
на фашизмот — слобода на народот! 

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

Ракописите се испраќаат во дупли- СКОПЈЕ 
кат на адреса: „Службен весник на Петок, 17 април 1953 
НРМ"—Скопје. Огласи по тарифата Број 10 Година IX 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. овој број чини 15 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-16в. 

45 
Врз основа на чл. 36 и со чл. 21 ст. 3 од 

Уредбата за саобраќајот на јавните патишта 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51 од 23 август 
1950 година) во врска со чл- 12 т. 1 од Зако-
нот за спроведување на Уставниот закон 
за основите на општественото и политич-
кото устројство и органите на власта на На-
родна Република Македонија, ја издавам 
следната 

НАРЕДБА 

ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА СО КАМИОНИ 

1. — Превоз на лица со камиони и со 
нивни приколици во просторот што е опре-
делен за превоз на товар, може да се врши 
само под условите предвидени во оваа на-
редба. 

2. — Јавен превоз на патници со камио-
ни може да се врши само ако е издадено 
одобрение од надлежниот орган за сообра-
ќај и ако за нивниот превоз со камиони е 
издадена дозвола од надлежниот орган за 
внатрешните работи на народниот одбор на 
околијата односно градот. 

3. — Групен превоз на своите работни-
ци и службеници од местото на нивното 
живеење (сместување) до работилиштето и 
назад или од едно работилиште до друго, 
може да се врши само ако е издадено одо-
брение од надлежниот орган за внатрешни-
те работи на народниот одбор на околијата 
односно градот и ако со нивното превезува-
ње не се доведува во опасност нивната без-
бедност како и безбедноста на останатите 
ползувани на патот. 

Од ова се изземаат случаите на преве-
зување лица потребни за утоварување и ис-
товарување товар на возилото. 

4. '— Одобрение за употреба на камио-
ни за јавно превезување на патници, како 
и за заедничко превезување на свои ра-
ботници и службеници, може да се издаде 
ако се исполнети следните услови: 

а) да е камионот технички наполно ис-
правен и да е погоден за превезување на 
лица; 

б) да е камионот снабден со клупи за 
седење кои треба да бидат добро прицврсте-

ни, така да можат да го издржат статичкиот 
и динамичен терет на лицата што се преве-
зуваат. 

5- — Исправноста на камионот се утвр-
дува комисиски. Комисијата е должна да 
ја провери техничката исправност на ками-
онот, а особено: моторот, каросеријата, уре-
ѓајот за управување и кочење, осветление-
то и звучните сигнали, страниците на каро-
серијата и поставените клупи, потоа да ви-
ди дали, со оглед на состојбата во која што 
се камионот наоѓа (дотрај алост или слично) 
може да се врши превезување на лица без 
опасност по нивната безбедност, како и без-
бедноста на останатите ползувачи на патот. 
Комисијата е д о л ж н а в а го утврди и макси-
малниот број на лица што можат со однос-
ниот камион да се превезуваат, водејќи при 
тоа сметка за техничката состојба на камио-
нот, условите на патот и сообраќајот, како 
и за особеноста на живиот терет. 

Техничко стручниот преглед го врши 
комисијата надлежна за технички преглед 
на моторните возила. 

6. — Со камионот може да се превезу-
ва само оној број лица, колку е означено 
во одобрението, а во кабината покрај воза-
чот можат да се сместат онолку лица за 
колку со конструкцијата на возилото се 
определени места. За време на возењето е 
забрането лицата да стојат или седат на 
страните од товарниот сандак. Тие задолжи-
телно треба да седат на прицврстените 
клупи. 

7- — Најголема брзина на движење ко-
га со камион се превезуваат лица може да 
биде 40 км на час. 

8. — Со камиони наменети за јавен 
превоз на патници можат да управуваат 
само возачи од категоријата Д, а со камиони 
за групни превоз на свои работници и служ-
беници од категоријата Ц и Д. 

9. — За прекршување на оваа наредба ќе 
се применуваат санкциите предвидени во 
Уредбата за сообраќајот на јавните патишта. 

10. — Со влегување во сила на оваа на-
редба, престануваат да важат сите До сега 
издадени прописи спротивни на оваа на-
редба. 
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11. — Оваа наредба влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен весник 
ца Народна Република Македонија". 

Број 4047 
16 март 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

на внатрешните работи, 
3. Биљановска с, р-

Државен секретар 
за работи на стопанството, 

В. Горгов, с. р. 

/ 4 6 
З А П И С Н И К 

ОД ОСМАТА СЕДНИЦА НА У-ТО РЕДОВ-
НО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРА 

НИЕ НА НРМ (ВТОРО СВИКУВАЊЕ) 
ОДРЖАНА НА 9 МАРТ 1953 ГОДИНА 

Претседаваше: Димче Стојанов. 
Секретар: Александар Мартиновски. 
Претседателот Димче Стојанов ја отво-

ри осмата седница на У-то редовно заседа-
ние на Народното собрание на НРМ во 18,10 
часот. 

Прочитаниот записник од седмата седни-
ца Собранието го прими без примедба. 

На предлогот на Претседателот, Собра-
нието одобрува по два дена отсуство на на-
родните пратеници: Ангел Арсов, Аце Ри-
стевски, Мити Велевски, Ѓорѓи Русковски, 
Тачи Хамид, Нада Антова, Киро Димитриев-
ски, Димитар Влахов и Димче Милевски. 

Претседателот Димче Стојанов соопшту-
ва дека Извршниот совет на Народното со-
брание на НРМ, согласно чл. 71 т. 2 од Ус-
тавниот закон за основите на општествено-
то и политичкото устројство и органите на 
власта на Народна Република Македонија 
му поднесе на Собранието на решавање Пред 
лог на законот за избор народни пратеници 
На Народното собрание (Републичкиот со-
бор и Соборот на производителите). Овој за-
конски предлог е доставен на проучување и 
претрес на Законодавниот одбор на Народно 
то собрание. Законодавниот одбор поднесе 
свој извештај. Законскиот предлог и извешта 
јот се умножени и поделени на народните 
пратеници, а ќе бидат ставени на дневен 
ред кога за тоа ќе одлучи Собрание^. 

Потоа, Претседателот сооптшува дека 
Административниот одбор достави до На-
родното собрание извештај за извршениот 
преглед на материјалното и финансиското 
послување на Народното собрание за пери-
одот од Второто свикување, а ќе биде ста-
вен на дневен ред кога ќе одлучи Собра-
нието. 

На предлог на Претседателот, Собранието 
го утврди следниот дневен ред: 

1.— претрес на Предлогот на законот за 
избор народни пратеници на Народното со-
брание (Републичкиот собор и Соборот на 
производителите); 

2.— извештај на Административниот од-
бор на Народното собрание за извршениот 
преглед на материјалното и финансиското 
послување на Народното собрание за пери-
одот од 1.1.1951 до 28 февруари 1953 год; и 

3— донесување одлука за распуштање 
На Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија од Второто свикување. 

Претседателот Димче Стојанов по одо-
брение на Собранието ја заклучи осмата 
седница на У-то редовно заседание во 18,20 
часот ,а идната ја закажа за 10 март во 9 
часот со утврдениот дневен ред. 

Скопје, 9 март 1953 година. 
Секретар, Претседател, 

А. Мартиновски, с. р. Димче Стојанов, с.р. 

Л1 

З А П И С Н И К 
ОД ДЕВЕТТАТА СЕДНИЦА НА У-ТО РЕ-

ДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НРМ (ВТОРО СВИКУВА-
ЊЕ), ОДРЖАНА НА 10 МАРТ 1953 ГОДИНА 

Претседаваше: Димче Стојанов. 
Секретар: Александар Мартиновски. 

Претседателот Димче Стојанов ја отвори 
деветтата седница^ на У-то редовно заседа-
ние на Народното собрание на НРМ во 10 
часот. 

Прочитаниот записник од осмата седни-
ца Собрането го прими без приредба. 

На предлог на Претседателот, Собрание-
во едногласно одлучи да отпадне од утвр-
дениот дневен ред третата точка: донесува-
ње одлука за распуштање на Народното со-
брание од второто свикување. 

Потоа, Претседателот соопшти да се пре-
минува на првата точка од дневниот ред: 
претрес на Предлогот на законот за избор 
народни пратеници на Народното собрание 
(Републички собор и Соборот на производи-
телите). Известителот Гоко Стојановски го 
прочита извештајот на Законодавниот од-
бор. Во дискусијата, од името на Извршниот 
совет на Народното собрание другарот Ни-
кола Минчев даде образложение за подне-
сениот законски предлог, Како друг никој не 
се јави за дискусија, Претседателот на Со-
бранието го стави законскиот предлог и из-
вештајот на Законодавниот одбор на гла-
сање. Сите присутни народни пратеници 
со кревање рака гласаа „за". Претседателот 
објави дека Законот за избор народни пра-
теници на Народното собрание (Републич-
киот собор и Соборот на производителите) 
заедно со извештајот на Законодавниот од-
бор е примен од Собранието едногласно. 
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Се преминува на втората точка од днев-
ниот ред: извештај на Административниот од 
бор за извршениот преглед на материјално-
то и финансиското почнување на Народното 
собрание за период од 1.1.1951 година до 28 
февруари 1953 година. Известителот Рада 
Галева го прочита извештајот на Админи-
стративниот одбор ,а потоа Собранието без 
дискусија едногласно го одобри. Претседа-
телот констатира дека е дневниот ред исцр-
пен, па предложи на Собранието да се за-
клучи оваа седница, а идната да ја закаже 
по писмен пат. По одобрение на сите присут-
ни народни пратеници, Претседателот обја-
ви дека ја заклучува деветката седница од 
У-то редовно заседание на Народното собра-
ние на НРМ (Второ свикување). Седницата 
заврши во 10,35 часот. 

Скопје, 10 март 1953 година. 

Секретар, Претседател, 
А. Мартиновски, с. р. Димче Стојанов, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н С У Д В О С К О П Ј Е 

Зора Лазарова Стојменова, по татко Јованова, 
од село Кованци—Гевгелиско, подаде против Ла-
зар Т. Стојменов, од истото село, тужба за развод 
на бракот. Бидејќи адресата и местожителството на 
тужениот Лазао се непознати ,што се гледа од уве 
Јрението бр. 1402 од 15-ХП-1952 год., издадено од 
Народниот одбор на Негорска општина, се пови-
кува во рок од еден месец од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ" да 
се јави или одреди свој застапник. Во противно су-
дот по званична должност ќе му одреди застапник. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. 1025/52. (20) 

Руса Јосиф Хорват ,од град Титов Велес, по-
паде тужба за развод на бракот против Кондар 
Јосиф Хорват, со непознато местожителство. 
Бидејќи местожителството и адресата на ту-
жениот Хорват се непознати, се повикува во 
рок од еден месец од објавувањето на ог-
ласот во „Службен весник на НРМ" да се 
јави или одреди свој застапник. Во проти-
вен случај судов му го одредува за застап-
ник Борис Арсов, адвокат од Скопје ,кој ќе го за-
стапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 909/52 год. 
(21) 

О К Р У Ж Е Н С У Д во штип 
Ахмедова Дервишова Аџер, од село Чепели-

Струмичко, подаде тужба за развод на бракот про 
тив Дервишот Мејдинов Ахмед, од село Чепели, а 
сега со непознато местожителство. Бидејќи место-
жителството и адресата на тужениот Ахмед се не-
непознати, се повикува во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на НРМ" 

да се јави или одреди свој застапник. Во противно 
судов по службена должност му го одредува за 
старател Благој Јаневски адвокат од Штип, и де-
лото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. 277/52. (23) 

околиски С У Д В О К У М А Н О В О 

При овој суд покрената е постапка за прогла-
сување за умрен исчезнатиот Трајан Ве л јана То-
миќ, бивш од село Алгуња—КУ м а н 0 В С К 0 , за кого 
се претпоставува дека загинал во борбите со дра-
жиќевците при селото Д р а г о м а н ц е 

Се поканува исчезнатиот Трајан, како и секој 
што знае за него, да јави на жена му Пена Томиќ, 
од село Алгуња, во рок од еден месец од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ". Во противно исчезнатиот ќе се прогла-
си за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Куманово, Р. бр. 61/53. 
(22) 

О К О Л И С К И С У Д В О К И Ч Е В О 

При овој суд е покрената постапка за про-
гласување за умрен лицето Лазе Серафилов Ко-
стевски, бивш од село Јудово, а кој е нестанал во 
зимата 1945 год. како борец во редовите на ЈА 
против окупаторот на Сремски фронт и од тогаш 
до денеска не се знае дали е жив. 

Се поканува нестанатиот Костовски Лазе ка-
ка и секој што знае за него, да јави во судов во 
рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ". Во противен случај 
нестанатиот ќе се прогласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кичево, Р. бр. 842/52 г. 
(19) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 7683 од 
23-1Х-1052 година, запишано е во регистарот на 
државните стопансски претпријатија под , рег. бр. 
40/Н, претпријатието под фирма: Електрично за-
наетчиско-услужно и дистрибутивно претпријатие 
со седиште во село Злетово. 

Претпријатието е основано со решение на Оп-
штинскиот народен одбор с. Злетово, бр. 1085/52. 

Предмет на работата на претпријатието е: ди-
стрибуција-продажба на закупената електрична 
енергија и вршење на занаетчиски услуги од еле-
ктричната гранка. 

Претпријатието е под стопанска управа на Оп-
штинскиот народен одбор с. Злетово. 

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Трајчо 
Милев. 

Бр. 7683/52 од Советот за стопанство на Народ-
ниот одбор на Кочанска оклија. (92) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
4138/53 год. запишано е во регистарот на државни 
те стопански претпријатија на страна 22, рег -бр. 
22, претпријатието под фирма: Градежно прегори 
јатие за патишта „Гранит" Ш-градилиште со се-
диште во Охрид—Буково. 

Претпријатието е основано со решение на Вла 
дата на НРМ бр, 1235 од 24-Х1-1952 год. 
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Предмет на работата на претпријатието е: из-
градба на патот Охрид—Буково. 

Претпријатието се наоѓа под стопанска упра-
ва на Народниот одбор ^на град Скопје. 

Претпријатието полноважно ќе го потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат началникот на 
истото Ранко Ристески и книговодителот Трајко 
Л. Сион. 

Бр. 4138/53 од Советот за стопанство на НО 
на Охридска околија. (91) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 
875 од 6-11-1953 год. запишано е во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 22, 
рег. бр. 77/Ц, претпријатието под фирма: Прет-
пријатие за лупење ориз „Масалница" со седи-
ште во село Оризари. 

Претпријатието е основано со решение бр. 2 
од 13-1-1953 год. на Општинскиот народен одбор 
с. Оризари. 

Предмет на работата на претпријатието е: лу-
пење на оризова арпа. 

Претпријатието е под стопанска управа на 
Општинскиот народен одбор—Оризари. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Крсто И. 
Минов. 

Бр. 875/53 од Советот за стопанство на НО на 
Кочанска околија. (94) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
На основа решението на Министерството за 

финансии бр. 313 од 7-11-1953 год. Трговското прет-
пријатие за земјоделски производи „Бистра" со се-
диште во Битола се брише од регистарот на др-
жавните стопански претпријатија од републикан-
е ц значење, бидејќ исо решението на Владата бр. 
1374 од 22-ХЦ-1952 год., е пренесено под управа на 
Народниот одбор на Битолска околија. 

Бр. 313/53 од Министерството за финансии на 
НР Македонија. (80) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 7039 од 17-Х-1952 година Претприја-
тето за поправка на машини и други услуги 
„Б. Давков" со седиште во Скопје се брише од ре-
гистарот на државните стопански претпријатија од 
републиканско значење ,бидејќи со решението на 
Владата бр. 743 од 12-УЦ-1952 год. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 7039/52 од Министерството за финансии на 
НР Македонија. (323) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 7022 од 17-Х-1952 година Претприја-
тието за обработка на тутун во Радовиш се брише 
од регистарот на државните стопански претприја-
тија од републиканско значење, бидејќи со реше-
нието на Владата бр. 743 од 12-УЦ-1952 год. е пре-
несено под управа на Народниот одбор на Струмич-
ка околија. 

Бр. 7022/52 од Министерството за финансии на 
НР Македонија. (332) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 7054 од 20-Х-1952 год. Агенцијата за 
посредување во прометот на производи во слоб. 

продавање со седиште во Скопје се брише од ре-
гистарот на државните стопански претпријатија од 
републиканско значење, бидејќи со решението на 
Владата бр. 743 од 12-УЦ-1952 год. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 7054/52 од Министерството за финансии на 
НР Македонија. (358) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 6966 од 15-Х-1952 год. претпријатие-
то за полезаштитни и шумски појаси „ Т и к в е ш и 
Поле" со седиште во Кавадарци се брише од реги-
старот на државните стопански претпријатија од 
републиканско значење, бидејќи со решението на 
Владата бр. 743 од 12-УЦ-1952 год. е пренесено под 
упдава на Народниот одбод на Тиквешка око-
лија. 

Бр. 6966/52 од Министерството за финансии на 
НР Македонија. (377) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 6968 од 15-Х-1952 год. Високопланин-
ското сточарско стопанство „Бистра" во село Га-
личник се брише од регистарот на државните 
стопански претпријатија од републиканско зна-
чење ,бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 
12-УЦ-1952 год. е пренесено под управа на Народ 
нио тодбор на Дебарска околија. 

Бр. 6968/52 од Министерството за финансии на 
НР Македонија. (380) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 7321 од 5-Х1-1952 год. Шумското сто-
панство „Ниџе" со седиште во Битола се брише од 
регистарот на државните стопански претпријатија 
од републиканско значење, бидејќи со решението на 
Владата бр. 743 од 12-У11-1952 год ,е пренесено под 
управа на Надодниот одбор на Битолска око-
лија. 

Бр. 7321/52 од Министерството за финансии на 
НР Македонија. (383) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 7174 од 21-Х1-1952 год Претприја-
тието за производство на цвеќе и украсно дрво со 
седиште во Скопје се брише од регистарот на др-
жавните стопански претпријатија од републикан-
е ц значење, бидејќи со решението на Владата бр. 
743 од 12-УЦ-1952 год. е пренесено по дуправа на 
Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 7174/52 од Министерството за финансии на 
Н РМакедонија. (427) 

Со решение на Народниот одбор на Градската 
општина-Прилеп бр. 173 од 5-Х1-1952 год., Тодор 
Димзоски е назначен за директор на Земјоделско-
то градинарско стопанство „Јоска Орданов Сандан 
ски"—Прилеп и на должност стапил на 1-Х1-1952 
година од кој ден има право да ја потпишува фир-
мата. 

Со истото решение е разрешен од должност до 
сегашниот директор Димче Филиповски и од 
1-Х1-1952 год. му престанува правото да ја пот-
пишува фирмата на претпријтаието. 

Од Советот за стопанство на НО на Град-
ската општина—Прилеп, бр. 5117 од 27-11-1953 год 

(96) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кочанска околија бр., 
7223/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 211/Н, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар, Славко 
Арсов Гошовски со седиште во село ГОЈ̂ НИ Подлог. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата! ќе ја потпишува сопственикот 
Славко Арсов Гошовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 7223 од 8-Х-1952 год. (1446)' 

На основа дозволата од Повереново за локална 
индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 
181/52 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќану и работилници под рег. бр. 206/П, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Столар, Трајчо 
Доћ,ев Димитров со седиште во Кочани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Трајчо Донев Димитров. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 6591 од 16-УШ-1952 год. (1220) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 
6763/52 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници под рег. бр. 207/11, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар, Јосиф Ан-
донов Стоја,нов со седиште во Кочани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јосиф Андонов Стојанов. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, (1284)̂  

На основа дозволата од Поверенството за тр-
говија и снабдување на Околискиот народен од-
бор — Кочани бр. 110/45 год., записан е во регис-
терот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. бр. НО, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
вач, Иљаз Кадриов со седиште во село Виница. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки! 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ј 
Иљаз Кадриов. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија (1285) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
н(з Народниот одбор на Кочанска околија бр. 
6713/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќг/ни и работилници под рег. бр. 210/П,, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф, Милан 
Стојанов Ковачев, со седиште во Кочани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Милан Стојанов Ковачев. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, (1286) 

На основа дозволата од Советот еа стопанство 
на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 
7082/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 209/11, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар, Цанко 
Трајков Дочевски, со седиште во село Грдовци. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Цанко Трајков Дочевски., 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
Околија, (1287)! 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр, 
10360/52 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 127, рег. бр. 
127, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Андов Стефанов Балоски, со седиште во село 
Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Андон Стефанов Балоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 10360 од 19-1Х-1952 год. (1217)' 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр4 
10616/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на стра,на 125, рег; 
бр. 125, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, Ѓорше Ристов Кароскоски, со седиште во 
село Волино. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопствеников 
Ѓорше Ристов Кароскоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 10616 од 19-1Х-1952 год. (1268) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
10761/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќауш и работилници на страна 126, рег. 
бр. 126, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, Вангел Сидоров Славески, со седиште во 
село Речица. 1 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Вангел Сидоров Славески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 10761 од 19-1Х-1952 год. 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Охридска околија бр. 10809/52 год., записан е 

ј во регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 128, рег. бр. 128, занаетчискиот 
дуќајх под фирма: Воденичар, Нове Лазаров Фил-
чески, со седиште во село Песочани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Нове Лазаров Филчески. I 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 10809 од 19-1Х-1952 год. ( 1271) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија, ' бр. 
10421/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 121, рег. 
бр. 121, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, Милчо ѓорѓиев Кочевски, со седиште во 
село Велгошти. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Милчо ѓорѓиев Коцески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 10421 од 4-1Х-1952 год. (1264) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
10430/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 122, рег. 
бр. 122, занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар, Андон Ќатев Петрески, со седиште во село1 

Свиништа. 
Предмет на работата на дуќанот е: водени-

чарски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 

Андон Ќатев Петрески. 
Од Советот за стопанство на НО на Охридска 

околија, бр. 10430 од 5-1Х-1952 год. (1265), 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
8691/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 123, рег. 
бр. 123, занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар, Јакуп Суљов Џемаилоски, со седиште во 
село Мешеишта. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јакуп Суљов Џемаилоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 8691 од 19-1Х-1952 год. (1266) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
нЈа Народниот одбор на Охридска околија бр. 
10631/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници н^ страна 124, рег. 
бр. 124, занаетчискиот дуќан под фирма: Б о л н и -
чар, Аџија Мехмедов Сајкоски, со седиште во' 
село Лабуништа. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Аџија Мехмедов Салкоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 1,0631 од 1952 год. (1267) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
10319/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 117, рег. 
бр. 117, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, Стефан Ценев Китаноски, со седиште во село 
Лешани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Стефан Ценев Китаноски. 

Од Советот за стопанство на Народниот од-
бор на Охридска околија, бр. 10319 од 2-1Х-1952 
годин,а (1260) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
нја, Народниот одбор на Охридска околија бр. 
10310/52 годи., записан е во регистерот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 118, 
рег. бр. 118, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Методи Јовев Наумовски, со седиште 
во село Гркополе. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Методи Наумовски. 

Од Советот за стопанство на Народ!ниот одбор 
на Охридска околија, бр. 10310 од 2-1Х-1952 год.' 

(1261) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
10320/52 год., записан е во регистерот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна бр. 
119, рег. бр. 119, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар, ,Аргил: Богоев ,НИКОЛОСКИ, со седи-
ште во село Лешани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Аргил Богоев Николоски. 

Од Советот за стопанство на Народниот одбор 
на Охридска околија, бр. 10320 од 2-1Х-1952 год. 

(1262) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
10323/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 120, рег. 
бр. 120, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, Шабан Барија Каба, со седиште во село Ве-
лешта. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Шабан Барија Каба. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 10323 од 2-1Х-1952 год. (1263) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
9965/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 112, рег. 
бр. 112, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, Даут Азиза Ахмедоски, со седиште во село 
Ливада. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Даут Азиза Ахмедоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 9965 од 25-УШ-1952 год. (1223) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
9974/52 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 113, рег. бр. 
113, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Ракип рамчев Адилоски, со1 седиште во село 
Лабуништа. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Ракип Рамчев Адилоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 9974 од 25-УШ-1952 год. (1230) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
9976/Г)2 год., засмеан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 114, рег., 
бр. 114 занаетчискиот дуќан под фирма: Бодеш!-
чар, Митре Ставрев Бебекоски, со седиште во село 
Вевчани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Митре Ставрев Бебекоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 9976 од 25-УШ-1952 год. (1231) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
-9801/52 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 115, рег. брч 
115, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Вангелка Ангелова Аврамоска, со седиште во 
село Вевчани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Вангелка Ангелова Аврамоска. 

Од Советот за стопанство на Народниот одбод 
на Охридска околија, бр. 9801 од 28-УШ-1952 год. 

(1232) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија, бр, 
10145/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилниии на страна 116, 
рег. бр. 116, занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар, Рабие Дилавер Дестан, со седиште во село1 

Радолишта. 
Предмет на работата на дуќанот е: водени-

чарски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 

Рабие Дилавер Дестан. 
Од Советот за стопанство на НО на Охридска 

околија, бр. 10145 од 29-УШ-1952 год. (1233) 

На основа дозволата од Советот за локална 
привреда на Народниот одбор на Тиквешка око-
лија бр. 5937/52 год., записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
35—86, рег. бр. 43, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар, Илија Николов Кимов, со седиште во 
Неготино. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Илија Николов Кимов. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 5937 од 1-УН-1952 год. (1278) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Битола бр. 17915/52 год., за -
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 633, рег. бр. 1 занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Јордан, 
Силјанов Аврамовски ,со седиште во град Битола 
ул. ,,Цар Самоил" бр. 114. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Јордан Силјанов Аврамовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градска^ 
општина - Битола, бр. 20629 од 6-Х-1052 год. 

(14Ѕ9) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина Битола бр. 19473/52 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 634, рег. бр. 634, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар, Александар 
Младенов Николовски, со седиште во град Битола, 
ул. „А. Турунџиев" бр. 47. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Александар Младенов Николовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина - Битола, бр. 20937 од 23-Х-1952 год. 

(1436) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Битола бр. 3396/52 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 635, рег. бр. 635, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер, Христо Васков 
Димитровски, со седиште во град Битола, ул. „Г. 
Темпо" бр. 7. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Христо Васков Димитровски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина —р Битола, бр. 3395 од 23-Х-1952 год. 

( 1 4 3 7 Х 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Битола бр. 11943/52 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страшна 637, рег. бр. 637, занает-
чискиот) дуќан под фирма: Лим^аро-галантерист, 
Димитар Стефанов Силјаноски со седиште во град 
Битола ул. „Мечкин Камен" бр. 18. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимаро-га-
л артериски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Димитар Стефанов Силјаноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Битола, бр. 11942 од 23-Х-1952 год. 

(1438) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Битола бр. 20746/52 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 639, рег. бр. 639, занает-
чискиот дуќан под фирма: Димко Спиров Петров, 
со седиште во град Битола ул. „Охрид" бр. 185. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија . 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Димко Спиров Петров. 

Од Советот з а стопанство на НО на Градска-
та општина - Битола, бр. 20745 од 24-Х-1952 год. 

(1440) 

На основа дозволата од Советот за локална 
привреда на Народниот одбор на Тиквешка око-
лија бђ. 5210/52 год., записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
81—82, рег. бр. 41, занаетчискиот дуќан под фир-
мд: Бербер-фризер, Ристо Јованов Ризов со седи-
ште во Кавадарци. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберо-
фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Ристо Јованов Ризов. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 5210 Од 3-У1Л052 год. (1279) 
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На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Битола бр. 14698/52 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работил-ници на страна 630, рег. бр. 630, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач, Лазар Спасев 
Лазаревски, со седиште во град Битола ул. „Кар-
ловац" бр. 7. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Лазар Спасев Лазаревски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Битола, бр. 14699 од 8-1Х-1952 год. 

(1441) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Битола бр. 13816/52 год., за -
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници ца страна 632, рег. бр. 632, занает-
чискиот дуќан под фирма: Налбат, Здравко То-
доров Наиденов, со седиште во град Битола ул. 
„Овчи Пазар" бр. 32. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Здравко Тодоров Наиденов. 

Од Советот за стопанството на НО на Битол-
ска околија, бр. 13817 од 8-1Х-1952 год. (1442) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Битола) бр. 1433/52 год., за -
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 631, рег. бр. 631, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Казанџија , Петар Дими-
тар Илиевски, со седиште во град Битола ул. 
„О. Џинот" бр. 10. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Петар Димитар Илиевски, 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Битола, бр. 14534 од 8-1Х-1952 год. 

(1443)' 

На основа дозволата издадена од Градскиот 
народен одбор — Битола бр. 29908/51 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 628, рег. бр. 628, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Самарџија, Никола Р. Митрев, 
со седиште во град Битола! ул. „Л. Колишевски" 
број 28. 

Предмет на работата н,а дуќанот е: самарџи-
е в изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Никола Р. Митрев. 

Од Советот за стопанство на НО на Градскава 
општина - Битола, бр. 29907 од 8-1Х-1952 год. 

(1444), 

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр 
3247/47 год., записан е во регистерот н а ' з а н а е т -
чиските дуќани и работилници на страна 45, рег. 
бр. 45, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, 
Јова!н Ацтов Тончиќ, со седиште во село Матејче., 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата) ќе ја потпишува сопственикот I 
Јован Антов Топчиќ. 

Од Советот за стопанство на НО на Кумановска 
околија, бр. 13586 од 16-Х-1952 год. (1450) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Битола бр. 15125/52 год., з а -
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 636, рег. бр. 636, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Бербер, Христо Тодоров 
Сотировски, со седиште во град Битола ул. „Ско-
пје" бр. 5. 

Предмет на работата н а дуќанот е: берберско 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Христо Тодоров Сотировски. 
' Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина - Битола, бр. 14122 од 23-Х-1952 год. 

(1446) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Битола, бр. 8611/52 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 629, рег. бр. 629, занает-
чискиот дуќан под фирма: Волновлачар, Спасе 
Темелков Огненов, со седиште во град Битола ул. 
„Девеани" бр. 15. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Спасе Темелков Огненов. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина - Битола, бр. 8610 од 8-1Х-1952 год. 

(1445) 

На основа дозволата од Поверенството з а ко-
мунални работи на ОНО — Ресен бр. 208/47 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на стра,на 95, рег. бр. 1, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Кројач, Никола! Алексов 
Зенговски, со седиште во град Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Никола Алексов З е т о в с к и . 

Од Поверенство за финансии на ОНО — Ре-
сен, бр. 1432 од 26-111-1951 год. (1234) 

На основа дозволата од Советот за комунални 
работи на Народниот одбор на Преспанска око-
лија бр. 4212/52 год., записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 325, 
рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, 
Флора Ефтимова Божинова, со седиште во Ресен. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Флора Ефтимова Божинова. 

Од Советот за стопанство ,н,а НО на Преспан-
ска околија, бр. 4393 од 15-У11-1952 год. (1235) 

На основа дозволата од Советот за комунални 
работи на Народниот одбор на Преспанска око-
лија! бр. 3808/52 год., записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
327, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма : 
Кројач, Тодорка Бошкова Петрова, со седиште во 
Ресен. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопе гвен лкот 
Тодорка Бошкова Петрова. 

Од Советот за стопанство на НО на Преспан-
ска околија, бр. 4392 од 15-УН-1952 год. (1236) 
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На основа дозволата од Поверенството за ко-
мунални работи на ОНО - Ресен бр. 6907/50 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 53, рег. бр. 1, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Столар, Илија Пандев 
Шурлинковски, со седиште во Ресен. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарско-
градежни работи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Илија Пандев Шурлинковски. 

Од Поверенство за финансии на ОНО — Ресен, 
бр. 1338 од 26-Д1-1951 год. (1237)/ 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина - Тетово бр. 8713/52 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страва 255, рег. бр. 25,5, занает-
чискиот дуќан под фирма: Качар, Димитриевски 
Коцев Трпко, со седиште во град Тетово ул. „За-
гребска" бр, 14. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ди-
митриевски Коцев Трпко. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина - Тетово, бр. 12138 од 9-Х-1952 год. 

(1447)! 

На основа дозволата од Градскиот народен 
одбор — Тетово, бр. 309/46 год., записан е во регис-
терот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 256, рег. бр. 25в, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер, Абдулаи Мусов Аќиф, со седиште 
во град Тетово ул. „Маршал Тито" бр. 7. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберско 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Абдулаи Мусов Аќиф. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина - Тетово, бр. 3565 од 30-Х-1952 год. 

(1465)/ 

На основа дозволата од Советот за' стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
4232, записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 293, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Изет Џе-
ртадинов Сали, со седиште во село Неготино. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Изет Џеладинов Сали. 

Од Советот за стопанство на НО на Гостивар-
ска околија, бр. 4232 од 26-УШ-1952 год. (1187) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина Титов Велес бр. 6996/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 335, рег. бр. 329, занает-
чискиот дуќан под фирма: Алваџија, Шериф Б а ј -
рамов Елмаезов со седиште во Титов Велес ул. 
„М. Тито" бр. 82. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење 
и прадавање на алва. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Шериф Бајрамов Елмазов. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
опишана Титов Велес, бр. 6996 од 9-У1-1952 год. 

(1222) 

1 На основа дозволата од Советот за стопанство 
I на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
' 2999, записан е во регистерот на занаетчиските ду-
, Ќани и работилници на страна 46, рег. бр. 306, за-
ј нјаетчискиот дуќан под фирма Кројач, Сали Исов 

Шаре, со седиште во Гостивар. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 

алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 

Сали Исов Шаре. 
Од Советот за стопанство на НО на Гостивар-

ска околија, бр. 2999 од 20-1Х-1952 год. (1259) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
9471/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 108, рег. 
бр. 108̂  занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, Исмет Адилов Шабаноски, со седиште во село 
Мешеишта. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Исмет Адилов Шабаноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 9471 од 20-УП1-1952 год. (1225) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
„9681/52 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 109, рег. 
бр. 109, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, Кочо Ѓорев Аврамоски, со седиште во село 
Вевчани. 

Предмет на работата на дуќа,нот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Кочо Ѓорев Аврамоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија!, бр. 9681 од 20-УИ1-1952 год. (1226) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
9710/52 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна110 рег. бр. 
110 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар,, 
Сабедин Асанов Десаноски, со седиште во село 
Збажди. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот 
Сабедин Асанов Дестаноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охридска 
околија, бр. 9710 од 20-УШ-1952 год. (1227)' 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Торбарско право бр. 567/22-1-1953 год. издадено 

од Советот за стопанство на Градската општина - -
Тетово на Расим Руфат, ул. ^Братство" бр. 45 — 
Тетово (646) 

Возна книшка рег. бр. 2535 издадена од Соо-
браќајна милиција во Скопје на Претпријатието 
за дрвна индустрија „Треска" — Скопје (647) 
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Купон за дрва бр. 35584 и 35583 на Ленка Ти-
миќ — Скопје (648) 

,Инвалидска книшка за) повластено патување од 
75% издадена од Советот за народно здравје и со-
цијална политика на НРМ — Скопје на Милан; 
Анец Савевски, с. Раотинце — Тетовско (669) 

Сообраќајна дозвола бр. 5052, издадена од Од-
делението за внатрешни работи при ОНО — Стру-
мица на Претпријатието за авто-транспорт и шпе-
ниција — Струмица (688) 

Шоферска дозвола бр. 2413, издадена од Одде-
лението за внатрешни работи — Скопје на Коста-
дин Атанасов, ул. „Коста Сусинов" бр. 15 — Радо-
виш (733) 

Сообраќајна дозвола бр. О. К. 171-21, издадена 
од Одделението за внатрешни работи — Скопје на 
Земјоделското стопанство „Рокомија" — Скопје. 

(/34) 
Сообраќајна дозвола за камион марка „Форд-

сон" рег. бр. М-106 на Поштенската авто-гаража — 
Скопје (737) 

Аматерска возачка сообраќајна книшка на 
Александар Филиповски ул. „Доне Божиновски" 
бр. 35 — Куманово (736) 

Свидетелство бр. 17 од 25-У1-1945 год. за за-
вршено Ниже земјоделско училиште во Штип на 
Ферат Алиибраимов Куртов, с. Калуѓерица — 
Струмичко (741) 

Дозвола за држење и носење на оружје под-
рег. бр. 175, издадена од ПВР во Прилеп на) Илија 
Николов Тамимџиовски, с. Г. Коњари — Прилепско. 

(/50) 
Дозвола за држење и носење на ловно оружје 

под рег. бр. 235/52 год. издадена од ПВР на ОНО 
— Кратово на Петре Ѓурков Ангелов, с. Туралево 
— Кумановско (764) 

4 Колска книшка за кола „Шкода" тип 1101 број 
на моторот 114249, број на шпансија 1089: рег. бр. 
123 издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на 
Градската санитарна инспекција — Скопје (767) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 4496, серија „Р" 0786286, 

издадена од ПВР на ГНО - Тетово на Осман З е ј -
нула Османи, ул. „29 ноември" бр. 21 - Тетово 

(367; 
Лична карта рег. бр, 301, серија бр. 077001, 

издадена од ПВР на ОНО - Титов Велес на Мите 
Колев Урумовски, ул. „Димитар Влахов" бр. 22 
— Титов Велес (368.) 

Лична карта рег. бр. 8384, серија бр. 0232691, 
издадена од ПВР на ОНО - Охрид на Никола 
Ристев Тасески, од село Брежани — Охридско 

((371) 
Лична карта рег. бр. 3181, серија бр. 0228791,) 

издадена од ПВР на ОНО - Охрид на Круме Томе 
Николоски, од село Лескоец — Охридско (372) 

Лична карта рег. бр. 587, серија бр. 083887,) 
издадена од ПВР на ОНО - Св. Николе на Драга 
Јован (Миткова) Угрова, од село Кардафаково — 
Охридско (373) 

Лична карта рег. бр. 6574, серија „Г" 0004096, 
издадена од ПВР на ОНО - Битола на Ката Рис-
това Божиновска, од село Барешани — Битолско 

(374) 
Лична карта рег. бр. 5635, серија бр. 0077875,, 

издадена од ПВР на Вера Ванчо (Брдарова) По-
повска, Сточарски техникум — Битола (375) 

Лична карта рег ,бр. 3243, серија „Г" 0122779, 
издадена од ПВР во Б е Р о в о на Зенел Алитов Еди-
пов од село Стамер — Малешевско (376) 

Лична карта рег. бр. 2859, серија бр. 0327369, 
издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Милка 
Николова Џампалова, ул. „Вардарска" бр. 30 — 
Титов Велес (377) 

Лична карта рег. бр. 4857, серија бр. 0294100, 
издадена од ПВР во Штип на Дончо Петров Пец-
ков, ул. „Св. Кирил и Методи" бр. 10 — Штип 

(379) 
Лична карта рег. бр. 4245, серија бр. 0700755, 

издадела од ПВР во Гостивар на Идриз Насиров 
Догани, ул. „176" бр. 22 — Скопје (396) 

Лична карта рег. бр. 492, серија „Г" 0017202, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Петре 
Илков Манчески, од село Бешишта — Прилепско 

(397) 
Лична карта рег. бр. 11626, издадена од ПВР 

на ОНО — Прилеп на Божин Стевана Евтимџиоски, 
од село Обршани — Прилепско (398) 

Лична карта рег. бр. 5752, серија бр. 0281556, 
издадена од ПВР на ОНО — Ресен на Методрца 
Бојанов Темелковски, од село Д. Б. Црква — Пре-
спанско (399); 

Лична карта рег. бр. 2241, издадена од ПВР на 
ОНО — Крушево на Крстана Лозаноска Стојкоска, 
ул. „8 септември" бр. 33 — Крушево (401) 

Лична карта рег. бр. 743, издадена од ПВР на 
ОНО — Крушево на Вангел Оџаклиевски, ул. ^То-
ка Бербер" бр. 6 — Куманово (402), 

Лична карта рег. бр. 13943, серија бр. 0046654, 
издадена од ПВР на ОНО - Струга на Цветко 
Ангеле Карадакоски, од село Збажди — Охридско 

(400) 
Лична карта рег. бр. 15699, серија „Р" 0759730, 

издадена од ПВР на ОНО - Кичево на Мурат 
Камилов Османоски, од село Колари — Кичевско 

(403) 
Лична карта рег. бр. 4190, серија бр. 417211, из-

дадена од ПВР на ОНО—Радовиш на Костадин 
Ѓорев Атанасов, ул. „Коста Сусинов" бр. 15 — Ра-
довиш (732)) 

Лична карта рег. бр. 4944, серија бр. 0230633, 
издадена од ПВР на ОНО - О^оид на Лазар Бил-
ков Маркоски, с. Куратица — Охридско (763) 

Лична карта рег. бр. 6487, серија бр. 0039198, 
издадена од ПВР на ОНО - Струга на Доко Каса-
в а Ештреф, с. Корошишта — Охридско (769), 

Лична карта рег. бр. 4198, серија „Г" 0068908, 
издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Петар 
Зафиров Чипов, ул. „Бр. Миладинови" бр. 53 — 
Радовиш (770) 

Лична карта рег. бр. 3313, серија „Р" 0432023, 
издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Димитар 
Томов Костов, с. Марвинци — Гевгелиско (7 71) 

Лична карта рег. бр. 4346, серија бр. 0124907, 
издадена од ПВР на ОНО — Берово на Милан Ри-
стов Ѓоргиевски, с. Илиово — Малешевско (77ој 

Лична карта рег. бр. 2535, серија „Р" 0431205, 
издадена од ПВР на ОНО Гевгелија на Каме Ми-
тов Лазаров, ул. „Орце Николов" бр. 10 — Валан-
дово (772) 

Лична карта рег. бр. 1523, серија „Г" 0066019, 
издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Ристо 
Ангелов Савов, ул. „Петар Мусов" бр. 25 — Гев-
гелија ' (773) 
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Лична карта рег. бр. 5171, серија бр. 0126620, 
издадена од ПВР на ОНО — Берово на Блажо Ри-
стов Димитровски, с. Киселица — Малешевско 

(776) 
Лична карта рег ,бр. 4086, серија бр. 417310, 

издадена од ПВР на ОНО — Радовиш на Ангел 
Горгев Ефтимов, с. Радичево — Струмичко (7 77) 

Лична карта рег. бр. 12937, серија бр. 0353448, 
Издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Осман 
Бекиров Таировски, с. Мелница — Титоввелешко 

(ИЧ 
Лична карта рег. бр. 9142, серија бр. 0495708, 

издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Ангел 
Илов Делов, с. Јаворица — Гевгелиско (779) 

Лична карта рег. бр. 12909, серија бр. 0709419, 
издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Славко 
Николов Анастасиевски, с. Никифорово — Гости-
варско (780)' 

Лична карта рег. бр. 647, серија, бр. 0111192, 
издадена од ПВР на ОНО — Битола на Коста Пер-
к о Главевски, с. Лопатица — Битолско (781) 

Лична карта рег. бр. 3333, серија бр. 0001057, 
издадена од ПВР во Битола на Бељан Ристевски,, 
с. Скочивир — Битолско (782)! 

. Лична карта рег. бр. 11479, серија „Г" 0044190, 
издадена од ПВР на ОНО Струга на Мустафа Сефе-
динов Дервишовски, с. Октиси—Охридско. (677) 

Лична карта рег. бр. 4502, серија бр. 0729393, из-
дадена од ПВРна ОНО Брод н-1 Југослав Б. Бежо-
ски ковач—Кичево. (679) 

Лична карта рег ,бр. 10620, серија бр. 0043331, 
издадена од ПВР на ОНО—Струга на Веби Рамуш 

Борова, с. Корошишта—Охридско. (682) 
Лична карта рег. бр. 2125, серија „Г" 0054836, 

издадена од ПВР на ОНО—Берово на Александар 
Јован Христовски, Берово—Малешевско. (683) 

Лична карта рег. бр. 4504, серија „Г" 0124711, 
издадена од ПВР на ОНО—Делчево на Ристо Дес-
под Веселиновски, с. Маштица—Малешевско. (684) 

Лична карта рег ,бр. 3525, серија „Г" 01233553, 
издадена од ПВР на ОНО—Делчево на Иван Стоја-
нов Николов, с. Нов Истевник—Малешевско. (686) 

Лична карта рег ,бр. 945, серија „Г" 0121669, из-
дадена од ПВР на ОНО—Делчево на Богдан Ангел 

Златков, с. Косевица—Малешевско. (685) 
Лична карта рег. бр. 5615, серија „Г" 0058326, из-

дадена од ПВР на ОНО Берово на Љуба Симо То-
тевска , с. Русиново—Малешевско. (687) 

Лична карта рег. бр. 11644, серија бр. 0388254, 
издадена од ПВР на ОНО—Кочани на Миле Петров 
Андонов, с. Чешиново — Кочанско (689) 

Лична карта рег ,бр. 4949, серија „Р" 0749487, 
издадена од ПВР на ОНО—Кичево на Тефик Амди-
јов Лиманоски, с. Зајас—Кичевско. (690) 

Лична карта рег ,бр. 13419, серија бр. 0504426, 
издадена од ПВР на ОНО—Кавадарци на Талка 
Глигор (Јанакиева) Стојанова, с. Ваташа—Тиквешко. 

(691) 
Лична карта рег. бр. 1443, серија „Р" 0745955, 

издадена од ПВР на ОНО—Кичево на Џевдет Исла-
мов Хаџилиманоски, ул. „Прилепска" бр. 5—Кичево. 

(692) 
Лична карта рег. бр. 11741, серија бр. 0388351, 

издадена од ПВР на ОНО—Кочани на Борис Илиев 
Лешов, с. Грљани—Кочанско. (693), 

Лична карта рег. бр. 9914, серија бр. 0706424, 
издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Енвер Салиу, 

Равен—Гостиварско. (694) 

Лична карта рег. бр. 433, серија бр. 0053144, 
издадена од ПВР на ОНО — Берово на Маноил Јо-
ванов Неделковски, с. Русиново—Малешевско. (695) 

Лична карта рег ,бр. 3507, серија бр. 0036218, 
издадена од ПВР на ОНО—Струга на Цвета Исак 
Симоноска, с. Аржаново—Охридско. (696) 

Лична карта рег ,бр. 2002, серија бр. 0378512, 
издадена од ПВР на ОНО—Кочани на Стојан Ла-
заров Николов, с. Зрновци—Кочанско. (697) 

Лична карта рег. бр. Ш89, серија „Р" 0755820, 
издадена од ПВР на ОНО—Кичево на Нафиза Бе-
кирова (Телакоска) Мемедоска, ул. „Ј. Михајлов-
ски" бр. 92-Кичево . (698) 

Лична карта рег ,бр. 14132, серија „Р" 0759198, 
издадена од ПВР на ОНО—Кичево на Милан Димов 
Прлески, с. Цер—Кичевско. (699) 

Лична карта рег. бр. 4036, серија „Р" 0648394, 
издадена од ПВР на ОНО - Кратово на Димитар 
Ѓорѓе Илиевски, с. Шлегово—Кумановско., (700) 

Лична карта рег. бр. 2240, серија „Р" 0472833, 
издадена од ПВР на ОНО—Струмица на Мустафа 
Исинов Мутишов, с. Добрешенци—Струмичко. (701) 

Лична карта рег ,бр. 12482, серија бр. 0117192, 
издадена од ПВР на ОНО—Дебар на Џафер Расимов 
Џафер, с. Елевци—Дебарско. (702) 

Лична карта рег. бр. 3537, серија „Р" 0748054, 
издадена од ПВР на ОНО—Кичево на Тасим Наз-
мијов Азизоски, с. Дугово—Кичевско. (703) 

Лична карта рег ,бр. 2436, серија „Р" 0748954, 
издадена од ПВР на ОНО—Кичево на Фарудин Зе-
киров Гашоски ,ул. Д. Којбуничанец бр. 13 Кичево 

(704) 
Лична карта рег. бр. 1857, серија бр. 0646291, 

издадена од ПВР на ОНО—Кратово на Божин Ни-
колов Савов, Пробиштип—Кочанско. (705) 

Лична карта рег ,бр. 2224, серија бр. 0384834, 
издадена од ПВР ОНО—Кочани на Атанас Јорданов 
Стојанов, с. Грдовци—Кочанско. (706) 

Лична карта рег ,бр. 5268, серија „Р" 0749786, 
издадена од ПВР на ОНО Кичево на Алија Бајрамов 
Шербетоски, с. Србица—Кичевско. (707) 

Лична карта рег ,бр. 9994, серија бр. 0549790, 
издадена од ПВР на ОНО—Куманово на Митар 
Доцев ѓорѓиевиќ, с. Никуљане — Кумановско (726) 

Лична карта рег. бр. 3588, серија бр. 0530105, 
издадена од ПВР на ОНО—Куманово на Рада Му-
тимир Пеиќ Ташковска, ул. „Видое Смилевски" 
бр. 26 — Куманово. (727) 

Лична карта рег. бр. 3165, серија бр. 0529119, 
издадена од ПВР на ГНО—Куманово на Стана Ми-
лош (Ристиќ) Филиповиќ, ул. „9 мај" бр. 30—Кума-
ново. (728) 

Лична карта рег ,бр. 7994, серија бр. 0533970, 
издадена од ПВР на ГНО—Куманово на Асан Му-
стафа Абдураманов ,ул. „Сан Француска" бр. 2 — 
Куманово. (729) 

Лична карта рег. бр. 1391, серија бр. 0525664, 
издадена од ПВР на ГНО—Куманово на Ариф Ша-
кири Рушитов, ул. „Средорек" бр. 3—Куманово. (730) 

Лична карта рег. бр. 9009, серија бр. 0549505, 
издадена од ПВР на ОНО—Куманово на Благоја 
Спасов Додески, с. Мл. Нагоричане—Кумановско. 

(731) 
Лична карта рег ,бр. 8806, серија бр. 0332416, 

издадена о дПВР на ГНО—Титов Велес на Станија 
Звездан Васиќ, ул. Белградска" б р.45—Титов Ве-
лес. (742Ѓ" 

Лична карта рег. бр. 836, серија бр. 0644846, 
издадена од ПВР на ОНО—Кратово на Славко Ива-
нов Тасев, с. Г. Стубиќ—Кочанско. (743) 
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Лична карта рег. бр. 8256, серија бр. 0384866, 
издадена од ПВР на ОНО—Кочани на Јордан Јанев 
Иванов, с. Грдовци—Кочанско. (744) 

Лична карта рег. бр. 10370, серија „Р" 0754895, 
издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Зеќир Ре-
шитов Ајчоски, с. Лисичани—Кичевско, (745) 

Лична карта рег ,бр. 4442. серија бр. 0344952, из-
дадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Стојан Да-
мов Марковски, с. Степанци—Титоввелешко. (746) 

Лична карта рег ,бр. 692, серија бр. 0341202, 
издадена од ПВР на ОНО—Титов Велес на Родна 
Ангелко (Јованоска) Маркоска, с. Степанци—Титов-
велешко. (747) 

Лична карта рег. бр. 19238, серија „Р" 0679698, 
издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Али Џемаил 
Сали, с. Каменање—Тетовско, (749) 

Лична карта рег. бр. 13817, серија „Р" 0156525, 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Десанка Ки-
ро Илиевиќ, ул. „101" бр. 37—Прилеп. 751) 

Лична карта рег ,бр. 789, серија бр. 0017499, из-
дадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Стојан Ата-
насов Раоски, с. Бешиште—Прилепско. (752) 

Лична карта рег ,бр 7182, издадена од ПВР на 
ОНО—Прилеп на Милутин Велков Размоски, с. Цр-
нилиште—Прилепско. (753) 

Лична карта рег. бр. 3108, издадена од ПВР на 
ОНО—Прилеп на Миле Н. Клекачкоски, с. Криво-
гаштани—Прилепско. (754) 

Лична карта рег. бр. 4640, издадена од ПВР на 
ОНО—Прилеп на Трајан Темелков Ангелоски, с. 
Долгаец—Прилепско. (755) 

Лична карта рег. бр. 4170, серија бр. 0148734, из-
дадена од ПВР на ГНО—Прилеп на Васил Ѓорѓиев-
ски, ул. „201" бр. 145—Прилеп. (756) 

Лична карта рег бр. 294, серија бр. 0017007, из-
дадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Славе Ристов 
Митрески ,с. Живово-Прилепско . (757) 

Лична карта рег. бр. 507, серија бр. 0181817, из-
дадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Севда Димко 
^Котеска) Букеска, с. Кривогаштани—Прилепско. 

(758) 
Лична карта рег. бр. 976, серија бр. 007328, из-

дадена од ПВР на ГНО—Битола на Лефтерија Ар-
сова ,ул. „Ел. Караманди" бр. 69-Битола . (759) 

Лична карта рег ,бр. 338, серија „Р" 0724769, из-
дадена од ПВР на ОНО—Кичево на Олга Никола 
Дабеска Настоска, с. Ижиште - Кичевско (760) 

Лична карта рег. бр. 10661, серија „Р" 0481807, 
издадена од ПВР на ОНО—Струмица на Панде 
Илиев Танчев, с. Дрвош—Струмичко. (761) 

Лична карта рег. бр. 6558, серија бр. 0703068, из-
дадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Мито Спиров 
Аврамовски, с. Зубовце—Гостиварско (762) 

Лична карта рег. бр. 11785, серија бр. 0708295, 
издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Осман Ра-
мадана Османи, с. Градец—Гостиварско. (763) 

Лична карта рег. бр. 4781, серија бр. 0345291, из-
дадена од ПВР на ОНО—Титов Велес на Мустафа 
Зејнулов Амзовски, с. Врановци—Титоввелешко. 

(765) 
Лична карта рег. бр. 3793, серија бр. 0292208, из-

дадена од ПВР на ОНО—Штип на Ганчо С. Илиев, 
ул. „Иво Рибар" бр. 6 - Ш т и п . (766) 

ЛИКВИДАЦИИ 
" На основа решението на вонредното собрание 

на Општата земјоделска задруга „Илинден" во ве-
ло Рогачево—Тетовска околија од 26-Ц-1953 грд. 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно задолже-
нија во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот. Во противен случај по истекот на гор-
ниот рок нема да се признаваат никакви побару-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Д р ж а в -
ната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија СИ) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Градската општина Тетово бр. 4824 од 18-111-1953 
година Фабриката за кожи „Шар" со седиште во 
Тетово е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниов срок Ликвидаци-
оната комоисија нема да признава никакви поба-
рувања, а должниците ќе бидат дадени на Држав-
ната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија 003) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Дебарска околија бр. 2 од 15-1Ј-1953 година Висо-
копланинското сточарско стопанство „Бистра" — 
Галичник со текушта сметка бр. 833„Т"21 е ста-
вено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници да ги измират 
своите долгови, а поверителите да ги пријават сво-
ите побарувања во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот. По истекот на горниот рок Ликвидациона-
та комисија нема да признава никакви побарувања, 
,а за исправна ќе ја смета книговодствената состој-
ба на претпријатието. 

Од Ликвидационата комисија фб) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

45. Наредба за превоз на лица со камиони — 81 

46. Записник од осмата седница на У-то ре-
довно заседание на Н а Р 0 Д Н 0 Т 0 собрание на 
НРМ (второ свикување), одржана на 9 март 
1953 година - - - - - - - - 82 

47. Записник од деветтата седница на У-то ре-
довно заседание на) Народното собрание на 
НРМ (второ свикување), одржана на 10 
март 1953 година — — — — — — 92 

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

при Народната банка - Скопје број 801-Т-166. Печатница „Гоце Делчев" II - Скопје. 


