондури 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Спаг 
сев ѓорѓиев 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола,, бр. 
17026лвд ЗО-УЦ-1951 год. ' Ц-105-2089 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1260/ 
45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници'на страна 184, рег. бр. 184, зана-
етчискиот дуќан, под фирма: Кондураџија, Пане Г. Мо-
јаноски со седиште во град Прилеп. 

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

Фирмата ќе Џ потпишува сопственикот Пане Г. 
Мојаноски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18261 од 6-УШ-51 год. ' 11—11^—2220 

"Врз основа дозволарл од ГНО — Прилеп бр. 1324/ 
45 год. записан е во регистерот н:а занаетчиските ду-
ќани и работилниц,и на страна 185, рег. бр. 185, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Самарџиу, Кирил Ѓорѓиев" 
Самарџијоски со седиште во град Прилеп. 

Предмет нд работата на дуќанот е: изработка и 
поправка на самари. 

Фирмата џе ја потпишува сопственикот Кирил 
Ѓорѓиев Самарџијоски. 

Од Поверен, за фин,ансии на ГНО - Прилеп бр. 
18512 од 6- УШ-1951 год. 11—142—2221 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 900/ 
45 год. задишан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 186, рег. бр. 186, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Бербер, Кемаил Ас,анов 
Салиоски со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот4 е: бербероски 
услуги. - , ' ' 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кемаил 
Асанов Салиоски. 

Од Поверен, за, финанси,и на ГНО - Прилеп, бр. 
18531 од 6-УШ-1951 год. 11—112—2222 

Врз основа дозволата од, ГНО - Прилеп, бр. 2801/ 
48 год. записан е во регистерот ада. занаетчиските ду-
ќани.и работилници на страна 187, рег. бр. 187, зана-
етчис,киот дуќан под фирма: Бербер, Ас,ан Мемедов 
Исма,илоски со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе Џ потпишува сопственикот Асан Ахме-
дов Исмаилоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп,, бр. 
18532 од 6-УШ-1951 год. 11—112—2223 

Врз основа дозволава од ГНО — Прилеп, бр. 1464/ 
45 год. записан е во регистерот нр занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 188, рег. бр. 188, зана-
етчискиот дуќан под фирм^с Кројач, Китрн Ц. Кита-
носки со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: Шиење на 
алишта 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Китан Ц. 
Китаноски. 

Од Поверен, за финансии на ГИО - Прилеп, бр. 
18446 од 6-УШ-1951 год. % П—112—2224 
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Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 964/ 
45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна^ 189, рег. бр. 189, зана-
етчискиот дуќан пот фирма: Грнчар? Пане Т. Наумоски 
сс седиште во.град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пане Т. 
Наумоски. 

^ Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18547 од 6-УШ-1951 год. П—112—2225 

Врз основа дозволава од ГНО —'Прилеп бр. 1092/ 
45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 190, рег. бр. 190, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Кожувар, Методија Дам,ев 
Патоски со седиште во град Прилеп. 

Предмет н,а работата на дуќанот е: кожуварски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методијач 

Дамев Патоски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

18593 од 6-УШ-51 год. . П- -112—2226 

Врз основа дозволат^ од Повереа, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 
705/50 год. записан е во регистерот! на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 32, рег.-бр. 32, зана-
етчи-скиот дуќан под фирма: Капар,^ Миле Стојанов 
Пеџаков со седиште во град: Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: израотка на 
капи. 

Фирмата1 ќе ја потпишува сопственикот Миле Сто-
јанов Пеџаков. 

Од Поверен, за финансии на ГНО, — Битола, бр. 
3103 од ЗО-УН-1951 год. , Д—105—2093 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр 
381/51 год. записан е во регистер,от на занаетчиските 
дуќани и ,работилници на страна 287, рег. бр. 287, за-
наетчискиот дуќан под фирма: ЛиЛар-галантерија, То-
ма Тодоров Христов со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимаро-галан-
териски изработки. 

Фирмата "ќе ја потпишува сопственикот Тома То-
доров Христов. / 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
16986 од 28-УН-1951 год., 11—104—2070 

Врз основа дозволата од Поверен/ за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — . Битолае бр. 
2985/45 год. записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 291, Јзег. бр. 291, 
занаетчискиот дуќан! под фирма; Наланџија, Тома Ди-
мов Стојанов со 'седиште во град Битола. 

1 Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
продавање на налани. . ( 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Тома Ди-
мов Стојанов. 

Од Поверен, за финансии на%ГНО — Битола, бр." 
13118 од 28-УН-51 год. И—104—2071 

Врз основа дозволата џц Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиско на ГНО — Битола бр. 
16266/51 год. записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 292, рег бр. 292-, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар-галантерија, 
Ѓорѓи ,Петров ѓорѓиев со седиште во- град Битола. 

Предмет на работата наѓ дуќанот , е: лимаро-галан^ 
териеви изработки. . 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи Пе-
тров ѓорѓиев. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
16676 од 28-УИ-51 П—104—2072 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 
3001/45 год. записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на стра.на 290, рег. бр. 290. 
занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Фадил 
Ејуп Мустафа со седиште во гр^ад Битола. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фадил 
Ејуп ,Мустафа. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
16812 од 28-УН-51 , 11—104—2073 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на; ГНО — Битола бр. 
24 /51 год. записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и ,работилници на страна 298, рег. бр. 298, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Јорганџија, Трајче Ва-
силев Спировски со едиште бој град Битола. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Василев Сприровски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
5159 од ЗО-УН-51 ± И—104—2088 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 91/50 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 167, рег. бр. 16Х, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Чистач, Реџеп Адем Ајреди-
новски со седиште.во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: чистење на 
кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеп 
Адем Ајрединовски. 

Од Поверен, за финансии на Нродинот одбор на 
П-ређн Скопје, бр. 10763 од 11-УШ-1951 год. 

II—118—2335 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија занаетчиство ,на ГНО — Битола бр. 16545/51 
год. засмеан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 281, ЈЈег. бр. 281, азнаетчи-
ски'0Т дуќан подефирма: Кројач, Илија Митов Трчков 
со седиште во град Битола, 

( Предмет ш работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ротришува ^опственикф Илија 
Митов Трчков. , 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
16814 од 27-УИ-1951 год.. 11—103—2044 

Врз осн0ва дбзволата одј Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиства на ГНО — Битола бр . '16039/ 
51 год. запиран е во ј регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 280, рег. бр. 280 зана-
етчискиот дуќан п10д фирма: Столар, Михаило Иванов 
Стојанов со седиште во град Битола. 

Предмет 'На работата на дуќанот е: столарски из-
работки. 5 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михајло 
Иванов Стојанов. 

Од Поверен, за финансии, ,на ГНО — Бит0ла, бр. 
I 16807 од 27-УЦ-1951 год. ' 11—103—2043 
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Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 
13014/51 год. записаи е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 283, рег. бр, 
283, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф, Васил 
Костов Попов со1 седиште во град Битола, 

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски 
израелки ; 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Ко-
стов Полов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО^— Битола, бр. 
16349 од 27-УИ-51 год. И—102—2037 

Врз Основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство нџ ГНО — Битола бр. 763/50 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници н,а страна 273, рег. бр. 273, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Папуџија, Стефан Илиев Та-
сев со седиште во град Битола. 

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

Фирмата ќјр (ја потпишува сопственикот Стефан 
Илиев Тасев. 

Од Поверен, ,за. финансии на ГНО — Битола, бр. 
5727 од 27-УИ-1951 год. 11—102—2039 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ' ГНО -—^Битола бр. 
15048/51 год. запиран е воч регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 308, рег. бр. 
308, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Усеин 
Реџеп Љуман со седиште во/'град Битола. 

Предмет на работата на дуќаноте: ковачки изра-
ботки-, " 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин 
Реџеп Љуман , 

Од Поверен, за финансии на ГНО; — Битола, бр. 
^ 16311 од 1-УШ-1951 год. П—108—2138 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1199/45 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилни,ци на страна 531, рег. бр. 531, занаетчискиот дуќан 
год фирма: Ксндураџија, Шудаи Рашид со седиште во 
град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: крпење на кон-
дури. " , I I , 1 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шукри Рашид. 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 

Ш-реон Скопје, бр. 8128 од 28-УИ951 год. 11-91-1726 

Врз основа дозволата од Повереново за комунални ра-
боти на 0(НО — 'Црешево бр. 2312/51 год. залисан е во Ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и̂  работилници на страна 
96, рејг. бр. 1, 'занаетчискиот (дуќан под фи,рма: Плетачка, 
Љуба) Ј-анк,о Промеша со седиште во град К-руш-ево. 

Предмет на работата на дуќанот е: плетач ми изработки 
Фирмата ќе -ја потпишува сопственикот Љуба" Јанко 

Прорежа. 
Од Поверен, за финансии на ОНО Крушево, бр. 

4360 од 7-У-1951 год. Ј1—(72^1366 

Врз ванова до/зволата ,од /Поверен, за комуналии р-а-
боти) на О/НО — Крушево бр. 2790/51 под. зависат -е во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работил,ници на страна 
97, (рог. 'бр. 1, занаетчискиот дуќан под ф,ирма: Абаџирд, 
Христо Николов Абаџи одо седиште в?) град Крушев-о. 

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

Фирмата ќе /ја /потпишува 'сопств.еник,от Христо Нико-
лов Абаџи. % 

Од Поверен, за фин анан,и на ОНО - Крушево, бр. 
4359 од 7-У-Д951 гоЈд, Ц—-72--1368 

Врз обнова дозволана од Поверен.'за тргови.ја и 'С,наб-
дув,ање на ОНО Ресен бр. ,293(8/51 год. запиран е во реги-
стерот на. занаетчиските дуќани и работилници на страна 
273, рјег. бр. 1, занаетчискиот дуќан п,од фирма: Крчмар, 
Јанаки^ Маркулејвкжи с,о седиште во град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: продавање на 
пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јан акија, Ма?-
одулевеки. 

% Од Поверен. за финансии на ОНО ,— Ресен. бо. 
4495 од 16-У1-Ј951 год. П - , 8 4 - 1 5 8 2 

Врз основа дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 
5711,1/45 год. (3 ,̂писан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 14, занаетчискиот дук'ан под 
фирма: Поткивач, Дељо Н. Чугунцалиев/со седиште-во Гев-
гелија. 

Предмет иа работата на дуќанот е: потковување на 
добиток. ' 

в Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дељо Н. Чу-
гунцалиев. 

Од Поверен, за 'финансии на ОНО —- Гевгелија, бр. 
17033 од 26-1У-1951 год. П-4027 

Врз о.снова дозволата од ОНО — Гевгелија бр. 
6773/45 год. запиран е во регистеро,т на занаетчиските ду-
ќани ,и работилници на страна 16 занаетчискиот дуќан пот 
фирма: Конд,ураџија, Дело М. Огарделов со (Седиште во Гев-
гелија. 

Предмет на(Г работата на дуќанот е: изработка и по-
правка н,а кондури. % 

Фирмата ќе ја потшишува (сопственикот Дело М.. Стар-
дел1ев. 

Од Поверен, за4 финан1с1ии на ОНО —' Гевгелија, бо. 
17035 од 4-У-1951 год., Ј1—56—Д056 

\ 
Врз основа дозво,лата од ОНО — Гевгелија бр. 

5135/45 год. запиран е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на (страна 40, занаетч,искиот дуќан под 
фирма: Калајџија, Томе р. Мин д ошев со седиште во ,Гев-
гелија. 

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Р. Ман-

датов. 
Од Пове,рен, за 'фин,ансии на ОНО — Гевгелија', бр. 

17190 од 9-У-1951 год. % Н—57-н1068 

Врз о,снова дозволата од ОНО — Гевгел,ија бр. 
5992/45 год. ожнеан е во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на -стр,ана 27, ^занаетчискиот дуќан под 
фирма: Сарач, Глигор Г. Караризов со седиште во Гевгелија 

,Предмет (ни работата на дуќанот е: сарачки услуги. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Глигор Г. Кара-

ризов. 
Од ,Поверенодаото за финансии на ОНО — Гевгелија, 

бр. 17181, 4ЛМ951 год. 

Ч 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 106/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-, 
тплници на страна, 256, рег. бр. 256, занаетчискиот дуќач 

. под фирма: Кондур^џија, Сотир Петков Митрев со седиште 
во град Битола. 

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

Фирмата ќе јапотпишува сопственикот Сотир Петков 
Митрев. 

Од Поверен, за финансии на ГН,О — Битола, бр. 
5580 од 18-УИ-1951 год. И—100—2001 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 81/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани л рабо-
тилници на страна 257, рег. бр. 267, занаетчискиот дуќан 
под фирма Бочваро-качар, Јордан Христов Петров со се-
диште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: бочваро-качарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Хри-
стов Петров. \ 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
6220 од 20—УН—1951 год. 11—100—2002 
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Врз основа дозволата од Поверен, за'локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 23/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на1 страна 235, ре,г. бр. 235, занаетчискиот дуќан 
под фирма: 'Опинчар, Илија Цветанов Трајков со седиште 
во град Битола. 

-Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски про-
изводи и, услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствеников Илија Цвета-
нов Трајков. , 

Од Поверен, за финансии на ГНО — ,Битола, бр. 
7063 од 11—VII—1951 год. Н—99—1879 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија1 и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 716/51 год. 

,записан е во регистерот на занаетчиските дуќана 'и рабо-
тилници на страна 255, рег. бр. 255, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер, Лазар Димитров Горгиев со седиште 
во град Битола. 

Предмет на работата надуќанот е: б е р б е р и услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Дими-

тров Горгиев. 
, Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 

3625 од 18—VII—1951 год. ! И—100—1998 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 7/51 год, 
зашиени е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на1 страна 259, рег. бр. 259, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кондураџија, Мехмед Адем Абаз со, седиште 
во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски1 из-
работки и услуги. ф 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мехмед Адем 
Абаз. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
7603 од 23—VII—1951 год. ^ И—100—1897 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 15208/51 год, 
записан е, во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на1 страна 253, рег. бр. 253, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Казанџија, Ставре Костов Ставрев со седиште 
во град Битола. 

Предмет на работата -надуќанот е: казанџиски изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја1 потпишува сопственикот Ставре Ко-
стов Ставрев. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
15986 од 18—VII—1951 год. ^ 1^-100—1895 

Врз. основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 15659/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 263, рег; бр. 263, занаетчискиов дуќан 
под фирма: Молер-фарбар, Иван Стојанов Сталков со се-
диште во град Битола. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Стоја-
нов Стаматов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
16196 од 24-VIII—1951 год. 11-101—2019 

Врз основа. дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола'бр. 10454/51 год. 
записан е во регистерот на з.анаетчиските. дуќани и рабо-
тилници на страна 262, рег. бр. 262, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бачваро-качар, Кирил Ангелов Христов со се-
диште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: Бачваро-качарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Анге-
лов Христов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
11245 од 24—УП—1951 год. Н—101—2020 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на Ш О — Битола бр. 29/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 261, рег. бр. 261, занаетчискиот дук'ан 
под фирма: Кројач, Живко Трпков Георгиев'со седиштето 
град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Трп-

ков Георгиев.' 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 

6516 од 23—VII—1951 год. Н—102—2021 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 9/51 год. 
заиисан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 284, рег бр. 284, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Оптичар, Амет Усени Зинел со седиште во 
град Битола 

Предмет на работата на1 дуќанот е: опинчарски изра-
ботки. - 1 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амет Усеин 
Зинел. 

- Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
556Ќ од 27-У11—1951 год. ' 11—10Ѕ—2050 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ОНО — Ресен бр. 6744/48 год/ 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 235, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач, Демуш Куртов Камберовбки со седиште! во град 
Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демуш Куртов 
Камберовски. , 

Од Поверен, за финансии на ОНО —- Ресен, бр. 2184 
од 26?—III—1951 год. П—85—1597 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО - Ресен бр. 1673/47 год. ^алисан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
277. рег: бр. 139, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, 
Коста Илиев Мирчевски со седиште во град Ресен. 

Предмет на работата1 на дуќанот е: грнчарски произ.-
води. ^ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Илиев 
Мирчески. 

Од Поверен., за финансии на ОКО — Ресен, бр. 4901 
од 29—У1г-1-951 год. ' Н—102—2033 

Врз основа дозволата1 од Поверен., за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. П1 1701/49 год. 
записа,н е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на странабЗ, рег. бр. 63. занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Ксшдураџија, Никола Димитров Цветков со седиште во 
град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Дими-

тров Цветков. 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III 

реон Скопје, бр. 2742 чод 12-Ш-1951 год. Н—13—230 

Врз основа дозволата ед Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО'"— Скопје, бр. 1326/46 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 75, рег. бр. 75, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Леблебиџија, Халил К. Ракип со седиште во грац Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продава-
ше на леблебија. ^ 

Фирмата! ќе ја потпишува сопственикот Халил К. Ракип 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор ра Ш 

реон Скопје, бр. 2914 од 14-Ш-1951 год. И—17—323 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1936 записан е 
до регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страва 194, рег. бр. 194, занаетчискиот дуќан под фирма: Те-
некеџија, Коста С. Јосифовски со седиште во ѓрад Скопје. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста С. Јоси-
фовски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на Ш 
реон Скопје, бр. 3560. од 24-111-1951 год. II 45—854 

Врз основа дозволата од Поверен.' за локална инду-
стрија и занаетчиство ни ГНО — Скопје, бр. 1267/45 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на1 страна 274, рег. бр. 274, Занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач, Владимир И. Илков со седиште во град Скопје. 

Предмет на работата на ду,ќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата1 ќе ја потпишува сопственикот Владимир И. 

Илков. 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III 

реон Скопје, бр. 3894 од 30-Ш-1951 год. Н—46—866 
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Врз основа дозволата1 од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО - Скопје бр. II 1099 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 270, рег. бр. 270, занаетчискиот дуќан под 
фирма;'Сандалџија, Велко Т. Митровски со седиште во град 
Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на сандали. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велко Т. Ми-

тровски. 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III 

реон Скопје, бр. 3886 од 16-111-1951 год. 11̂ —61—1158 

Врз основа ,дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1163/45 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 539, рег. бр. 539, занаетчискиот дуќан под 
фирма кожувар, Нешо Т. Неделков со седиште во град Скопје 

Предмет на работата на дуќанот е: кожуварски изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нешо Т. Не-
делков. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III 
реон Скопје, бц. 8286 од 2-УИ-1951 год. Н—98—1854 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1923/50 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 466, рег. бр. 466, занеатчи^киот дуќан под 
фирма: Бравар, Усеин Мустафа Скендер со седиште во град 
Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: браварски изработки 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин Муста-

фа Скендер. 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III 

реон Скопје, бр. 4801 од 20-1У-1951 год. , 11—99—1861 

Врз основа дозволата' од Поверен за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГН,О — Скопје, бр. II 1717/49, год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на. страна 439 рег. бр. 439, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Сарач, Мифтар М. Исљамов со седиште во град Скопје 

Предмет на работата на ду,ќанот е: сарачки изработки 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мифтар М. Ис-

ламов. 
,Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III 

реон Скопје, бр. 4723 од 19-1У-1951 год. Н—99—1865 

Врз основа дозволата1 од Поверен., за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2527/50 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 478, рег. бр. 478, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Леблебиџија, Кадри А. Азизи со седиште во гоад 
Битола. 

Предмет на работата на дуќанот ,е: печење и продава-
н а на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадри А. 
Азизи, 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III 
- реон - Скопје, бр. 4814 од 24-1Уг-1951 год. Н-99-1866 

Врз дисова дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Скопје бр. 9062/51 год. записан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и'работилници на страна 21, 
рег. бр. 21, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Амза 
Неби Асановски со седиште во село Средњо Коњаре 

Предмет на работата на дуќанов е: потковување на 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амза Неби 
Асановски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Скопје, бр. 9062 
од 24-УН-1951 год. Н—100—1884 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални рабо-
ти на ОНО —/Скопје бр. 9102/51 год. заспиеш е во регисте-
рог на занаетчиските дуќани и работилници на страна 22, 
рег. бр. 22, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, 
Петко Нешов Марковски со седиште во село Еелинбегово. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петко Нешов 

Марковски. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Скопје, бр. 9102 

одј 25-УИ-1951 год. 11—100—1885^, 

брз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Скопје бр. 9180/51 год. записан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
24, рег. бр. 24, занаетчискиот дуќан прд'фирма: Столар Ра-

мадан Османов 'Алитовски со седиште во село Горно Ко-
личани. 
, Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработ-
ка И услуги, I 

Фирмата ќе ја' потпишува сопственикот Рамадан Осма-
нов Алитовски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Скопје, бр. 9180 
од 28-УП-1951 год. ' Ц—1012014 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Прилеп бр. 742/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 236, рег. бр. 236, занаетчискиот ^уќан под 
фирма: Кондураџија, Горѓи Стојанов Божинов со седиште 
во) град Битола., 

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

Фирмата ќе ја потпишува -сопственикот Горѓи Стоја-( 
нов Божинов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 10353 
од 11-УН-1951 год. Н—98—1859 

Врз основа дозволата1 од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО - Битола бр. 3392/45 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 244, рег. бр. 244, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Волновлачар, Дончо Мицев Димитров со седиште 
во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: влачење на волна. 
Фирмата ќе ја ^потпишува сопственикотДончо Мицев 

Димитров. 
Од Пнверен. за финансии на ГНО - Битола, бр. 15232 

од 13-УН-1951 год. Ц-98-186^ 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО - Битола бр. 14660/51 год. 
записан е во регистерот ,на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 248, рег. бр. 248, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар, Сотир Спиров Димитровски со седиште во 
град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир Спиров 

Димитровски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО —,Битола, И-99-1868 

Врз основа дозволата' ед Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 7732/46 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 247, рег. бр. 247, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Волновлачар, Илија Тасев Веланов со седиште во 
град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: влачење на волна. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Тасев 

Ваљанов 
Од Поверен, за финансии на ГНО Битола Н-99-1869 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустри-
ја и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 102/51 год. записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 225, рег. бр. 225, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Саатчија Михаил Илиев Ѓорѓиев со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил Илиев 

Ѓорѓиев. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 

14659 од 11-УН-1951 год. Н—99-1870 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на Ш О — ј Битола 2(1/51 год. 
запиши е во регистерот на занаетчиските дувани и работил-
ници на страна 223, рег. бр. 223, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Опинчар, Абедин Леџип Зејнел со седиште во град 
Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски про-
изводи и услуги. ' ^ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абедин Неџин 
Зејнел. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
13915 од 7-У11-1951 год. 11—90—1703 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 94^7/51 год. 
записан е во регистерот. на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 224, рег. бр. 224, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач, Цветан Вељев Цветановски со седиште во 
град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цвета,н Велев 
Цветановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
11090 од 7-УН-1951 год. - П—90—1704 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 616/50 год. 
записан е вд регистерот. на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 250, рег. бр. 250, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија, Милош Веланов Крстев со седиште во 
град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџ^ски из-
работки и прирачни. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милош Вела-
нов Крстев. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - Битола, бр. 
4871 од 18-УИ-1951 год. И—99—1876 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 2023/51 год. 
записан е во регистерот ,на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна1 74, рег. бр. 74, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Машино-бравар, Илија Нуамов Иванов со седиште 
во град Битола, 

Предмет на работата на дуќанот е: машино-браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Наумов 
Иванов. ч , 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
2502 од 19-УН-1951 год. Ц—99—1877 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 21/51 год. 
записан е во регистерот. на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 258, рег. бр. 258, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија, Васил Талев Стојанов со седиште во 
Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 4 % 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Талев 
Стојанов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
5007 од 20-УП-1951 год. П—100—1894 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 6912/51 год. 
записан е во регистерот ,на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна1 254, рег. бр. 254, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Чешлар, Димко Дамев Ангеловски со седиште во 
град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: чешларски изработки. 
Фирмата ќе ја Потпишува сопственикот Димко Дамев 

Ангелевски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр, 

7224 од 18-УП-1951 год. ' П—100—1999 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 15179/51 год. 

0 записан е во регистерот, на' занаетчиските ду^ни и работил-
0 ници на страна 252, -рег. бр. 252, занаетчискиот дуќан ЦЈЈД 

фирма: Чешлар, Тасе Велјанов Донев со седиште во град 
Битола. 

Предмет на работата на1 дуќанот е: изработка на' че-
1ЈЛИ/ % 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тасе Вељанов 
Донев. ' , 1 . 1 . ! И I I 

Од Поверен, за финансии на Ш О — Битола, бр. 15985 
од 18-УЦ-1951 год. ' Н—100—2000 

Врз ос,нова дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО — Ресен бр. 1517/45 год. занисан с во 'ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и. работилници на страна 
231, рег. бр. 231, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, 
Таир Усеинов Сулчевски со седиште во град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Таир Усеинов 

Сулчевски. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 

2186 од 26-111-1951 год. Н—102—2032 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО - Ресе,н бр. 1102/48' год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
165, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, 
Коста Ристов Димитровски со седиште во град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги, 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Ристов 
Димитровски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресе.н бр. 
, 1385 од 26—111—1951 год. Н—102—2023 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО — Ресен 1123/51 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на( страна 
203, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, 
Кирил Младенов Новески Јсо седиште во ,град Ресен. 

Предмет на работата на - дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. ^ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Мла-
денов Новески. 0 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 
1814 од 26—111—1951 год. И—102—2024 

Врз ^ основа дозволата огт Поверен, за комунални 
работи Иа'ОНО .— Ресен бр. 1122/51 год. записан-е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на' страна 
201, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, 
Никола Андреев Петровски со седиште во град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

^ Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Ан-
дреев Петровски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 
1813 од 26—111—1951 год. ѕ И—102—2025 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
работи на ОНО Ресен бр. .1552/47 год. записан е во ре-
гистерот на 'занаетчиските дуќани и работилници на страна 
143, рег. бр. 1, занаетчиск.иот дуќан под фирма: Ковач, 
Маљо Куртов Исмаилов со седиште во град Ресен. 

Предмет на' работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја ^отпишува сопственикот Маљо Куртов 

Исмаилов. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 

1409 од 26-111-1951 год. ; Н—102—2026 
1 ; 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални 
рабоги на ОНО — Ресен бр. 6430/47 год. занисан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
155, рег. бр. 1? занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф, 
Јаким Чавдаровски со седиште во град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски 
услуги. 

Фирмата ќе јд потпишува сопстеникот Јаким Чав-
даровски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Ресен бр. 
1388 од 26—111—1951 год. Н—102—2027 

Врз основа дозволатч од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО - Тетово бр. 15261/49/год, 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
дураџија, Мехмеди Ибраимов Абдулкадар со седиште во 
град Тетово. ' 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мехмед^ 
Ибраимов Абдулкадар. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - Тетово бр. 
689 од 1—11—1951 год. И—32—595 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија1 и занаетчиство на ГНО - Тетово -бр. 21728/47 год. 
заЛисан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници под рег. бр. 8, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Четкар, Шерифи Абдуллјеџит Авни со (средиште но град 
Тетово. ^ ? 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
четки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шерифи 
Абдулмеџит Авни. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово бр. 
2173 од 5—11—1951 год. Н—32—598 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 16846/49 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници под бр. 21, занаетчискиот дуќан под фирма: Нал-
бат, Шерифи Мемедов Шериф со седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на 
добиток . 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шерифи 
Мемедов Шериф. 
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Од Пог^" и. т : 1/сии на ГНО — Тетово, бр. 
2337 од - 19510 . ' Н—62—1170 

Врз основ" до. 1 од Поверен, за локална инду-
стрија и занает . стп ^ ГНО - Тетово бр. 10692/51 год. 
записан е ?о I "ист и ^ на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страил 1 . ,зег. бр. 147, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Корпар. ш Идризов К'азим со седиште во 
град Тетово. 

Предмет на : : а на дуќанот е: производство на 
корпи. 

Фирмата ќе \ го ипуваи сопственикот Емини Идри-
зов К'азрЈМ. 

Од Поведе финансии ита ГНО - Тетово бр. 
12665 од 25—VII . 1 год. Н—101—2016 

Врз остава ?лата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО - 1 егово бр. 6769/48 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и рботилници на страна 
55, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Сабри Исмаила Џафери со седиште во село Боговиње. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја - потпишува сопственикот Сабри Исма-
ила Џафери. 

Од Повеоен за финансии на ГНО — Тетово бр 
8777 од 21—УН—1951 год. Н—101—2008 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр. 4588/46 год., записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
57, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Милан ^Танасковски со седиште во село Палчиште. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата^ ќе Ја потпишува сопственикот Милан Ата-
насовски. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
8174 од 21—УН—1951 год. 11101—2009 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр. 7041/48 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
56, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Шаин Ибраимми Рамадани со седиште во село Боговиње. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаин Ибра-
ими Рамадани. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово бр 
8146 од 21—VII—1951 год. Н—101—2010 

Врз -основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО - Тетово бр. 3564/46 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
59 рег. бр. 2 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Јакуп К'. Хајрула со седиште во село Гермо. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јакупи К'. 
Хајрула. '1 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово бр. 
8835 од 24-УН—1951 год. - Н—101—2018 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти нз4 ОНО — Теново бр. 7040/48 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дувани и работилници под фирма: 
Вквденичад. Имеди Мемеди Зекир со! седиште во село 
Боговиње. 1 

Предмет ;на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. т 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Имери Меме-
ди Зекир. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово бр. 
8123 од 14—УИ—1951 год. Н—98-1860 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО —- Тетово бр. 17886/48 год. записана с во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
50, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под ирма: Воденичар, 
Бислими Зибда Мустафа со седиште во село Селце. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бислими 
Зибда Мустафа. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
7798 од 14—УИ—1951. год, П—89—1867 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр. 8573/51 год. зачисан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
52, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
А Ј Д И Н И Селмана Ајдин со седиште во село Бродец. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. ' 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајдини Сел- % 
мана Ајдин. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово бр. 
8660 од 17—VII—1951 год. П—100—1883 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО — Тетово бр. 6768/48 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна' 
61, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Илми Сабри Ејупи 'со седиште во село Боговиње. 

Предмет, на работат^ на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илми Сабри 
Ејупи. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово бр. 
8232 од 28-УИ—1951 год. , Н—103—2055 

Врз основа дозволата од ,Поверен, за комунални ра ; , 
боги на ОНО - Тетово бр. 11066/48 год. записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
60, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Исмаил Абди Бајрами со седиште во Голема Речица. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја1 потпишува сопственикот Исмаил 
Абди Бајрами. 

Од Поверен, за финансии нд ГНО — Тетово бр. 
8802 од 28—VII—1951 год. ; II—103—2051 

В,рз ос-нова дозволата од Доверен'. за локална индустри-
ја! и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 5297/51 год. заши-
ени е во регистерот на занаетчиск,ите дуќани и работилници 
на (страна 198, рег. бр. 198, (занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач, Благај Михајлов Дуковски со седиште во град Би-
го,р а 

Предмет ча работата дуќанот е. шиење на алишта. 
Фирмата к-е ја потпишува сопственикот Благој Ми чај-

лев Дуковски. 
Од Побесен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 12356 

од 27-УН- 1951 г. 
IIЛ03-2049 

I ^ 
'Врз основа доев оазата од По/вереи-г. за локалн,а индустри-

ја и занаетчиство на ГНО — Битола б,р, 4980/51 год. записот! 
е во регистерот на занаетчиските д,уќани и работилници на 
страна 285, реЅг. бр. 285, занаетчискиот дуќан под ф-ирма: 
Вез̂ ач, Сами Синан Хусеин да седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: вез,ачки услуги. 
Фирмата ја ,потпишува сопственикот Сами Синан Х,у-

сеин. 
Од Пов-ерен,, за финансии на ГОО — Битола^ бре 5957 

од 27-УН- 1951 ,г. 
ИЛ03-2048-

Врв основа дозволата од Поверено, ,за локална! индустри-
ја и 'занаетчиство на Ш О - Бито,ла бр. 16548/51 год. записан 
е во регистерот на Занаетч,иските дуќани и работилници на 
страна 282, рег. 1б.р. 282, занаетчискиот дуќан пад фиома: 
Кројач, Пе,тар Илиев Трпчев 100 сед,иште во град Битола. 

Предмет на работата па. дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ја потпишува сопственикот Петар Илиев Трпчев. 
Од Поверен, за финансии н,а Ш О — Битола, бр. 16813 

од 27-УН- 1951 г. 
II-103- 2047 

-Врз еленова дозволата од Поверен, за вокална индустри-
ја и занаетчиство н,а Ш О — Б,итол а бр!. 16468/51 год. запиран 
е во ^регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 4286, рег. бре 286, (Занаетчискиот дуќан под фирма: 
Молеро-фарбар, Киро Пандов Туругнџов со седиште во трад 
Битола. 

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

Фармата ќе ја потпишува сопственикот Киро Пандов 
Туру,нџсхв, 

Од Поверен, за финансии на Ш О — Битола, бр. 16764 
од 27-УН- 1951 г. 

IIЛ 03-2046 
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9 
Врз основа дозволата, од Пшераа за локална индустри-

ја и занаетчиство на ШО — Бит.ола бр. 12423/51 год. ванисак: 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страјна 279, рег. бр. 279, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач, Ристо Трајанов Параше век и со, седиште во град 
Битола. 

(Предмет на. работата на' дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Трајанов 

Пал ашевши. 
- Од Поверен. за финансии на Ш О — Битола, бр. 14136 

од 27-УИ- 1951 г. 
Н-103-2045 

(Врз о1снова дошол,ата од Поверен,. за комунални работи 
\на ОНО — Тетово' бр. 7281%а!писан е во регистерот на за-
наетчиШите дуќани и работилници на страна 30, бр. % зана-
етчискиот дуќан -под ф,ирма: Воденичар, Шаип Бекир Исеини 
00' седиште в)о село' Камена,ње. 

Предмет На работата^ на дуќанот е: воденичарски услуги. 
Фармата)' ќе ја ,потпишува сопственикот Шаип Бекир 

Исеини. ' 
Од Поверен. за финансии па ОНО — Тетово!, бр. 7987 

о(д 27-УИ- 195)1 г. 
\ 11-101-2003 

Врз основа дозволата од Повоен, за ком-унални работи 
на ОНО — Тетово' бр. 819/48 го!д. 1заиисан е во регистерот 
,таа занаетч.иските дуќани и работилници на страна. 29, рег. 
бр. 2, 'занаетчискиот дуќан под фирма.: воден-ичар', Раман 
Алита Ибраими со седиште во село Ново Село. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Раман Алита 
Ибраими. 

Од По-верен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 7978 
од 27-УН- 1951 г. 

И-101-2004 

Врз основа дозволата од Пове,рен, за комунални ра1боти 
на ОНО — 'Тетово б)р. 9344/48 год, занишан е во регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 51, рег. 
бр. 2, занаетчискиот дуќан под (ћирма: Воденичар, Илими 
Сали Адеми со седиште во село Голема Речица. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги 

Фармата ќе 'ја 'потпишува сопственикот Илми Сали Адеми. 
Од Побесен, (за финансии ага ООО — Тетово, бр. 8634 

од 16-УИ-1951 год. 
11-201.2005 

-Врз (оганова дозволата од Поверен,, за к.омунални работи 
на ОНО — Тетово бр. 5448/51 год. -записан е в-о реци етерот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 54, рег. 
бр. 2, занаетчискиот дук'ан под фирма: слаткар, Идризи Даут 
со (седиште во село Бо,говиње. 

Фирмата ќе 1"а потпишува сопственикот Идризи Даут 
Предмет !на работата на дуќанот е: ,изработка и прода-

вање на . слатки. 
Од Поверен. за финансии ш ОНО — Тетово, бр. 7780 

од 21-УИ-1951 год. 
Н-101-2007 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија-и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1100 записан е 
ве регистерот на занаетчиските дуќани и работилници . на 
страна 460, рег. бр. 460, занаетчискиот дуќан под фирма,: 
Ковач, Сали Д. Демов со седиште во град Скопје. 

Предмет на'работата на дуќанот е: ковачки изработки. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали Д. Демов. 
Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 

Ш-реон Скопје, бр. 4793 од 20-1У-1951 год. Н-91-1729 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 18/51 „,год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо--
тилници на страна 95, рег. 1бр. 95, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Метлар, Риза л Сулејман Шабан со седиштеџ во град 
Скопје. 

Предмет /на работата на1 дуќанот е: изработка) на 
метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Риза Сулеј-
ман Шабан. 

Од Поверен. - за финансии на Народниот одбор на 
1У-реон Скопје, бр..9356 од 19-У1-1951 год. Н-79-1497 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 5217/50 год. 
записан е" во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 77, рег. бр. 77, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач, Борис Васков Спасовски со седиште во 
град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Васков 
Спасовски. 

Од Поверен за финансии на Народниот одбор на 
1У-реон Скопје, 5811 од 20-1У-1951 год. Н-88-1661 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 6025/50 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 96, пег. бр. 96, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија, Асип Амза Муртезан со седиште во 
град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка1 на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асип Амза 
Муртезан. 

Од Поверен, за Финансии на Народниот одбор на 
1У-реон Скопје, бр. 9778 од 9-УН-1951 "год. И-5-1687 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО - Скопје бр. 799/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници ча страна 97 рег. бр. 97, занаетчискиот дуќан под 
фирма: К'ебапчија, Ахмед Сабедин со седиште зо град 
Скопје. ^ 
' Предмет на работата на дуќанот е: печење на ќебапи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ахмед Са-
бедин. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1У-реон Скопје, бр. 10139 од 16-УН-1951 гбд. Н-92-1731 

(В-рз основа /дозволата од Грајдомиоо" Н. О.—Прилеп бр. 
1450/45 г. зотпеан с .во (рег,истерот на занаетчиските (дуќани 
и (работилници на стр. 134, рег. 'бр. 134, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројам, Виктор П. Попоски со седиште во 
град Прилеп. 

, Предмет на работата на дуќанот е: шиење на атишта. 
Фирмата ќе ја ,потп,ишува сопстве,никот Ви,ктор П. По-

пос.ки. 
От. Поверенството за финансии на ГН(?-Приле,п, бр. 

18340 ед 6 август 1951 гог " И-Л09—2171 

Врз основа дозволата од Градскиот Н. 0.—Прилеп бр. 
1049/45 г. записан е во регистерот (на занаетчиските дуќани 
и работилни,ци на стр. 135, рег. бр. 135, занаетчискиот дуќан 
под фирм-а: Ковач, Владимир Михајлов Василески со седи-
ште В'си град Прилеп. 

Предмет на работата на Јрќанот :е: ковачки производи. 
Фирмата ќе ја потпишува Владимир Михајлов В-аси-

лески. " 
Од Поверешлвото за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 

18290 од 6 август 195)1 год. ' И—109—2172 

В,рз основа дозволата од Градскиот Н. О.—(Приле-п бр. 
9412/51 г. о ал,исан -е во регистерот на 'занаетчиски,те дуќани 
и работилн,ици на стр. 136, рег. бр. 136, занаетчискиот дуќан 
под фирма:' Кројач, Гога Николов Стојаноски со седиште во 
град Прилеп. 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. II 506/45 Тод. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 248, рег. бр. 248, занаетчискиот, дуќан 
-под фирма: Столар, Стојан П. Горгиев со седиште во град 
Скопје 

Предмет на1 работата на дуќанот е: столарски изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан П. 
Горгиев. 

Од Поверен за финансии на Народниот одбор на 
Ш-реон Скопје, Бр. 3771 од 28-111-1951 год. И-91-1728 

Брз основа дозволата од Поверен, за комунални работи 
на ОЃГО — Тетово бр. 9510/48 год. 'записан е во пегистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници ,на страна 53, рег. бр: 
2, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени ар, Рустеми Ме-
миши Ештреф со седиште во село Ново Село. 

Предмет к а рабо.тата на дуќанот е: воденичарски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рустеми Мели-

т а Ештреф. 
Од поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 8754 

од 21-УИ-1951 год. 
Н-201-206 
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, - Предадел т ра,ботата н,а дуќанот /е: шиење на а,тишта. 
Фирмава ќе ја л отпишува сопсшешкот Гога Николов 

СтоЈјашоами, 
Од Повереното!о за финансии на ГНО-Приле,п, бр. 

18273 од 6 август 1951 с е,д. ' II—109—2173 
1 Врз основа дозво-лата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 

4560/50 г. записан е во регистерот на занаетчиските' дувани 
и работилници на стр. 137, рег. бр. 137, занаетчискиот дуќан 
под фи,рма: Кројач, Атавдс^ Борисов Трајкоски со седиште во 
град ,Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта, 
Фирмата ќе ја -потпишува сопственикот Атанас Бори-

сов. Трајкоски. 
Од Поверенотото -за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 

19187 ед 6 август 1951 год. Н—109—2174 

Врз основа д,озв--олата од Градскиот Н. О.—-Прилеп бр. 
1439/45 -г. з алисан е во регистерот на занае,тчиските дуќани 
и работилници на стр. 138, рег. бр. 138, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Шапкар — издиша, Љубица Крумева Трајкоска 
со седиште во град Прилеп. ' Ф 1 

Пред,мет на работата, на дуќанот "е: изработка на 
женски пилиќи. 

Фирмата ќе ја 'потпишува јссопственикот Љубица Кру-
нева Трајкоска. 

' Од Повереното!о за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 
18352 од 6 ав,густ 1951 год. И—109—2175 

Врз основа дозволата од Градскиот Н.' О.—Прилеп бр. 
1148/45 г. зависат с во- регистерот на з-ака е тч искине д,уќани 
и работилници на стђ. 139, рег. бр. 139, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кујунџмуа, М.гшан Димев Гулес,ки со' седиште во 
град Прилеп. " ч 

Предмет пар абоггагга на дуќанот е: изработка на сре. 
бајрин производи и вршење услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милак Димев 
Гулески. 

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прчлеп, бр. 
18351 10Д -6 август 1951 год. И—109—2176 

В,рз основа д,озволава од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 
1456/45 г. за,пиран е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на- стр 140, рег. 'бр. 140, 'занаетчискиот дуќа.н 
под фирма: Кројач, Д и м о Трајков Ристески со седиште во 
град, Прилеп. ( 

Премет на ,работат а на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе .ја1 потпишува 'Сопственикот Дишо Трајков 

Ристески. 
Од Повер. за финансии на ГНО — Прилеп, бр 

18353 од 6 август 1951 ' II—НО—0177 

Врз основа дозволата од Гра,дскиот Н. О.—Прилеп бр. 
1270/45 г. з21п/И021к е во ре,г'!!!етерот, на занаетчиските дуќани 
и работилници на стјр. 141; рег. б,тк. 141, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кон дурацова Спиро Павлов Стојкоски ш седи-
ште во' град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка, на кон-
дури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сп,иро Павлов 
Стојкоски,. 

Од П овене нотното за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 
1,8349 од 6 август 1951 гол. 11—110-^2178 

Врз основа дозволата од Гра,дскиот Н. О.—Прилеп бр. 
17840/47 г.^записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници' на стр. 142, рег. бр. 142, занаетчискиот дуќан 
под ф-ирма: Кожувар, Ачко Т. бошески со седиште во 
град Прилеп. 

Предмет на работата да дуќанот е: изработка на ко-
кожуви% 

Фирмата ќе ја по,тпишува 'сопственикот Ачко Т. Јошески. 
Од Повереното! о за финансии на ГНО-Прилеп, брг 

18356 од 6 август 1951 год, 11—110—2(179 

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 
481/46 г. зашиеш е во регистерот на зана-етчиските дуќани 
и работилници на стр. 143, рег. (бр. 143, занаетчискиот дуќан, 
под фирма: Кожувар, Благоја Иванов Пораноски т седи-
ште 'во градо Прилеп. " - ' 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на ко-
комсуш. 

Фирмата ќе ја потпишува сопс,твеникот Благоја Ива-
нов Ѓорѓиоски. I 

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 
18350 от 6 август 1951 год, II—110—2180 

(Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 
706/45 г. запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани1 и 
работилници на1 стр. 124, рег. б,р. 124, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер, Мустафа Ју^суфов Шерифоски -со седиште 
во град Прилеп. 

Предмет ца работа на дуќанот е: бербероски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муртафа Јусу-

фов Шериф осми. 
Од Поверенството за финансии на ГНО-Приле,п, бр. 

18271 од 6 август 1951 год. Ц—,109—2161 

Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—/Прилеп бр. 
1257/45 г. занисан^е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на стр. 125, ре-г. 'бр. 125, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ко-нду рација, (Методија Стојмиров 'Иваноски со 
седиште во град Прилеп. 9 ' 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
прав,ка, на кондури. 

Фирмата ќе ј,а потпишува сопственикот Методија 
Стојмиров Иваноски. 

Од Поверенството за фин,ансии на ГНО-Прилеп, бр. 
18272 од 6 ав-густ 1951 год. Н—109—2162 

В1рз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 
1432/45 г. запиран е в а регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници (на, страна 126, рег. бр. 126, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: ,Шглжар, Александар Г. Наумоски со седи-
ште во град4 Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
шапки. 

Фирмава ќе ја потпишува сопственикот Александар 
Г. Наумоски.' 

Од Поверенството за финансии на ГНО-Прилеп, бр. 
18269 од ,6 август 1951 год. , 11—109—2163 

ЛИКВИДАЦИИ 
Согласно решението бр. 3252 од 16-У1-195Г год. на Око-

лискиот народен одбор во Демир Хисар, Околиското откупно 
претпријатие "'Даме Груев" ставено е во ликвидација. 

Се покануваат должниците и доверителите на претпри-
јатието да ги измират своите долгови односно ги пријават 
своите истражувања најкасно дб 1 октомври, 1951 год. 

По истекот на- горниот срок, нема да се признаваат 
никакви истражувања, а к'е се сметат за точна состојбата 
по книгите на претпријатието. ^ 
II—138—2707 Од Ликвидационата комисија 
МАЛИ ОГЛАСИ 
СЕ ОГЛАСУВААТ ЗА НЕВАЖНИ СЛЕДНИТЕ ИЗГУБЕНИ 

ДОКУМЕНТИ: 
РАЗНИ ОГЛАСИ ч 

Свидетелство за завршен! Ш-клас Учителска школа 
во Скопје под бр. 897/12-УЈ1-1947 год. на Цветан Т. Ата-
насовски — ул. "Иво Рибар Лола" бр. 279 Тетово (1326) 

Свидетелство за завршен III клас гимназија под Бр. 
49 през 1949/50 год. на Елена Цветковска ул. "101" бр. 11 
- Прилеп. ' (1332) 

Свидетелство за положена мала матура издадено од 
Полна гимназија "М. Ацев" бр. 132/49 во Прилеп на Бла-
гоја Петровски ул. "М. Тито" бр. 58 — Прилеп. (1354) 

Ра,ботничка книшка бр. 2814890 издадена од Градско-
то стопанство "Полог" Тетово на Убавка Јотевска Атана-
с о в а ул. "Сарајевска"" бр. 1. Тетово ' (1356) 

Работничка книшка бр. 1559170 издаде,на од Поверен, 
за трудот при ОКО — Тетово на Никола Димовски село 
Јегуновце.— Тетово. (1370) 

Инвалидска книшка Бр. 88026 на Панде Попов село 
Босилово —'Струмица (1399) 

Работничка книшка на Мехмед Б. Бајрам ул. "376" 
бр. 147 - Скопје (1501) 

Шоферска исправа бр. 146 издадена од Сообраќајна 
милиција во Скопје на Александар Дуковск,и ул. . "Максим 
Горки" бр. 52 - Скопје - . . ^ ,(1506) 

Свидетелство бр. 9 за завршен 1-кла1с гимназија во 
Тетово на Лилјана Божиновска ул. "Маршал Тито" бр. 46 
- Тетово (1433) 

Свидетелство за завршен III клас гимназија во село 
Клисура през 1944 год. на Никола М. Миланов село Ко-
струшевци Босилградска околија . (1435) 

Диплома за завршен III клас гимназија во село Та-
бановце през 1946 год. на Младен Т. Цветковик' село' Четирце 
- Куманово (1440) 

Диплома за завршена пола матура -издадена од Осмо-
летка во Брод под бр. 65/50 год. на Братислава Новеска 
село Русјаци - Брод . (1446) 



Бр. 26 - Стр. 198 , СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 29-1Х-19Ѕ1 

Оружен лист бр. 153/51 год. издаден од ПВР на 
ОНО — Струмица на Стојко Лазаров 4Лосков село Дражево 
- Струмица ' ' (1447) 

Свидетелства за1 завршен VII и VIII разред Женска 
гимназија во Скопје през 1947/48 год. на Даринка Цигар-
ида од Земун ' (1460) 

Свидетелство за завршен 1-клас гимназија издадено 
од Полна1 гимназија "Љупчо Сантов" — Кочани на Никола 
Андов учен. 1-6 клас Кочани (1485) 

Диплома за1 положен полдматурски испит издадена од 
Осмолетка село Романовце — Куманово на Коста Б. Апо-

столовски село ,Романовце — Куманово (1458) 
Крштеница на Коста Б. Апостоловски село Романов-

це - Куманово (1459) 

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
р 

Дозвола серија "А" бр. 196, издадена'од В.П. 
2644 во Скопје на Зумбуле Иљазова ул. '"118" бр. 43 
- Скопје ч (1676) 

Војничка книшка на Андреја А. Трпоски — Скопје 
' % (1678) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек во 
Скопје на, Трајан П. Михајловски — Скопје ул. "54" 
бр. 12 (1652) 

Војничка книшка издадена од Војни отсек — 
Скопје на Стаме Т. Кочановски — Скопје (1654) 

Војнички документи: објава за отсуство^ возна 
к^рта издадени од В.П. 8346 — Ирка Словенија на Јо-
ва-н' М..Ацевски о Д село Бродац — Скопје (1659) 

Омладиноха членска книшка издадена од В.И. 
75924 во. Скопје на Ј(^ван Танчевски — Скопје (1657) 

Војничка книшка на Спиро Савов — Скопје (1785) 
Регрутна книшка издадена од Регрутна комисија 

во Скопје'на Павле Костов — Скопје (1703) 
Војничка книшка на Зијадни Реџеп Незир — 

Скопје (1741 
Возачка испарува бр. 5279, издадена од В.И. 4427 

1 — Ниш на Расим М. - М е т к о в и ќ В.П. 3346/24 Скопје 
(1745) 

Војничка книшка издадена од4 Војни отсек — 
Крива Паланка на Никола Анастасов — Крива Паланка 
ул. "Иво Рибар Лола"-бр. 24 Кр. Паланка - (1810) 

Шоферска книшка бр. 942/50 издадена од П.В. 
8115/22 на Душан! Тодоровски - СкопЈе (1820) . 

Официрска резервна книшка серија "ПЦ" 0001 
бр. 1281 издадена од Војни отсек — Скопје на Никола 
Костов Димитровски "Главна дирекција за задружно 
земјоделие — Скопје" 1 ^ ^ 

; (1822) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта ег. бр. 2368/51 Год. /серија! бр. 088795 
издадена од ПВР лга, ГНО — 'Оконча :на Горѓи Димитар 
Пеовски "Мичурин" зграда VI стан, 9 — Скопје. 

Матурски диплома ни Марика Л/ Хаци Костова УЛ. 
"Солун" 226 - Битола. 1958 

Лична карта серија "Е" 4256 рег. бр. 55ф издадена од 
ПВР во Кавадарци на Анастасија Василева, Бојаџиова — 
Кавадарци (40) 

Лична карта серија "Е" 4485 рег. бр. 4396 издадена 
од ОВР на ОНО — Кавадарци на Пано Ицов Цингаров — 
Кавадарци (73) 

Лична карта рег. бр. 2135 серија "Р" 0489968 изда-
дена од ОЕФ на ОНО - Кавадарци на Коста Горшев Нико-
лов, село Курија' — Кавадарци. . (1241) 

Лична карта рег. бр. 5740 серија бр. 0494773 изда-
дена од ОВР на ОНО — Кавадарци на Рада Андонова Ге-
расимова Падикова ул. "Лазар Колишевски" бр. 10 — Ка-
вадарци ' (1287^ 

Лична карта рег. бр. 2368/51 год. серија бр. 088725 
дена^од ПВР на ОНО — Кавадарци на Коста Горгиев Ч к о -
рова'Златева село Бешиште — Кавадарци. (1320) 

Лична карта серија "Р" 0490468 рег. бр. 2230 изда-
дена од ПВР на ОНО — Кавадарци на) Раде Иго^ Шалев 
село Бегниште — Кавадарци (1331) 

Лична карта серија "Р" 0492696 рег. бр. 7412 изда-
дена од ПВР на ОКО — Кавадарци на Спасо Ефремов Нај-
ков соло Клисура — Кавадарци (1381) 

Лична карта рег. бр. 9150, серија бр. 54151, -издадена 
од ПИР! на СИНО Скопје на'Рифат Меади Сулејман село Гу-
малево — Скопје (1327) 

Лична карта б,р. 0057013, издадена од Пс,всренгпвото 
за в нат. работи во Нови Сад на Катица -Бугичевска^ — Скопје 

(1334) , 
Лична карта бр. 9798, (Издадена од ПВР ,на ГНО -

Прил.еп на Иван Јосиф он П ер жаровски — Скопје (1339) 
Лична карта рег. бр. 35048, серија "А"37685, издадена 

од ОВР на ГНО Скопје на Ана Т. Спасова — Скопје (730 
Времена објава Бр. 442, издадена од ПВР во Презрен 

на Илијас Месам ед од Скопје (1437) 
' Лична карта рег. бр. 6292, серија бр. 0005967, издадела 

,од ОВР на 1-оеби Скопје на Богдан Јанко.в Серафимовски 
ул. "293" бр. 13 - Скопје (1567) 

- Лична карта рег. бр (25923, серија 002Ѕ328, подадена 
од ОВР на Саво Божинов Денковски, авто команда' 9 зграда 
II спрат лесно Скопје " (1в17) 

Лична карта за . ем.игранти од Егејска Македонија пол 
б,о. 37 издадена од ОВР во Скопје на Ката ЈгЖгЈова село 
Бел.имбегово' — Скојнје (1614) 

Лична карта рег. бр. 54334 серија "Р"0038804/51 -изда-
дена од ПВР на ШО-Ш реон Скопје на Најда Атанас Блаже-
ва ул "Славеј Планина" бр. 115 Скопје. (1671) 

Лична капита пег. бр. 52355 серија 0037604 - "Р", ш -
дадена ол ПИР нл ГНО-Ш реон—Скопје на С пилова Митко 
Слаока ул. "118" б,р. 8 Скопје (1672) 

Личете каша ,рег 1бо. 50456, серија 0044790 - ч 
дадева од ОВР на ШО-Н! (реон Скопје на Ристо В. Фили-
повиќ УЛ. "104" бр. 32 "Скопје (1673) 

Лична капата -рег. бр. 55809, сер,ија "Р" 0045153. издаде -
т.̂  т ГТВР чл1 ГНО-Ш реон Скопје на Елез К'ами7' ТТТлчн ул. 
"377" бр. Па Скопје (1674) 

Лична карта рег. бр. 55809, серија "Р"0037450, издаде-
на од ПВР на ГНО-Ш реон Скопје на поп - Панков Славко 
Јо,рдан ул. "102" бр. 4 Скопје (1668)' 

Лична карта бр. 1251 издадена 0д Министерството на 
р на,т реши и работи во Скопје на Дамјан Н. ПоистефанОв -
Скопје. (ПП) 

Лични кпрто пертт1д "А" 4015 рег бп. 2210 издадела од 
ПВР на ГНО - Скопје на Тодорка М. Богданова - Скопје. 

' (1122) 
Лична карта р т . бр. 3889 издадена од ПВР на ГНО — 

Штип на Трајко ЛИамов, ул. "Тег ер-а л Апостолски" бр. 56 
- Штип. " (5303) 

Лична карта б р / 1 1 3 3 ,од 15-УЦ-1948 год ,изда-
дена од ПВР на ОНО Ги л ане на Шабан Ајдиновиќ од 
Гилане . , (1760) 

Лична (карта рег. бр. 4840,. серија "Р" 0100550, 
издадена од ПВР во Крива Паланка на Никола Ристов 
Анастасов ул. "Булевар Црвена Армија" бр. 91 
Белград. ^ (1857) , 

СОДРЖИНА 

Страна Рег. бр. 
ПО' Решение за прогласување на риболовни води 

на територијата на Народна Република Маке-
донија за спортски — — - — — — 183 

111 Решение за распишување на избори за еден 
народен одборник — — — — — — 183 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје 
ул. "29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 1^-86. Чековна сметка при Народната 

банка - Скопје бр. 801-901812 Печатница "Гоце Дел ч!в" — Скопје. 


