
Смрт на фашизмот - слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК о 
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-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Понеделник, 6 јули 1953 

Број 20 Година IX 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

78 
На основа чл. 71 т. 12 од Уставниот за-

кон и чл. 11 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон за основите на општестве-
ното и политичкото устројство и органите 
на власта на Народна Република Македо-
нија а во врска со Законот за давање амне-
стија и помилување и чл. 85 од Кривичниот 
законик, Извршниот совет на Народното со-
брание на НРМ донесе 

У К А З 
ЗА СТАВУВАЊЕ ВОН СИЛА УКАЗОТ 

ЗА ДЕЛОМИЧНО ПОМИЛУВАЊЕ 
НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 

Се ставува вон сила Указот за дело-
мично помилување на осудените лица на 
Президиумот на Народното собрание на 
НРМ бр. 15 од 13 април 1951 година, во кол-
ку се однесува на Симон Јончев Блажевски. 

У. бр. 2 
Скопје, 23 мај 1953 година 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Лазар Колишевски, с.р. 

79 
На основа точ. 3 став 1 и "точ. 5 од Од-

луката за определување и роковите за пла-
ќање на аконтацијата на данокот на доход 
на земјоделските домаќинства за 1953 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/53 г.), 
Извршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА 

ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ДА-
НОКОТ НА ДОХОД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

ДОМАЌИНСТВА ЗА 1953 ГОДИНА ПО 
НАРОДНИ ОДБОРИ НА ОКОЛИИ, ГРАД 

СКОПЈЕ И ГРАДСКИТЕ ОПШТИНИ 
СО ПОСЕБНИ ПРАВА 

1) Аконтацијата за наплата на данокот 
на доход на земјоделските домаќинства за 
периодот јануари-септември 1953 година на 
подрачјата на поедините народни одбори се 

определува и плаќа на основа разрезаниот 
данок на доход за 1952 година во проценти 
и тоа: 

НАРОДЕН ОДБОР 

Н О - Н А ОКОЛИЈА 
Битолска 
Гевгелиска 
Гостиварска 
Дебарска 
Кичевска -
Кочанска 
Кривопаланечка 
Кумановска 
Малешевска 
Овчеполска 
Охридска 
Преспанска 
Прилепска 
Скопска 
Струмичка 
Тетовска 
Тиквешка 
Титоввелешка 

Процент 

65 
55 
55 
60 
60 
55 
40 
60 
60 
65 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
65 
65 

60 

50 
50 
50 
15 
70 
60 
50 
50 

НО на град Скопје 

НО на гр. ОПШТИНА 
Битола 
Куманово 
Охрид 
Прилеп 
Струмица 
Тетово 
Т. Велес 
Штип 

2) Околискиот народен одбор, поради 
разлики во структурата на земјоделското 
производство за поодделните општински на-
родни одбори на својата територија до 7 ју-
ли 1953 година може да определи други про-
центи од процентот определен во точ. 1 од 
оваа одлука под услов да со тоа не се ме-
нува вкупниот процент за аконтацијата на 
данокот на доход за наплата од земјодел-
ските домаќинства пропишан во точка 1 од 
оваа одлука. 

3) Секое земјоделско домаќинство дол-
жно е да ја уплати аконтацијата на дано-
кот на доход во износот кој се добива со при-

мената на процентот определен за околија" 
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та , градот, градската општина со посебни 
Справа и о п ш т и н а т а на! неговиот р а з р е з а н д а -
нок за 1952 година. 

4) Износите на а к о н т а ц и ј а т а на данокот 
на доход за првите две т р о м е с е ч ј а од 1953 
година кои се одредени по досегашните про -
писи, а кои у ш т е не се уплатени , з е м ј о д е л -
с к и т е домаќинства се д о л ж н и да ги у п л а т а т 
н а ј к а с н о до 15 ј у л и 1953 година. 

Р а з л и к а т а помеѓу а к о н т а ц и ј а т а з а п е -
риодот ј а н у а р и - с е п т е м в р и и износот на 
а к о н т а ц и ј а т а за л о в и т е две т р о м е с е ч ј а 
з е м ј о д е л с к и т е домаќинства се д о л ж н и да ја 
Vплатат до 1 септември, а а к о н т а ц и ј а т а за 
IV тромесечие до 15 ноември 1953 година. 

5) А к о з е м ј о д е л с к и т е домаќинства не ја 
у п л а т а т п р о п и ш а н а т а а к о н т а ц и ј а во р о к о в и -
те определени во п р е т х о д н а т а точка , н а п л а -
тата мора да се и з в р ш и по п р и н у д и т е л е н 
пат со н а п л а т у в а њ е определени трошкови . 

6) Народните одбори на околии, град 
Скопје и градските о п ш т и н и со посебни 
права д о л ж н и се на вообичаен н а ч и н да ги 
запознаат даночните обврзници за процен-
тот по к о ј се д о л ж н и да ја п л а т а т а к о н т а -
ц и ј а т а на данокот на доход, за роковите за 
п л а ќ а њ е и з а лос л ед стви ј ата од н е н а в р е -
меното уплати . З а ова даночните обврзници 
нема да се и з в е с т у в а а т поодделно. 

7) Оваа о д л у к а в л е г у в а во сила со де-
нот на обновувањето во „ С л у ж б е н весник на 
Народна Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " . 

Бро1 66 
27 јуни 1953 година 

Скоп је 
Извршен совет 

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

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ Н А Д Р Ж А В Н И 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина—Бито-
ла бр. 13378 од 7-У-1953 година е запишано во ре-
гистарот на државните стопански претпријатија 
на страна 114, рег. бр. 1 претпријатието под фирма: 
Градско народно претпријатие увоз-извоз „Биља-
на", со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина—Битола, бр. 
12357 од 20-1У-1953 година. 

Предмет на работата на. претпријатието е: из-
воз на селско стопанските граѓевински и; занаетчи-
ски производи. Увоз на јужно овоштие, прехран-
бени производи^ опрема и др. потрошни произво-
ди и внатрешен промет. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Аце Ристевски^ во границите на овластувањето. 

Бр. 13378/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина—Битола. (165) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Скопска околија бр. 513 од 
17-1У-1953 година е запишано во регистарот на др-
жавните стопански претпријатија на страна 49, 
претпријатието под фирма: Земјоделско стопан-
ство ,,Сарај'^ со седиште во село Сарај. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на ФНРЈ во 1947 г. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на сите видови земјоделски култури, од-
гледување на крупен и ситен добиток, како и жи-
вина (птицегојство) сточарски производи^ произ-
водство на земјоделски и сточарски преработки и 
продажба на сите овие производи. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Никола Нацев, а во негово отсуство ,Иво Клаш, во 
границите на овластувањето. 

Бр. 513/53 од Советот за стопанство на НО на 
Скопска околија. (163) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

На основа решението на Министерството за 
финансии на НРМ бр. 7321 од 5-Х1-1952 година 
Шумското стопанство „Ниџе", со седиште во Би-
тола, се брише од регистарот на државните сто-
пански претпријатија од републиканско значење, 
бидејќи со решението на Владата бр. 745 од 12-УП 
1952 година е пренесено под управа на Народниот 
одбор на Битолска околија. 

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

Со решение на Народниот одбор на Градската 
општина - Ресен; бр. 8 од 8-ХП-1952 година се ме-
нува фирмата на Претпријатието електро-мрежа 
„Преспанско Езеро", со седиште' во Ресен, и во ид-
нина ќе се води под фирма: Градско услужно и 
трговско претпријатие „Галичица". 

Од Советот за стопанство на НО на Преспан-
ска околија бр. 204 од 16-1-1953 година. (117) 

РЕГИСТАР Н А З А Д Р У Ж Н И Т Е 
О Р Г А Н И З А Ц И И 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Скопска околија бр. 3236 
од 27-1У-1953 година е запишано во регистарот на 
задружните организации на страна 1, рег. бр. 1 
претпријатието под фирма Земјоделско претприја-
тие за производство на ориз „Шамак", со седиште 
во село Петровац. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот задружен сојуз - Скопје, под бр. 750 од 
25-1У-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: вр-
шење демонстративни опити и производство на 
ориз во Скопска околија, применувајќи современи 
агротехнички мерки. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Митре Гарасимовски, а во негово отсуство Трпе 
Гаврев Џиновски, двајцата во границите на овла-
стувањето. 

Бр. 3236/53 од Советот за стопанство на НО на 
Скопска околија. (I75) 
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Во регистарот на задружните организации на 
Народ, одбор на Скопска околија под рег. бр. 145 е 
запишана Општата земјоделска задруга „Проле-
тер", со седиште во село Умово. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 6-Ш-1953 год. 

Предмет на работата на задругата и обврските 
на задругарите се предвидени со правилата на за-
другата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Азем Каиловски и чле-
нот Сали Џаферовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Скопска 
околија бр. 3237 од 28ЛУ-1953 година. (104) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Дозвола за обавување на занаетчиска дејност 
мелничар, издадена од НО на Скопска околија на 
Абдул Муарем Ејуповски, с. Умово — Скопско. 

(126:0 
Воена легитимација бр. 12647, серија „В", из-

дадена од ВП 9550 - Скопје на Илија И. Мурџеп-
ски - Скопје, ВП 4036/1. (1270) 

Воена легитимација бр. 13215, серија „,В", из-
дадена од ВП 4090 — Скопје на Стојан Д. Симонов-
ски, ВП 4036/1 - Скопје. (11271) 

Диплома бр. 10/24.Х1.19Ѕ1, издадена од Земјо -
делско-шумарскиот факултет — Скопје на Божи-
дар Костовски, Шумско стопанство — Прилеп. (1272) 

Судска поравнотелна белешка, издадена од 
Окружниот суд во Скопје за купена куќа на Пред-
но Марков Пренко — Скопје. (1270) 

Свидетелство за завршен трети клас гимнази-
ја бр. 56, издадено од Осмолетката „Добре Ива-
новски" — Прилеп на Томислав Методија Мила-
носки, ул. „148" бр. 3 - Прилеп. (1285) 

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 441, 
издадена од ОВР на ОНО — Кавадарци на Јозтн 
Рушитов Рамаданов, с. Мрежичко — Тиквешко. 

(1301) 
Свидетелство за завршен трети клас, издадело 

од Школата за ученици во стопанството ,.Крсте Ми-
сирков" - Скопје на Душан Крстевски — Скопје1 

(1354̂  
Воена возачка исправа рег. бр. 1583, издадена 

од ВП 7116 — Скопје на Светолик В. Спасојевиќ 
— Куманово. (1355) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 8953, серија „Г" 0015162, 

издадена од ПВР на ОНО — Битола на Крсте Стој-
чо Христовски, с. Бистрица — Битолско. (1369) 

Лична карта рег. бр. 4174? серија „Г" 0078238, 
издадена од ПВР во Струмица на Иван Динев Ја-
нев, с. Сушица — Струмичко. (1370) 

Лична карта рег. бр, 7320, серија „Г" 0083340, 
издадена од ПВР во Струмица на Лазар Јорданов 
Христов, с. Сушица — Струмичко. (1371) 

Лична карта рег. бр. 5125, серија бр. 0057836, 
издадена од ПВР во Берово на Јагода Благој ова 
Кацарска, Берово — Малешевско. (1372) 

Лична карта рег. бр. 3127, серија „Р" 0647635, 
издадена од ПВР на ОНО - Кратово на Јордан 
Ценев Апостолов, с, Тополовиќ — Кумановско. (1373) 

Лична карта рег. бр. 2978, серија бр. 0489556, 
издадена од ПВР на ОНО Кавадарци, на Добре 
Дамјанов Ристов, ул. „Киро Спанцев" бр. 2 — Ка-
вадарци. (1338) 

Лична карта рер. бр. 4852, издадена од ПВР во 
Радовиш на Фино Радев Трајчев, село Дедино — 
Струмичко. (1339) 

Лична карта рег. бр. 4727, серија бр. 4727, се-
рија бр. 0384337, издадена од ПВР на ОНО Кочани 
на Јордан Мишев Бошков, ул. „Г. Апостолски" бр. 
26 - Кочани. (1340) 

Лична карта рег. бр. 1305, серија бр. 0645815^ 
издадена, од ПВР на ОНО Кочани на Благој Дим-
ков Лазов, с. Злетово — Кочанско. (1341) 

Лична карта рег. бр. 11242, серија бр. 0670987, 
издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Етем Веј-
сел Шаќири, с. Веслале — Тетовско. (1342) 

Лична карта рег. бр. 13652, издадена од ПВР на 
ОНО — Прилеп на Цветанка Алекса (Здравеска) 
Стојкоска, с. Бучин — Прилепско. (1343) 

Лична карта рег. бр. 2551, серија бр. 0055262, 
издадена од ПВР на ОНО Берово на Петар Ефти-
мов Димитровски с. Ратево — Малешевско. (1344) 

Лична карта рег. бр. 900, серија бр. 0377410, 
издадена од ПВР на ОНО Кочани на Михајло ѓор-
ѓиев Герасимов, ул. „Д. Влахов" бр. 17 — Кочани, 

(1345) 
Лична карта рег. бр. 16146, серија бр. 0506185, 

издадена од ПВР на ОНО Кавадарци на Петре 
Игнов Костов, с. Бистренци — Тиквешко. (1346) 

Лична карта рег. бр. 590, серија бр. 0093300, 
издадена од ПВР на ОНО Крива Паланка на Стој-
че Величков ѓеорѓиевски, с. Трново Кривопала-
начко (1347) 

Лична карта рег. бр. 151, серија бр. 082351, 
издадена од ПВР на ОНО - Кратово на Стојчо 
С. Јакимов, с. Дол. Стубел — Кочанско. (1348) 

Лична карта рег. бр. 151, серија бр. 082351, 
издадена од ПВР на ОНО - Гостивар на Димитар 
ѓорѓи Кутушев, с. Варош Прилепско. (1349) 

Лична карта рег. бр. 2424,' серија бр. 0378734, 
издадена од Г1ВР на ОНО - Кочани на Саздо По-
столов Стоилов с. Горни Подлог — Кочанско 

(1350) 
Лична карта рег. бр. 7620, серија бр. 0704130, 

издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Садик Ха-
сана Селами, с. Врапчишта — Гостиварско. (1351) 

Лична карта рег. бр. 1278, серија „Р" 0645787, 
издадена од ПВР на ОНО - Кратово на Иван Анев 
Трајчев — Кратово. (1352) 

Лич^а карта рег. бр. 12644, серија бр. 0117354, 
издадена од ПВР на ОНО - Дебар на Ефто Бо-
жинов Ефтовски, ул. „299" бр. 10 - Дебар. (1353) 

Лична карта рег. бр. 424, серија „Р" 0780635, 
издадена од ПВР на ГНО Тетово на Коце Мисај-
лов Томоски, УЛ. „Гоце Делчев" бр. 126 — Тетово. 

(1359) 
Лична карта рег. бр.16021, серија бр. 0678179, 

издадена од ПВР на ОНО - Тетово на Абди Ра-
мадан Мустафи, с. Дебреште — Тетовско. (1360) 

Лична карта рег. бр. 26533, серија „Р" 0683477, 
издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Крста Ристо 
Бурназова, ул. „Л. Колишевски" бр. 114 — Тетово, 

(1361) 
Лична карта рег. бр. 16722, серија ,,Р" 0677723, 

издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Јусуф Ане-
та Шерифи, с. Вешале — Тетовско. (1362) 
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Лична карта рег. бр. 9107, серија бр. 0650719, 
издадена од ПВР на ОНО Кратово на Стојман 
Киро Илиевски, с. Опила — Кривопаланачко. (11363) 

Лична карта рег. бр. 3649, издадена од ПВР на 
ОНО — Крушево на Цветан Горгиев Деспотовски, 
с. Пуста Река — Прилепско. (1333) 

Лична карта рег. бр. 3762? серија „Г" 0068472, 
издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Димитар 
Николов Трајков с. Негорци — Гевгелиско. (1365) 

Лична карта рег. бр. 2087, серија бр. 0430597, 
издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на ѓорѓ.и 
Атанасов Лазаров, с. Јосифово — Гевгелиско. (1366) 

Лична карта рег. бр. 12706, серија бр, 0082523, 
издадена од ПВР на ГНО — Битола на Коста По-
столовски, ул. „Генерал Темпо" бр. 117 — Битола. 

(1367) 
Лична карта рег. бр. 6583, серија бр 0114065, 

издадена од ПВР на ОНО — Битола на Митра Та-
левска, с. Лавци — Битолско. (1368) 

Лична карта рег. бр. 22545, серија бр. 0067076, 
издадена од УВР на ГНО — Скопје на Среќко Бо -
рисов Арсовски, Дом глувонеми, ул. „286" бр. 31 — 
Скопје. (133')) 

Лична карта рег. бр. 38174, серија бр. 00739932 
издадена од ПВР — Банка Топола на Драгица Војо 
(Мириќ) Пашиќ, ул. „557" бр. 41 - Скопје. (,1337) 

Лична карта рег. бр. 10565, серија бр. 0586575, 
издадена од ПВР на ОИО — Скопје на Стојан 
Велков Костовски ,с. Дивле — Скопско. (1353) 

Лична карта рег. бр. 2991, серија бр. 089374, 
издадена од УВР на ГНО — Скопје на Ристана 
Дамјан Анастасова Јаневска ,ул. „90" бр. 36 -
Скопје. (1356) 

Лична карта рег. бр. 139, серија бр. 082339, 
издадена од УВР на ГНО - Скопје на ѓорѓи Томе 
Секуловски, ул. „335" бр. 24 - Скопје. (13")7) 

Лична карта рег. бр. 17199, серија бр. 0040223, 
издадена од УВР на ГНО-Скопје на Николета Кру-
нислав Ошавкова, ул. „Народен фронт" — Скопје. 

(1373) 
Лична карта рег. бр. 22711, серија бр 006716?, 

издадена од УВР на ГНО — Скопје на Љубомир 
Марков Лазаревски, ул. „Раде Јовчевски—Корча-
гин" бр. 29 - Скопје. (1376) 

Лична карта рег. бр. 26559, серија бр. 0023847, 
издадена од УВР на ГНО — Скопје на Ленка Дане 
(Христова) Стаменина, ул. „457" бр. 5 :— Скопје. 

(1377) 
Лична карта рег. бр. 21843, серија бр. 006572), 

издадена од УВР на ГНО — Скопје на Тодор Цвет-
ков Стојановски, ул. „23" бр. 2 — Скопје. (1378) 

Лична карта рег. бр. 8805, серија бр. 0005519, 
издадена од УВР на ГНО — Скопје на Стојна А,та-
нас Петрова Шапоња, ул. „Едвард Кардељ" бр. 52 

- Скопје. (1379) 
Лична карта рег. бр. 15038, серија бр. 0676331, 

издадена од ПВР — Тетово на Абдулах Азис Ис-
лам, ул. „129" бр. 74 - Скопје. (1380) 

Лична карта рег. бр. 4972, серија бр. 0589537, 
издадена од ОВР на ОНО — Скопје на Милица 
Тоше (Тополовиќ) Мој сова, с. Г. Зелениково — 
Скопско. (1334) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанстг 
на НО на Охридска околија бр. 13793 од 16-ХП-
1952 година е запишан во регистарот на занает-

чиските дуќани и работилници на страна 161, рег. 
бр. 161 ? занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Цветко Давинчев Силјаноски, со седиште во 
село Ново Село. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко 
Давинчев Сиљаноски. (54) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија бр. 177 од 7-1-1953 го-
нина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 163, рег. бр. 163, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Насте 
Паунов Велјаноски, со седиште во село Турје. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот На-
1сте Паунов Велјаноски. (55) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија бр. 176 од 741-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 162, рег. бр. 162̂  
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Сто-
јан Илиев Ристески, со седиште во село Турје. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Илиев Ристески. (56) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 1407/1953 Г0-4 

дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 52, рег. бр. 220, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Алваџиска-бо-
заџиска работилница на Борис Деспотов Н И К О Л О В -

СКИ, со седиште во село Звегор. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка 

на алва и боза. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бориа 

Деспотов Николовски. (97? 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО Малешевска околија бр. 4965/1952 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 50, рег. ,бр. 2115, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Санда Николова 
Бојчовска, со седиште во Берово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Санда 
Николова Бојчовска. (98) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија бр. 5363/1952 родина 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 52, рег. бр. 216, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Васил Костов 
Мокански, со седиште во Берово. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Костов Моканеки. (99) 

На основа дозволата од Советот за стопанства 
на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 
5217/1952 година е запишан во регистарот на за^ 
наетчиските дуќани и работилници на страна 52, 
рег. бр. 218, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
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вачка работилница на СРЗ „Обозна", со седиште 
во село Разловци. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува рабоуоводителот То-
дор Богоевски. (100) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 
5219/1952 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 52, 
рег. бр. 217, занаетчискиот дуќан под фирма: Ши-
вачка работилница на СРЗ „Обозна", со седиште 
во село Разловце. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводни л от Јо-
ван Калаџиски. (101) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина Битола бр. 20383/52 година е занишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 652, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: На лаици ја Шериф Тефик Бесим, со 
седиште во Битола, ул. „Моша Пијаде" бр. 18. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шериф 
Тефик Бесим. (58) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина Битола бр. 26409/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 650, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Илија Христов Фиданов, со седиште во Би-
тола, ул. „Цане Василев" бр. 23. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Христов Фиданов. (62) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина Битола бр. 26022/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 654, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан 
под фирма; Зорка Хрисанто Коло лос, со седиште 
во Битола, Ул- Темпо" бр. 52. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зорка 
Хрисанто Кополос. 

(63) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 26359/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 653, рег. бр. 1, ; занаетчискиот дуќан 
под фирма: Колар, Магден Дамјанов Видановски, 
со седиште во Битола, ул. „Цане Василевски" бр. 6., 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Маг-
ден Дамјанов Видановски. (64) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 28184/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 654, рег. бр. занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер, Ќазим Јашар Асан, со седи-
ште во Битола, ул. ,Димитар Влахов" бр. 30. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќазим 
Јашар Асан. (65) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 240 од 13-1-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна'ПО, рег. бр. ПО, 
занаетчискиов дуќан под фирма: Валавичарска 
работилницата на СРЗ „Пелистерско Езеро", со се-
диште во село Дихово. 

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

Фирмата ќе ја потпишуваат Пандо Колевски и 
Васил Павлов. (87) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 5744/1952 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 222/И, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Стојан Тодоров Димитров, 
со седиште во Кочани, ул. „М. Тито". 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Тодоров Димитров. (10) 

На основа дозволата од Советот за комунални 
работи на ОНО - Кочани бр. 8104 од 6-Х-1951 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. бр. 45/11, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Георги Атана-
сов Пачемов, со седиште во село Блатец. 

Предмет ца работата" на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Геор-
ги Атанасов Пачемов. (57) 

На основа дозволата од Поверенството за ко-. 
мунални работи на ОНО - Ресен бр. 237 од 15-1-
1952 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 333, рег. 
бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Ж И В К О Костов Царевски, со седиште во село Пе-
рово. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко 
Костов Царевски. (3) 

На основа дозволата од Советот за стопанства 
ѓга НО на Кумановска околија бр. 16271 од 17-ХИ-
1952 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 54, рег. 
бр. 54, занаетчискиот дуќан под фирма: Самар-
џија Трајче Иванов Тасков, со седиште во Кра-
тово. 

Предмет на работата на дуќанот е: самарџи. 
,ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Иванов Тасков. (92) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр-, 16272 од 17-ХП-
1952 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 55, рег. бр. 
55, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Јордан 
Илиев Ефремовски, со седиште во Кратово, 
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Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јор-
дан Илиев Ефремовски. (93) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија бр. 15564 од 3-ХП-
1952 година е запишан во регистарот на занает г 
ниските дуќани и работилници на страна 57, рег. 
бр. 57, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, 
Владо Иванов Кузманов, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
до Иванов Кузманов. (94) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Струмица бр. 2187 
од 10-П-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, 
рег. бр. 38, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Миле Георгиев Витанов, со седиште во Стру-
мица. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Георгиев' Витанов. (272) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Прилепска околија бр. 5445 од 31.Ш.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 17, рег. бр. 17, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач Коне Јан-
ков Богатиновски, со седиште во село Крапа. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коне 
Јанков Богатиновски. (262) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 1897/53 година е 
алишан во регистарот на занаетчиските дуќани 

и работилници под рег ,бр. 231/П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар, Јосиф Владимиров Ди-
невски, со седиште во Кочани. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф 
Владимиров Диневски. (263) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина Титов Велес бр. 
13403 од 25-ХП-1952 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 345, рег. бр. 339, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Јорганџија Веби Абдула^ со седиште во 
Титов Велес, ул. „Ордан Џинот" бр. 26. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веби 
Абдула. (264) 

На основа дозволата од НО на Кумановска о-
колија бр. 1362 од 24-П-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 60, рег. бр. 60, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ковач Мефаил Бајрамов Османовски, 
со седиште во село Ваксинце. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ме-
фаил Бајрамов Османовски. (165) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кичевска околија бр. 7348 од 29-ХП-
1952 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 131? р^г. 
бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар 
Јусуф Белулов Кадија, со седиште во Кичево, ул. 
„Јанко Михајловски" бр. 46. 

Предмет на работата на дуќанот е: опинчар-
ски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф 
Белулов Кадија. (124) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кочанска околија бр. 211/1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 224/П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Апостол Стоилов Ангелов, 
со седиште во Кочани. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Апо-
стол Стоилов Ангелов. (166) 

На основа дозволата од Поверенството за за-
наетчиство на ГНО—Скопје бр. 497 од З-У-1951 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 656? рег. бр. 656, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедска ра-
ботилница на Георги Андонов Пешовски, со седи-
ште во Скопје, ул. „Генерал Темпо" бр. 54. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Андонов Пешовски. (131) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската опш.-чша—Струми.ца бр. 3372 
од 1? Ј\т" -952 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
3, рег. бр. 18, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Асен Алексов Пијалниенов, со седиште во 
Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асен 
Алексов Пијалниенов. (265) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Струмица бр. 3069 
од 13-Ш-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
6, рег. бр. 44? занаетчискиот дуќан под фирма: Но-
жар Георги Илиев Кончелиев, со седиште во Стру-
мица. 

Предмет на работата на дуќанот е: пожарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Илиев Кончелиев. (266) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 10977/52 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 43, рег. бр. 271, занает-
чискиот дуќан под фирма: Сла.ткар Муареми Ха-
лити Изет, со седиште во с. Пирок. 
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Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на слатки. 

Фирмата ќе. ја потпишува сопственикот Муа-
реми Халита Изет. (32) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 1844 од 24-1-1953 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 656, рег. бр. 1, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кондураџија Алексо Ко-
стов Илчевски, со седиште во Битола, ул. „Скоп-
је "бр. 12. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
со Костов Илчевски. (95) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Куманово бр. 8951 
1953 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 
39, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија 
Трајко Серафимов Михајловски, со седиште во 
Куманово, ул. „Л. Колишевски" бр. 89. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трај-
ко Серафимов Михајловски. (Ј155) 

На основа дозволата од Советот за стопанства 
на НО на Битолска околија бр. 4355/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 137, рег. бр. 137, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Петар Крстев Кор-
девски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Крстев Корлевски. 231) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4302/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 136, рег. бр. 136, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Васил Михов Дој-
чиновски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Михов Дојчиновски. (232) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4267/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 135, рег. бр. 135, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Илија Јолев Трам-
певски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Јолев Трампевски. (233) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4170/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 129, рег. бр. 129, занает-
чискиот дуќан под фирма: Зидар Васил Дамев 
Корлевски, со седиште во село Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Дамев Кордевски. (239) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4167/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 128, рег. бр. 128, занает-
чискиот дуќан под фирма: Зидар .Фидан Василов 
Тошевски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фидан 
Василов Тошевски. (240) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4070/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 127, рег. бр. 127, занает-
чискиот дуќан под фирма: Зидар Кирко Дамев 
Кордевски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирко 
Дамев Корлевски. (241) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4074/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 126, рег. бр. 126, занает-
чискиот дуќан под фирма: Зидар Кочо Велев Ја-
невски со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочо 
В^лев Јаневски. (24'О 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 3739/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 125, рег. бр. 125, занает-
чискиот дуќан под фирма: Зидар Никола Велев 
Корлевски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Велев Корлевски. (243)-

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 2569/53 година е 
1-апишрк во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 124, рег. бр. 124, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Илија Митов 
Ивановски, со седиште во с. Белче. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
машко облекло. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Митов Ивановски. (244) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 5232/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 134, рег. бр. 134, занает-
чискиот дуќан под фирма: Зидар Доне Јолев Вл-
кановски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне 
Јолев Влкановски. (234) 
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ПОДМИРУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА 
ЗА 1953 ГОДИНА 

Се молат претплатниците на „Службен весник 
на НРМ" коишто до денес не ја подмириле должна-
та претплата за 1953 година, веднаш да ја уплатат 
на нашата тек. сметка 801-Т-166 при Народната 
банка — Скопје. 

Претплатата за 1953 година изнесува 600 динари 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4238/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 133, рег. бр. 133, занает-
чискиот дуќан под фирма: Зидар Ристо Јолев Бар-
левски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на - работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Јолев Корлевски. ' (235) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4236/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 132, рег. бр. 132, занает-
чискиот дуќан под фирма: Зидар Киро Василев 
Пејчиновски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Василев Пејчиновски. (236) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4232/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 131, рег, бр. 131 занает-
чискиот дуќан под фирма: Зидар Ристо Велев Ја-
нински, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Велев Јанински. (237) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 4234/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 130, рег. бр. 130, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Зидар Веле Томев Мило-
шевски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веле 
Томев Милошевски. (238) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2920/51 година е 
работилници на страна 362, рег бр. 362, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Васко Стојанов 
Јакимовски ,со седиште во Куманово, /л. „Хри-
стијан Карпуш" бр. 77. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарс-ки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васко 
Стојанов Јакимовски. (42) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2885/51 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 349, рег. бр. 349, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Стојко 
Стоилков Ангеловски, со седиште во Куманово, 
ул. „Иван Гошњак". 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџи-
ски услуги, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојко 
Стоилков Ангеловски. (43) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 6036/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 473, рег. бр. 473, занает-
чискиот дуќан под фирма: Шивач Ванчо Петру-
шев Дончевски, со седиште во Куманово, ул. „Д. 
Божиновски" бр. 5. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо 
Петрушев Дончевски. (44) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 7386/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 531, рег. бр. 531, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Божин Ла-
заров Бојковски, со седиште во Куманово, ул. „М. 
Пијаде" бр. 20. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопстве/ "^жин 
Лазаров Бојковски. 

На основа дозволата од Повереа зѕ Фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 30' 'Ј/111 год,ина ^ 
запишан во регистарот на занаети^ лож? дуќан х 
и работилници на страна 390, рег. бр. З^о, танас 
чискиот дуќан под фирма: Бербер Авзи ев 
Мустафовски, со седиште во Куманово, ул. „Те-
херанска" бр. 1. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Авзи 
Акиев Мустафовски. (46) 
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