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600 дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

V 138 
На основа чл. 14 од Уредбата за задолжи-

телно испраќање печатени ствари (,,Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 27/53), Извршниот совет 
на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ 
ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА НАРОДНАТА 

БИБЛИОТЕКА ВО СКОПЈЕ 
1. Секое печатарско претпријатие од те-

риторијата на Народна Република Македо-
нија) покрај задолжителните печатени рабо-
ти од член 1 на Уредбата за задолжително 
испраќање печатени ствари, е должно да и' 
испраќа бесплатно на Народната библиотека 
во Скопје уште по два примерци од секоја 
печатена работа по чл. 3 од оваа, уредба. 

2. Оваа одлука влегува во сила со објаву-
вањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 
1 септември 1953 година. 

Бр. 136 
21 октомври 1953 година 

Скопје 
Секретар, Претседател, 

М. X. Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р. 

V 
ПРАВИЛНИК 

139 
На основа чл. 23 од Уредбата за стручни-

те школи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
39/52 год.), по предлог на Трговско-угости-
телската комора на НР Македонија, Советот 
за просвета донесува 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ТРГОВСКИ 
ПОМОШНИК 

Право на полагање испит 

Член 1 
Испит за трговски помошник може да по-

лага секое лице кое во својство на ученик во 
трговијата провело во трговска радња про-
пишано време и кое со успех го завршило 
училиштето за ученици во трговијата однос-
но стопанството. 

По исклучеше испит за трговски помош-
ник може да полага и ученик во трговијата, 
кој не го завршил или воопшто не го посету-
вал училиштето за учениците во трговијата 
односно стопанството ако докаже дека по 
оправдани причини бил спречен тоа да го 
стори. 

Член 2 
Ученик во трговијата, на кого срокот за 

учењето му изминал а училиштето за, учени-
ците во трговијата не го завршил по своја 
кривица, не може да полага испит за тргов-
ски помошник се до дека успешно не го за-
врши училиштето за учениците во тргови-
јата односно стопанството. (Ова може да го 
стори по пат на приватно полагање воколку 
престарел за редовно школување). 

Член 3 
Учењето во трговската продавница во 

странство може органот надлежен по трго-
вијата, при кого е образувана испитна коми-
сија, да го признае во стаж на учење. 

Испитна комисија 
Член 4 

Испит за трговски помошник се полага 
пред испитна комисија од она занимање на 
трговска струка што ја изучил ученикот. 

Испитната комисија за поедини занимања 
или за повеќе такви занимања во трговски 
струки ја образува по предлог од околиската 
односно градската трговско-угостителска ко-
мора, советот за стопанство на народниот од-
бор на околијата (градот) на подра,чјето на 
кое ученикот постојано ја изучувал струката 
во текот на најмалку шест месеци непосред-
но пред полагањето на испитот. Ако се обра-
зува заедничка испитна комисија за повеќе 
околии, комисијата ја, определува советот за 
стопанство на околијата во согласност со со-
ветите за стопанство на другите околиски 
народни одбори. 

Надзор над работата на комисијата врши 
органот што ја образувал комисијата. 

Член 5 
Испитот за трговски помошник се полага 

пред територијално-надлежната испитна ко-
мисија на чие подрачје ученикот го довршил: 
своето стручно учење. 
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Ако на подрачјето на кое ученикот го из-
учил учењето не постои испитна комисија, 
испитот се полага пред заедничка комисија 
за чие формирање органот надлежен за сто-
панство на околијата дал согласнот во сми-
сла на претходниот член. 

Член 6 
Испитната комисија за спроведување на 

испитот за звање трговски помошник се со-
стои од претседател и два члена. На претсе-
дателот и на членовите им се определуваат 
заменици. 

Претседателот и неговиот заменик треба 
да имаат најмалку средношколска спрема и 
тие се поставуваат првенствено од редот на 
управниците и наставниците од училиштето 
за ученици во трговијата односно стопанство-
то на една година по предлог на околиската 
(градска) трговско-угостителска комора. Ре-
шението запоставување го донесува советот 
за, стопанство на народниот одбор најкасно до 
крајот на месец декември секоја година со 
тоа што едногодишниот мандат на поставе-
ните членови на испитната, комисија отпоч-
нува да тече од први јануари наредната го-
дина и трае до именувањето на нова испитна 
комисија. 

Ако на подрачјето на испитната комисија 
нема достатачно стручњаци од соответното 
занимање, тогаш едниот член мора да бид,е 
од тоа занимање а другиот од сродно зани-
мање на трговската струка. 

Член 7 
Должноста на членовите на испитната ко-

мисија е задолжителна и не може да се од-
бие без оправдани причини. Член на комиси-
јата кој е спречен да дојде на определениот 
ден на, испитот, должен е за тоа да го запо-
знае претседателот на испитната комисија 
благовремено така што да може на место 
него да биде повикан неговиот заменик. 

Член 8 
Член на комисијата не може да земе уче-

ство--во работата на комисијата во следните 
случаи: 

а) ако кандидатот стручното учење го 
стекнал кај него; 

б) ако кандидатот му е брачен другар или 
роднина по крв во угорна или удолна права 
линија, а во побочна линија до втора степен 
или ако му е усвоеник; 

в) ако помеѓу членот на испитната коми-
сија и кандидатот односно неговите родители 
постои нераздвојно другарство, омраза или 
судски спор. 

Член 9 
Барањето за изземање на претходниот 

член: може да го поднесе членот на комиси-
јата и кандидатот. Барањето се поднесува во 

срок од два дена од денот кога е примена по-
каната за испитот, а најдоцна до почетокот 
на седницата,. 

По исклучение, изземањето може да се 
бара во текот на испитот ако основот за из-
земање настапил или станал познат во текот 
на испитот. 

По барањето за изземање во прва степен 
решава испитната комисија а во втора на-
чалникот на секретаријатот за стопанство на 
народниот одбор на, околијата (градот). 

Член 10 
Пријавата за полагање испит за трговски 

помошник ја поднесува ученикот, а ако овој 
не го стори тоа во срок од триесет дена по 
истекот на пропишаното време за учење, 
пријавата ќе ја поднесе директорот на прет-
пријатието и тоа на советот за стопанство на 
(народниот одбор на чие подрачје се наоѓа 
продавницата, во која ученикот го' завршил 
учењето. 

Во пријавата ќе се назначат личните по-
датоци за ученикот (презиме, име и татково 
име, дата на раѓањето, каде е роден, од кога 
до кое време учел и во кое претпријатие), а 
кон пријавата треба да се приложи ориги-
налниот договор за учење, односно оверен 
препис од истиот, уверение за времетраење-
то на учењето и свидетелство за завршено 
училиште. Доколку ученикот, не го посету-
вал односно не го завршил училиштето за 
учениците во трговијата односно стопанство-
то, во пријавата треба да ги назначи причи-
,ните за, тоа, како и да приложи свидетелство 
за своето школско образование. 

Член 11 
Надлежниот орган примената пријава ја 

проучува и ја утврдува надлежноста на ис-
питната комисија, како и дали кандидатот ги 
исполнува предвидените со Законот услови. 
Ако органот најде дека испитната комисија е 
надлежна и дека кандидатот1 ги исполнува 
пропишаните услови, должен е во срок од 
осум дена од приемот на пријавата да донесе 
решение за допуштање на испит, Решението 
треба да содржи: занимањето од кое се одо-
брува на кандидатот да полага испит за тр-
говски помошник, име односно назив на про-
давницата — во која кандидатот го завршил 
учењето и забелешка дека кандидатот го 
завршил училиштето за учениците во трго-
вијата односно стопанството. Ако кандидатот 
не го завршил училиштето за учениците во 
трговијата односно стопанството, во реше-
нието треба да се наведат причините за тоа, 
како и на какво основание му се признава 
правото за полагање на испит. 

Член 12 
Ако надлежниот орган утврди дека при-

јавата за полагање испит за трговски по-
мошник не ги содржи сите нужни сведенија 
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ИЛРЈ дека не се приложени сите нужни дока-
зи, ќе го повика подносителот на пријавата 
тие сведени ја да ги дополни односно допол-
нително да ги приложи нужните докази во 
одреден срок. Доколку подносителот не по-
стапи во одредениот срок кандидатот со ре-
шение ќе се одбие од полагање испит за тр-
говски помошник. 

Против решението со кое кандидатот се 
одбива од полагање испит за трговски по-
мошник, може да се изјави жалба до повисок 
орган во срок од петнаесет дена од денот на 
приемот на решението преку органот што го 
донесол решението. 

Член 13 
Решението со кое се одобрува полагање 

на испитот, се доставува на кандидатот и на 
претседателот н,а испитната комисија. Со ре-
шението што се доставува на претседателот 
на испитната комисија, се испраќа пријавата 
СО' сите прилози. Претседателот на испитната 
комисија откако ќе го прими решението со 
кое се одобрува испитот, ја повикува испит-
ната комисија со покана во која треба точно 
да се означи времето и местото за полагање 
на испитот, како и имињата на членовите на 
комисијата. Поканата му се доставува и на 
кандидатот. При одредување денот за пола-
гање на испитот, претседателот на испитна-
та комисија е должен да води сметка испи-
тот во потполност да се изврши во срок од 
триесет дена од денот кога го примил реше-
нието, со кое се одобрува полагањето на ис-
питот. 

Комисијата може пред да го објави денот 
на полагањето на испитот, да бара од канди-
датот дополнување на доказите или разјасну 
вање на извесни чиненици што се од значе-
ње за полагањето на испитот. 

Ако претседателот на испитната комисија 
при свикувањето на комисијата најде дека 
кандидатот не ги исполнува условите за по-
лагање на испитот ќе го задржи спроведу-
вањето на испитот и ќе даде писмено образ-
ложение на органот што го донесол решение-
то за допуштање на испит, за да донесе ре-
шение по тоа прашање. 

Ако органот што го донесол решението не 
ги усвои примедбите од претседателот на 
испитната комисија, тој ќе го спроведе реше-
нието. 

Полагање на испитот 
Член 14 

Испитот за трговски помошник се состои 
од практичен и теоретски дел. Кандидатот 
го полага прво практичниот а потоа теорет-
скиот дел. 

Кандидатот кој со успех го завршил учи-
лиштето за ученици во трговијата односно 
стопанството и го положил завршниот испит 

во истото се ослободува од теоретскиот дел 
на испитот. 

Испитот е јавен. 
Член 15 

Во денот што е одреден за полагање на 
испитот, испитната комисија најнапред го 
утврдува идентитетот на кандидатот и тоа 
преку ученичка книшка или Лична карта. 
Потоа по пат на извлекување на ливче со 
прашања кандидатот добива задаток за прак-
тичната работа. Списокот на практичните за-
дачи од стручниот испит го составува Тргов-
ско-угостителската комора на Народна Ре-
публика Македонија. 

Член 16 
Ако кандидатот по оправдани, причини 

биде спречен да дојде на испитот или му се 
оневозможи започнатиот испит да го продол-
жи, испитната комисија може да го одложи 
испитот за петнаесет дена. Ако пак кандида-
тот не дојде на испит во тој срок односно 
започнатиот испит не го продолжи ќ,е се сме-
та дека од испитот се откажал. Ако кандида-
тот поради болест или некоја друга важна 
причина е спречен на време да го заврши за-
почнатиот испит, испитната комисија на не-
говото барање може да го продолжи срокот. 

Кандидатот што го напуштил започна-
тиот испит без оправдани причини се смета 
дека се откажал од испитот и не може да се 
јави на повторно полагање додека не изми-
нат три месеци, ако го напуштил теоретскиот 
дел или шест месеци ако го напуштил прак-
тичниот дел од испитот. За ова, по барање 
на кандидатот, комисијата ќе му издаде ре-
шение, против кое истиот може да подаде 
жалба до началникот на секретаријатот за 
стопанство во срок од осум дена од денот на 
примањето. 

Член 17 
Практичниот дел од испитот опфајќа: из-

работувањето на практичниот задаток и да-
вање појаснеше а во врска со неговото изра-
ботување. 

Член 18 
Практичниот задаток се состои во извр-

шувањето на практична работа во занима-
њето што кандидатот го изучувал. Самиот 
задаток пак треба да биде поставен така, 
што' кандидатот со неговото извршување ќе 
покаже дека е способен за самостојно обаву-
вање на трговските работи односно да рако-
води со одредени работи во трговска продав-
ница или во слично одделение во трговско 
претпријатие: Кога ќе се даде задаток за 
практична работа испитната комисија едно-
времено ќе го одреди: и срокот во кој треба 
задатокот да биде изработен. 

Член 19 
Практичната работа кандидатот ја обаву-

ва во трговско претпријатие што ќе го одре-
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ди испитната комисија. Практичниот задаток 
кандидатот ќе го работи под контрола на 
еден член на комисијата што ќе го одреди 
претседателот1. Тој е одговорен дека канди-
датот самостојно ја изработил практичната 
работа, а, останатите членови на комисијата 
се должни повремено да ја контролираат ра-
ботата. 

След изработената практична работа кан-
дидатот е должен на комисијата да и даде 
појаснеше како ја изработил практичната 
работа. 

Член 20 
На основа практичната работа и појасне-

ше ата што ги дал кандидатот, испитната ко-
мисија во отсуство на кандидатот решава 
дали истиот го положил практичниот дел на 
испитот. При гласањето прво го изнесуваат 
мнението членовите на испитната комисија. 
Оној член што не е согласен со решението на 
мнозинство може во записникот да го издвои 
своето мнение. 

Решението на комисијата му се соопштува 
на кандидатот и се внесува во записникот 
кој го потпишуваат претседателот и, обата 
члена на испитната комисија. 

Оценката е ,,положил" или „неположил". 
Претседателот на испитната комисија 

должен е на кандидатот што не го положил 
практичниот дел на испитот да, му ги ка-
же причините1 поради: кои е оценело дека ис-
питот не го положил. 

Кандидатот што не го положил практич-
ниот дел на испитот може повторно да се ја-
ви на полагање во срок што ќе го одреди ис-
питната, комисија. Овој срок не може да би-
де покус од шест месеци ниту подолг од ед-
на година. Испит за трговски помошник мо-
же да се полага најмалку три пати. 

Член 21 
На теоретскиот дел на испитот кандида-

тот се допушта ако го положил практичниот 
дел на испитот. Овој дел на испитот канди-
датот го полага према Правилникот за завр-
шените испити на училиштето за учениците 
во, трговијата, а треба да покаже знаење од 
градивото пропишано за тие испити: во учи-
лиштето за ученици во трговијата. 

Испитувањето од теоретскиот дел не мо-
же да трае помалку од триесет минути. 

Член 22 
На теоретскиот дел на испитот присуству-

ват претседа,телот и сите членови на комиси-
јата (комисијата се дополнува со членови-ис-
питувачи по теоретските предмети). 

По однос на начинот за решавање за ус-
пехот на кандидатот по теоретскиот дел на 
испитот, важат прописите од Правилникот 
за завршните испити во училиштето за уче-
ниците во стопанството. 

Ако кандидатот не го положи испитот1 мо-
же да се јави повторно во срок што ќе го од-
реди испитната комисија. Овој срок не може 
да биде покус од три ни подолг од, шест ме-
сеци. 

Член 23 
Практичниот односно теоретскиот дел од 

испитот може да се полага одделно најмногу 
три пати. 

Кандидатот што го положил практичниот 
и теоретскиот дел на испитот стекнува зва-
ње трговски помошник и испитната комиси-
ја му издава свидетелство по пропишан об-
разец. 

Свидетелството го потпишуваат: претсе-
дателот и членовите на испитната комисија. 

Свидетелството му се издава на кандида-
тот во срок од осум дена по положениот ис-
пит. Со свидетелството едновремено на кан-
дидатот ќе му се вратат оригиналните доку-
менти што биле приложени кон пријавата 
за, испит. 

Член 24 
Против решението на комисијата со кое 

се утврдува дека кандидатот не го положил 
практичниот односно теоретскиот дел на ис-
питот, кандидатот има право да поднесе при-
говор на надлежниот орган при кој е обра-
зувана (испитната комисија. Приговорот се 
поднесува во срок од осум дена по соопште-
нието на резултатот и се предава на испит-
ната комисија, која со преписката го доста-
вува До органот надлежен за решавање во 
втора степен. Неблаговремено' поднесени при-
говори испитната комисија ги отфрлува, 

Ако надлежниот орган утврди дека приго-
ворот е оправдан со решение ќе одреди ис-
питот да се повтори пред испитна комисија 
во друг состав што ќе ја одреди самиот тој 
орган. 

Повторното испитување на кандидатот 
треба да се изврши во срок од петнаесет де-
на од денот кога е донесено решението по 
поднесениот приговор. 

Администрација на испитната комисија 

Член 25 
За текот на испитот се води записник на 

прописад образец. Записникот го води лице 
што ќе го одреди органот што ја образувал 
комисијата. За секој кандидат се води одд,е-
лен записник. Во записникот се внесуваат си-
те поважни моменти од испитот а нарочно 
следното: 

1. Назив на испитната комисија и народ-
ниот одбор при кој комисијата се наоѓа; 

2. Дата и место кога е записникот составен; 
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3. Презиме, татково и родено име на кан-
дидатот, дата и место (околија НР) на раѓа-
њето, местожителство и државјанство1, 

4. Презиме и име на членовите на коми-
сијата со поблиско назначение на нивното за-
нимање; 

5. Св е д еми ја за испитот, дали полага прв 
пат или го повторува; 

6. Изјава на кандидатот и на членовите 
на комисијата дека немаат причини за из-
земање; 

7. Прашањата што се поставени на канди-
датот од теоретскиот дел на испитот СО' озна-
чување на кој прашања дал позитивен а на 
кој негативен одговор. 

8. Опис на, задатокот што му бил поста-
вен на кандидатот по практичниот дел на ис-
питот со назначување во кое претпријатие и 
под чија контрола го изработил како и сро-
кот што го одредила испитната комисија. 

Во записникот оценката на комисијата се 
означува одделно за практичниот дел а од-
делно за теоретскиот дел. 

Ако кандидатот не го положил испитот 
во записникот треба да се внесе срокот во 
кој испитот може да се џовтори а претседа-
телот на комисијата е должен да му појасни 
на кандидатот дека има право на приговор 
до надлежниот орган ЕО срок од осум дена, 
сметајѓќи од денот кога му е соопштен ре-
зултатот од истиот. 

Записникот го потпишува претседателот 
и членовите на комисијата. 

Член 26 
Испитните документи, записниците и ре-

гистарот ги чува народниот одбор кој ја об-
разувал комисијата. 

Испитни такси 
Член 27 

За полагање помошнички испит хонори-
рањето на тој испит го врши народниот од-
бор при кој е назначена испитната комисија. 

На членовите на испитната комисија им 
припаѓа награда по' важеќите прописи. 

Член. 28 
Овој правилник влегува во сила од денот 

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

Број 2857 
8 октомври 1953 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета^ 
Д. Левков, с. р. 

140 ^ 
О Б Ј А В А 

НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА 
ЗА ИЗБОР НА РЕПУБЛИЧКИ НАРОДНИ 

ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО 

СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ШТО ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 

22.Х1.1953 ГОДИНА 

Согласно чл. 85 став 1 од Законот за пра-
вата и должностите, изборот1 и отповикува-
њето на народните пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Македонија, 
Републичката комисија за избор на репуб-
лички народни пратеници на основа изве-
штаите на околиските изборни комисии 

О Б Ј А В У В А 
дека околиските изборни комисии ги потвр-
дија следните кандидатури за изборите за 
народни пратеници во Републичкиот собор 
на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија што ќе се одржат на 22 ноем-
ври 1953 година: 

1) за изборната околија Битолска I на 
Влаху Наумов Јанку, од Битола 

2) за изборната околија Битолска П на 
Колономос Исак Жамила, од Скопје 

3) за изборната околија Битолска Ш на 
Нечгвски Петров Вангел, од Битола 

4) за изборната околија Битолска IV н,а 
Милевски Николов Димче, од Битола 

5) за изборната околија Битолска V на 
' Апчевски Петров Дојчин, од Битола 

6) за изборната околија Битолска VI на 
Василевски Иванов Мишко, од Би-
тола 

7) за изборна,та околија Битолска VП на 
Мусалевски Василев Алексо, од 
Скопје 

8) за изборната околија Битолска VIII на 
Бендевски Лазев Стојан, од Битола 
Ристевски Темелков Аце, од Битола 

9) за изборната околија Битолска IX на 
Василева, Цветанова Коца, од Битола 
Чкиновски Цветанов Веле, од с. Ло-
патица 
Вељановски Бимбилов Нове, од с. 
Слепче 
Ибраимовски Селимов Нури, од,. с. 
Мургашево 
Доневски Гулев Александар, од с. 
Слепче 
Матлиевски Кочов Кирков од Битола 
Јоновски Вељанов Милан, од Скопје 

10) за изборната околија Битолска X на 
Поповски Ангелов Соколе, од Битола 
Костовски Илиев Александар, од 
Скопје 
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Пајковски Стојанов Пејко, од с. 
Жван 
Поповски Стефанов Јонче, од с. 
Жван 

11) за изборната околија Гевгелиска I на 
Ба јал ски Јованов Ристо, од Скопје 
Ковачевски Андонов Деко, од Бел-
град 
Дуганова Танева Васка, од Прилеп 

12) за изборната околија Гевгелиска П на 
Пешов Динов Мирко, од Гевгелија , 
Павловски Ристов Младен, од Ва-
ландово 

13) за изборната околија Гевгелиска Ш на 
Бојков Михаилов Атанас, од Гевге-
лија 
Зафировски Глигоров Митко, од 
Скопје 

14) за изборната околија Гостиварска I на 
Смилевски Урошов Видое, од Скопје 

15) за изборната околија Гостиварска П на 
Брајковски Савев Филип, од Скопје 

16) за изборната околија Гостиварска Ш на 
Шакири Алита Реис, од Гостивар 

17) за изборната околија Гостиварска IV на 
Мифтари Мифтаров Осман, од Го-
стивар 

18) за изборната околија Гостиварска V на 
Марковски Кунев Крсте, од Белград 

19) за изборната околија Дебарска I на 
Хаме Назифа Садо, од Дебар 

20) за изборната околија Дебарска П на 
Димитриевски Авакумов Димче, од 
Дебар 

21) за изборната околија Кичевска I на 
Пејовски Методиев Драгољуб, од 
Кичево 

22) за изборната околија Кичевска П на 
Дојчиновски Димков Ефто, од Ки-
чево 
Стефановски Трајчев Бошко, од с. 
Волче. 
Поповски Георгиов Бранко, од с. 
Томино Село 

23) за изборната околија Кичевска Ш, на 
Лика Рамаданов Раим, од Кичево 
Емини Асипов Илмија, од с. Другово 
Мехмеди Даутов Бурхан, од; с. Зајас 
Балажи Алијов Назив, од с. Србица 

24) за изборната околија Кичевска, IV на 
Богоевски Ѓорѓиов Милан, од с. Вел-
мевци 
Митановски Кипров Славе, од с. 
Ижипгга 
Најдевски Русев Димче, од Битола 

25) за изборната околија Кичевска V на 
Јовановски Ристев Василко, од Ки-
чево 
Трајковски Томев Живко, од, Скопје 

26) за изборната околија Кочанска I на 
Хаџи Василев Тихомиров Миле, од 
Кочани 
Ефремов Ангелов Боро, од Кочани 

27) за изборната околија Кочанска П на 
Костадинов Томов Димитар, од с. 
Виница 
Ампов Јорданов Стојан, од с. Виница 
Нолчева Манолова Роза, од Кочани 

28) за изборната околија Кочанска Ш на 
Николов Ристов Симо, од с. Драго-
браште 
Шабан Сали Мустафа, од с. Блатец 
Илиев Аксентиев Панто, од с. Бла-
тец 

29) за изборната околија Кочанска IV на 
Ефтимов Борисов Лазар, од с. Со-
коларци 
Стаменков Донеѕ Владо, од Кочани 

30) за изборната околија Кочанска V на 
Наков Нацев Никола, од с. Проби-
штип 
Ников Петров Трајко од с. Злетово 
Спасов Данев Аритон, од с. Проби-
штип 
Јанев Димчев Блаже, од с. Про-
биштип 

31) за изборната околија Кривопала-
нечка I на 

Филиповски Георгиев Филип, од 
Крива Паланка 
Цветковски Петрашов Борис, од 
Крива Паланка 

32) за изборната околија Кривопаланечка 
П на 

Груевски Петков Стоимен, од Крива 
Паланка 
Георгиевски Анчов Гроздан, од Кри-
ва Паланка 
Крстевски Цветков Гуро, од с. Огут 

33) за изборната околија Кривопаланечка 
Ш на 

Андоновски Киров Митко, од с. 
Отошница 
Трајчев Стоилков Бошко, од с. 
Петралица 
Поповски Стоименов Стојче, од Кри-
ва Паланка 

34) за изборната околија Кумановска I на 
Јакимовски Петков Александар, од 
Куманово 

35) за изборната околија Кумановска П на 
Малинска Георгиева Веселинка, од 
Скопје 

36) за изборната околија Кумановска Ш на 
Стојанов Стефанов Димче, од Скопје 

37) За изборната околија Кумановска IV на 
Соколов Панзов Боро, од Куманово 

38) за изборната околија Кумановска V на 
Трајковски Јосифов Трајко, од Ку-
маново 

39) за изборната околија Кумановска 
VI на 

Пушкаров Илиев Боро, од Белград 
40) за изборната околија Кумановска 

VП на 
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Станковски Георгиев Боро, од Скоп-
је 

41) за изборната околија Кумановска 
VIII на 

Менков Илиев Перо, од Куманово 
42) за изборната околија Кумановска 

IX на 
Хамид Рамадздов Таки, од Куманово 

43) за изборната околија Малешевска I на 
Милчовски Алексов Ефтим, од Бе-
рово 
Косевски Гаврилов Мико, од Берово 

44) за изборната околија МалешевскаП на 
Николовски Пантев Филип, од Бе-
рово 

45) за изборната околија Малешевска 
Ш на 

Мемишов Рашидов Сабри, од с. Тра-
ботивиште 

46) за изборната околија Овчеполска I на 
Арсов Дончев Љупчо, од Скопје 

47) за изборната околија Овчеполска П на 
Бурзевски Наумов Банчо, од Скопје 

48) за изборната околија Овчеполска Ш на 
Каров Ѓошев Богдан, од с. Ерџелија, 
Стојанов Ѓошев Блаже, од с. Трооло 

49) за изборната околија Овчеполска IV на 
Георгиев Димов Миланчо, од Штип 
Гаврилов Гаврилов Славко, од Штип 
Кошевски Панчев Трајко, од Штип 
Арсов Донев Санде, од с. Таринци 

50) за изборната околија Овчеполска V на 
Мустафа Халил Саид, од Штип 
Радев Миладинов Љупчо, од Штип 4 

51) за изборната околија Охрид,ска I на 
Алексовски Јончев Никола, од, Охрид 

52) за изборната околија Охридска П на 
Малевски Крстов Владо, од Струга 
Абединовски Ибраимов Мустафа, од 
с. Радолишта 

53) за изборната околија Охридска Ш на 
Мартиновски Наумов Живко, од Ох-
рид 
Ковачевски Петров Бранко, од Ох-
рид 

54) за изборната околија Охридска IV на 
Таири Исмаил Џемаил, од Струга 
Петковски Ѓорѓиев Боро, од Скопје 

55) за изборната околија Охридска V на 
Митевски Минев Владо, од Охрид 
Стефановски Костов Божин, од с. 
Белчишта 

56) за изборната околија Охридска VI на 
Каневчев Димков Аспарух, од Скоп-
је 

57) за изборната околија Охридска VП на 
Трајковски Јакимов Блаже, од Ох-
рид 
Настевски Ламбев Насте, од с. Косељ 

58) за изборната околија Преспанска I на 
Јовковски Василов Јовко, од Ресен 
Нечовски Наумов Димко, од с. Езе-

рани 

Мамушлари Шефкетов Муарем, од 
Ресен 
Поповски Нотев Методија, од с. Д. 
Дупени 

59) за изборната околија Преспанска П на 
Печовски Јакимов Ване, од Ресен 
Тасевски Андонов Танас, од Ресен 
Трајчевски Пандов Јане, од Ресен 

60) за изборната околија Прилепска I на 
Ацева Дончева Вера, од Скопје 

61) за изборната околија Прилепска П на 
Црвенковски Трајков Крсте, од 
Скопје 

62) за изборната околија Прилепска Ш на 
Дамевски Симонов Ѓоре, од Прилеп 

63) за изборната околија Прилепска IV н а 

Бојановски Конев Димче, од Скопје 
64) за изборната околија Прилепска V на 

Кутурец Николов Тома, од Скопје 
65) за изборната околија Прилепска VI на 

Наумовски Николов Наум, од Скопје 
66) за изборната околија Прилепска VП на 

Џамбаз Ангелов Даре, од Скопје 
Спасевски Илиев Петре, од с. Ново-
селани 

67) за изборната околија Прилепска VII1 на 
Ношпал Димков Тоде, од Прилеп 

68) за изборната околија Скопје — град 
I на 

Михајловски Лазаров Ангеле, од 
Скопје 
Инадевски Илиев Митре, од Скопје 

69) за изборната околија Скопје — град 
П на 

Попова Панева Блага, од Скопје 
Миљовска Ристова Деса, од Скопје 
Јаковлевски Димитров Трпе, од 
Скопје 

70) за изборната околија Скопје — град 
Ш на 

Бивановски Тренов Злате, од Скопје 
71) за изборната околија Скопје 1— град 

IV на 
Николовски Трпев Благоја, од Скопје 

72) за изборната околија Скопје — град 
V на 

Манева Петрова Лилјана, од Скопје 
73) за изборната околија Скопје — град 

VI на 
Георгиевски Данаилов Киро, од 
Скопје 

74) за изборната околија Скопје — град 
VП на 

Зографски Атанасов Димче, од Скоп-
ј е Мартиновски Костов Никола, од 
Скопје 
Димитров Панков Томо, од Скопје 
Богданов Костов Петре, од Скопје 

75) за изборната околија Скопје — град 
VIII на 

Секуловски Секулов Гојко, од Скопје 
Трајковски Тодоров Славе, од Скопје 
Шакир Расим Мемед, од Скопје 
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76) 
IX на 

77) 
X на 

78) 

79) 

80) 

81) 

82) 

83) 

84) 

85) 

86) 

Мамут Асан Рамадан, од Скопје 
за изборната околија Скопје — град 

Вели Хаки Седат, од Скопје 
, Амди Таир Демир, од Скопје 
за изборната околија Скопје — град 

Колишевски Панев Лазар, од Скопје 
за изборната оќолија Скопска I на 

Ејупи Расима Наим, од с. Арачиново 
Мемедовски Абдула Џемаил, од с. 
Сингелиќ 
Милошевски Перов Мих^, од Скопје 
Јовановски Илиев Стојко, од, Скопје 
Бадиевски Димов Тодор, од Скопје 

за изборната околија Скопска П на 
Петровски Столев Милан, од Скопје 

за изборната околија Скопска Ш на 
Амети Идриз Енвер, од с. Сарај 
Саити Шукри Хусни, од с. Ѓорче 
Петров 
Синани Јонуз Азир, од с. Буковиќ 
Бислими Нешата Меџаид, од с. 
Рашче 

за изборната околија Скопска IV на 
Илковски Алексов Јосиф, од с. Ѓорче 
Петров 
Ристовски Трпков Трајко, од с. Куч-
ково 
Димов Стефков Јован, од Ѓорче Пет-
ров 

за изборната околија Скопска V н а 

Стефковски Трајчев Андреја, од с. 
Ракотинци 
Мурселовски Елмазов Зурап, од с. 
Умово 
Рамадан Зендел Раман, од с. Јаболци 
Пешовски Антов Петре, од с. Марко-
ва Сушица 
Лазаревски Милчев Стојче, од с. 
Маркова Сушица 

за изборната околија Скопска VI на 
Спировски Михаилов Драган, од 
Скопје 
Миминовски Насуфов Шабан, од с. 
Долно Количани 

за изборната околија Скопска VII на 
Тодоровски Неделков Вељо, од 
Скопје 
Галева Трпева Рада, од Скопје 
Грнчаревски Николов Панче, од с. 
Орешани 

за изборната околија Скопска VШ на 
Стефковски Стојчев Насе, од с. Ср. 
Коњари 
Чулевски Андонов Здравко, од Скоп-
је 
Ристовски Стефанов Коце, од с. 
Ајватовци 

за изборната околија Струмичка I на 
Минанева Манева Мара, од Струми-
ца 

87) за изборната околија Струмичка П на 
Атанасов Спасов Герасим, од Скопје 

88) за изборната околија Струмичка Ш на 
Зеленков Киров Ванчо, од Струмица 

89) за изборната околија Струмичка IV на 
Стоилков Фончев Ванчо, од Стру-
мица 

90) за, изборната околија Струмичка V на 
Милушев Томов Спасо, од с. ,Да-
била 
Палифров Василев Иван, од Стру-
мица 

91) за изборната околија Струмичка VI на 
Романо Аврамов Мориц, од СтрумВДа 

92) за изборната околија Струмичка УП на 
Бразилов Киров Митко, од Скопје 

93) за изборната околија' Тетовска I на 
Стојковска Тодева Рада, од Тетово 
Антева Тевдова Нада, од Битола 

94) за изборната околија Тетовска П на 
Спирковски Крстев Спирко, од Те-
тово 

95) за изборната околија Тетовска Ш на 
^ Исмаили Гафуров Сами, од с. Голе-

ма Речица 
Миладиновски Стојанов Вељко, од 
с. Челопек 
Исеини Зеќира Љатив, од с. Голема 
Речица 

96) за изборната околија Тетовска IV на 
Стефановски Маринков Живко, од 
с. Радиовце 

97) за изборната околија Тетовска ^ н а 
Арифи Меазов Ризван, од с. Шипко-
вица 
Рамадани Адилов Хиџет, од с. Шип-
ковица 
Стевовски Андрев Панче, од с. Не-
проштено 
Вела Алимов Хусни, од Тетово 

98) за изборната околија Тетовска VI на 
Ацовски Петрев Борис, од с. Теарце 
Атанасовски Гавров Душко, од Те-
тово 

99) за изборната околија Тетовска VП на 
Антевски Геров Мелко, од Тетово 
Ристовски Вељов Борко, од с. Јегу-
новце 
Адеми Демира Адем, од с. Желино 

100) за изборната околија Тиквешка I на 
Минчев Борисов Никола, од Скопје 

101) за изборната околија Тиквешка П н а 

Џунов Методиев Ристо, од Скопје 
102) за изборната околија Тиквешка Ш на 

Николовски Алексов Ванчо, од Ка-
вадарци 

103) за изборната околија Тиквешка IV на 
Мојсов Донов Лазар, од Скопје 

104) за изборната околија Титовелешка I на 
Левков Димев Благој, од Скопје 
Целцев Горгиев Благој, од Титов 
Велес 
Мокров Ѓошев Лазо, од Титов Велес 
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Симсаров Трајков Миле, од Титов 
Велес 
Галева Петрова Цвета, од Титов Ве-
лес 
Тасков Трајков Тоше, од Титов Ве^ 
лес 

105) за, изборната околија Титоввелешка 
П на 

Ѓоргов Тодоров Васил, од Скопје 
106) за изборната околија Титоввелешка 

Ш на 
Тахир Сеј федил Ќамуран, од Скопје 
Ивановски Петров Трајко, од с. Згро-
полци 
Атанасов Серафимов Ефрем, од с. 
Иванковци 

107)'за изборната околија Титоввелешка 
IV на 

Пенев Јованов Димче, од Титов Ве-
лес 
Јосифов Киров Дико, од Титов Велес 
Мехмедагов Алиев Абаз, од с. Горно 
Врановци 
Бекиров Рамадаиов Мусо, од с. 
Чашка 

Висилков Атанасов Петре, од с. 
Чашка 
Зенулов Имеров Зенун, од с. Горно 
Врановци 

108) за изборната околија Титоввелешка 
V на 

Николов Тодев Ѓорѓи, од с. Богомила 
Ќулафков Андреев Васил, од Титов 
Велес 
Михаиловски Богев Јован, од с. Бо-
гомила 
Ставровски Игнов Апостол, од с. Бо-
гомила 
Зафиров Јованов Санде, од с. Извор 
Димитриевски Панчев Димче, од с. 
Градско 
Дамевски Апостолов Темелко, од Ти-
тов Велес 

Бр. 41 
5-Х1-1953 година 

Скопје 
Републичка комисија 

за избор на републички народни пратеници 
Секретар, Претседател, 

П. Д. Корабар, с.р. А. Групче, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Љубо Василев Миовски, од с. Косинец — Ко-

етурско, подаде против Вена Љубева Миовска, ро-
дена Марковска, од с. Косинец — Костуреко, туж-
ба за развод на бракот. Бидејќи местожителството 
и адресата на тужената се непознати, се повикува 
во рок од еден месец од објавувањето на овој оглас 

во „Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник. Во противен случај судот по служ-
бена должност ќе и' одреди застапник од редот на 
адвокатите во Скопје, кој ќе ја застапува на неј-
зини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, г. бр. 910/53. 

Ѓика Лазова Љакова, родена Гудиманова, од с. 
Баница — Леринска околија, подаде против Лазо 
'Љаков, од с. Баница, тужба за развод на бракот. 
Бидејќи местожителството и адресата на тужениот 
се непознати, се повикува во рок од месец дена од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 
противен случај судов по службена должност ќе му 
одреди застапник од редот на адвокатите во Скопје, 
кој ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 920/5 3 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Александар Данев Коцев, службеник од Скоп-

је, поднесе тужба за развод на бракот против 
Елена Блажева Телева, од с. Св. Николе, сега во 
неизвесност. Бидејќи местожителството и сегашна-
та адреса на тужената Елена се непознати се пови-
кува во рок од еден месец од објавувањето на огла-
сот во „Службен ,весник на, НРМ" да се јави или 
одреди свој застапник. Во противен случај судов по 
службена должност и' го одредува за застапник 
Христо Дејанов, правен референт при: Окружниот 
суд во Штип, и делото ќе се разгледа ро нејзино 
отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 385/53 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ ј 
При овој суд покрената е постапка за прогла-

сување за умрени исчезнатите: Викторија Јосиф 
Арие, родена во 1884 година во Солун, нејзините 
синови Хајим Јосиф Арив, роден 1904 година; Ле-
он Јосиф Арие, роден 1906 10дина; Саул Јосифа 
Арие, роден 1913 година; и Шалом Јосифа Арив, 
роден, 1915 година и ќерка Естер Јосифа Арив, ро-
дена '1909 година, сите родени во Скопје, а кои се 
насилно одведени од Скопје со останатите ' евреи 
на ден 11 март 1943 година во Германија и до де-
неска не се знае дали сеј живи. 

Се покануваат исчезнатите во колку се во жи-
вот, како и секој што знае нешто за нив да - јави 
на определениот старател Панта Поленак, адвокат 
од Скопје, или на овој суд, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен /ве-
сник на НРМ". Во противно исчезнатите ќе се про-
гласат за умрени. 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 1448/53 

околиски СУД ВО КИЧЕВО ' 
При овој суд е покрената постапка за прогла-

сување за поништена изгубената полиса бр. V1 

152667, издадена од ДОЗ Кичево, а на име Ристен-
ски Петре, од Кичево, која нестанала при примо-
предајата во Дрво д е леќата кооперација „Пролетер" 
— Кичево. 

Се поканува секој кој ја прите^жава истата по 
ма кој било основ да јави на овој суд или ^тави 
приговор против поништувањето и' во рок од 3 ме-
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сеци од денот на објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на НРМ". Во противно по истекот на 
горниот срок полисата ќе се прогласи за поништена 

Се наложува на ДОЗ да не ја исплатува горна-
та полиса. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кичево, Р. бр. 500/53 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Во Работничката гимназија „Коце Металец", во 
Скопје, исчезнат е печатот во времето од 22—24 
септември 1953 година. Бидејќи до денеска истиот 
не е пронајден, се1 прогласува за неважен. 

Сите свидетелства и дипломи издадени со овој 
печат, не важат воколку не се ревидирани со пе-
чатот на Работничката гимназија „Благоја Давков". 

Се покануваат сите притежатели на свидетелства 
и дипломи, издадени од Работничката гимназија 
„Коце Металец", во Скопје, веднаш да ги достават 
до Работничката гимназија „Благоја Давков", во 
Скопје, за ревидирање. 

Од Советот за просвета и култура 
на НО на град Скопје 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Прилепска око-
лија бр. 10342 од 25-УИ-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни,-
ци на страна 23, рег. бр. 23, занаетчискиот дуќан 
седиште во с. Витолиште. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Петков Жабески. (4р,л) 

На основа дозволата од НО на Прилепска око-
лија бр. 9297 од 22-УН-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 22, рег. бр. 22, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Фурнаџија Коста ѓорѓиев Вели-
носки, со седиште во с. Кривогаштани . 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Ѓорѓиев Вељановски. (485) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Струмичка околија бр. 3482 од 9-1У-
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 7, рег. 
бр. 46, занаетчискиот дуќан под фирма: Стотгар 
Атанас Стојанов Ценев, со седиште во Струмица. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Стојанов Ценев. (425) 

На основа дозволата од Советот З а стопанство 
на НО на Струмичка околија бр. 1705 од 5-11-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 34, 

занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Димитар 
Јорданов Арапов, со седиште во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: налбатски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Јорданов Арапов. (426) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 7039/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
192а, рег. бр. 192а, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Ковач СТОИЧКО Крстев Василевски, со седиште 
во с. Лактине. 

Предмет, на работете на дуќанот е:1 ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стоичко 
Крстев Василевски. (444) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 9856/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
191, рег. бр. 191, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Демиш Исеинов Мејхмедоски), (со седиште 
во с. Брежани. 

Предмет! на работ^тЈа на дуќанот' е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демиш 
Исеинов Мехмедоски. (445) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 9301/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
189, рег. бр. 189, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Науме Костов Чурковски, со седиште во 
Струга, ул. „Маршал Тито" бр. 77. 

Предмет на работата на дуќанот е: производ-
ство и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Науме 
Костов Чурковски. (446) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 5998/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
190, рег. бр. 190, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Владо Николов Голабоски, со седиште во 
Струга, ул. „Маршал Тито". 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо 
Николев Голабовски. (447) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 9011/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
187, рег. бр. 187, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Пилар Ставре К. Ристески,, со̂  седиште во с. 
Врбјани. 

Предмет на работата на дуќанот е: услуги со 
пилана. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ставре 
К. Ристески. (448) 

На основа дозволата од НО на Охррадска око-
лија бр. 7071/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
186, рег. бр. 186, занаетчискиот дуќан под фирма: 
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'Кројач Ристо Наумов Калајџиев, со седиште во 
Струга. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Наумов Калајџиев. (449) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска) околија бр. 10186/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 187, рег. бр. 187, занаЈ-
етчискиот дуќан под фирма: Казан за печење на 
ракија на Трајан Стојков Шврговски, со седиште 
во с. Голема Илино. 

Предмет на работата на дуќанот е: казан за пе-
чење на ракија!. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Стојков Шврговски. (410) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 10453/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 188, рег. бр. 188, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Зидар Димо Коцев 
Спасевски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо 
Коцев Спасевски. (411) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 10466/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 189, рег. бр. 189, занает-
чискиот дуќан под фирма: Зидар Сандро Томов 
Корлевски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сандро 
Томов Корлевски. (412) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 10597/5'3 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 190, рег. бр. 190, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Диме Донев 
Ковачевски, со седиште во с. Смилево. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диме 
Донев Ковачевски. (413) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија! бр. 10757/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 191, рег. бр. 191, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Нрхкола Ан-
тонов Илиевски, со седиште во с. Утово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Антонов Илиевски. (414) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 10886/53 година е 

запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 192, рег. бр. 192, занает-
чискиот дуќан под фирма: Казан за печење на 
ракија на Василка Николова Мукевска, со се-
диште во с. Цапари. 

Предмет на работата на дуќанот е: казан за пе-
чење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ва-
силка Николова Мукевска (415) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 11730/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на) страна 209, рег. бр. 209, занает-
чискиот дуќан под фирма: Казан за печење на 
ракија на Општата земјоделска задруга „Илин-
ден", со седиште во с. Мало Илино. 

Предмет на работата на дуќанот е: казан за 
печење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводитедот 
Ристо Перов Секуловски. (504) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на' Битолска околија бр. 11714/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 208, рег. бр. 208, занает-
чискиот дуќан! под фирма: Воденичар Донче 
Здравевски, со седиште во с. Базерник. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Донче 
Здравевски. ;505) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 11712/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 207, рег. бр. 207, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Јаким Ан-
гелов ѓорѓевски, со седиште во с. Слоештица. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаким 
Ангелов Ѓорѓевски. (506) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 11696/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 206, рег. бр. 206, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Стојан Трајанов 
Ристевски, со седиште во с. Ново Село. 

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

Фирма ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Трајанов Ристевски. (507) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 11625/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 203, рег. бр. 203, занает-
чискиот дуќан под фирма: Казан за печење на 
во село Ѓавато. 
ракија на Вангел Митрев Додевски, со седиште 

Предмет на работата на дуќанот е: казан за 
печење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Митрев Додевски. (508) 
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На основа, дозволата на НО на Охридска око-
лија бр. 13734/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
195, рег. бр. 195, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Вишко Џелила Исан, со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја) потпишува сопственикот Вишко 
Џелил Исан. (441) 

На основа дозволата на НО на Охридска око-
лија бр. 11118/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
1926, рег. бр. 1926, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар Крсто Кирков Бицевски, со седиште во с. 
Требеништа. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто 
Киров Бицевски. (442) 

На основа дозволата на НО на Охридска око-
лија бр. 10450/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
193, рег. бр. 193, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Алваџија-бозаџија Осман Бекировски, со седиште 
во Струга, ул. „Рашковичева" бр. 93. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Осман 
Бекировски. (443) 

На основа дозволата од НО на Гостиварска 
околија бр. 5880/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и раЈботилници на 
страна 49, рег. бр. 330, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Конду-раџија Решид Акифов БајЈракт(ари! 
со седиште во с. Вруток. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Решид 
Акифов Бајрактари. (494) 

На основа дозволата од НО на Гостиварска 
околија бр. 5881/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 49, рег. бр. 329, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Ружди Гафуров Љуши, со седиште 
во Гостивар, ул. „Југословенска народна армија" 
бр. 17. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ружди 
Гафуров Љуши. (496) 

На основа дозволата од НО на Гостиварска 
околија бр. 3752/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 49, рег. бр. 332, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Јаж^аѕр Љубомир ѓорѓи Николиќ^, со се-

диште во Гостивар, ул. „Југ. народна армиј а ' 
бр. 62. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарскп 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубо--
мир Горѓи Николиќ. (497) 

На основа дозволата од Секретаријатот за сто-
панство на НО на Гостиварска околија бр. 6461/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 331Г 
занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Изет 
Јусуф Бајрами, со седиште во с. Врапчиште. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Изет 
Јусуф Бајрами. (498) 

На основа дозволата од Секретаријатот за сто-
панство на НО на Гостиварска околија бр. 8632/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 335, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Вели Ра-
маданов Велију, со седиште с. Неготин. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларска 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вели 
Рамаданов Велију. (500) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
На основа решението на Околискиот одбор на-

со јузот на воените инвалиди — Охрид, бр. 133 од 
29-ХП-1952 година Инвалидското занаетчиско 
претпријатие, со седиште во Охрид, е ставено во 
ликвидација. 

Се повикуваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги измират своите долгови, 
односно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на обј чувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот рок Ликвидаци-
оната комисија нема да признава никакви побару-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Државната 
арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (240) 

СОДРЖИНА 
Страна 

138. Одлука за задолжително доставување 
печатени работи на Народната библиотека 
во Скопје — — — — — — — — 329 

139. Правилник за полагање испити за тргов-
ски помошник — — — — — — — 329 

140. Објава на Републичката комисија за из-
бор на републички народни пратеници за 
изборите во Републичкиот собор на На-
родното собрание на Народна Република 
Македонија, што ќе се одржат на 22-Х1-
1953 година — — - — — - — 333 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие ,,Службен весник на Народна Република Македонија" — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

У при Народната банка — Скопје бр. 801-Т-166. Печатница „Гоце Делчев" П — Скопје. 


