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СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
н а Н а р о д н а р е п у в л д о а. м а к е д о н и ј а 

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

СКОПЈЕ 
,Понеделник, 15 октомври 1951 година 
Бро-ј 27 Год. VII 

Овој број чини 8 дин. Претплата 
за 1951 Година изнесува 350 дин. 

Чековна сметка бр. 801.901812 
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Врз основ,а на чл. 73 тон. 1 од Уставот на Народна 

Република Македонија,, Президиумот на Народното 
собрание ш/НРМ донесе' . , - . ^ 

' У К А 3 

- ЗА СВИКУВАШЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА ЛРМ НА И РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

Народното' собрание на Народна Република Маке-
донија 'се свдшув^ на, II редовно заседание '(Второ1сви-
кување) на 15 октомври 1951 година. . 

. . . У. бр.28 
Скопје, 9 октомври Л 951 година 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

' Секретар 
,Филип Брајковски, с. р. 
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Претседател 
Видое Смилевски, , с р. 

' Врз 'основа на чл. 79 (ст. 2 од Уставот на Народна 
Република Македонија, по предлог на министерот-прет: 
седаггел Нја Советот за земјоделство и шумарство, Вла-
дата на НР Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ ИНСТИТУТОТ ЗА ПАМУК ПРИ 
' МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

' Член 1 . % 

Се укинува Институтот за памук при Министер-
ството за земјоделство основан со Уредбата за осни-
ње а работење на Институтот за памук при Мини-
стерството за. земјоделство ("Службен весник на 

-НРМ" бр. 11/1949). 

Член 
Задачите, имовината како и права.та и задолжени, 

јата по планот на Институтот за-памук при Министер-
ството за земјоделство во Скопје, преминуваат ма. Зе-
мјоделоко-испитате лниот институт во Скопје. 

Член 3 
Ликвидацијата на Институтот за памук при Мини-

стерството зз̂  земјоделство во Скопје ќе ја јизв^ши ли-
квидациона комисија ,определена од директорот на 
Главната управа за. земјоделство при Советот за) земјо-

- делство и шумарство на Владата на НРМ. 

Член 4 . 
Се. овластува министерот-претседател на ^Советот 

за земјоделство и шумарство на; Владата на НРМ да 
издава^поблиски прописи за извршуваното на оваа 
Уредба^ - " - ' 

4 Член 5 

Овдо Уредба влегува ђо сила од објавувањето во^ 
4 "Службен весник на НР Маке дони ја ",од кој ден преста-
нува да. важи Уредбата за оснивање н(а. Институтот за 
п а му и во Скопје. 

Бр. 1880 од 9-Х-1951 год. Скопје. 

Претседател на Владата 'на НРМ 
Л. Колишевски, с. р. 

МикЉстер-претседател на Советот 
за земјоделство и шумаЈрство на 

Владата на НРМ 
% Н.. Наумовски, с. р. „ 
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Врз основа. нја' точ. 3 од Напатствието за извр-

шување Уредбата за изградба станбени згради за ра-
ботниците и службени,ците, во согласност со претсе-
дателот ф\ Стопанскиот совет на Владата на Народна 
Република Македонија, донесувам -

\ РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕСТА И КРЕДИТИ ЗА 

ИЗГРАДБАТА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ЗА 
РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО 
\ т ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1.) Станбени згради за работниците и службени-
ците во 1951 година на територијата! на Народна Ре-
публика Македонија, к'е- се изградат " во' следните 
места: градовите - - Скопје, Тетово ,и Титов Велес и 
рударските центри - рудникот Злетово и рудникот 
Богословец. 

2) Инвеститорите на ста,нбените згради од точка 
1) на ова решение к'е бидат работниците и службе-
ниците од следните стопански претпријатија, и тоа: 

а) во Скопје — Заво-дот „Тито" и Термоелектрич-
ната Јцен)т(р.?1ла „Маџари'4^ з^1 кои згради се определува 
инвестициона сума до износ од Дин, 40.000.000.—; 

б) во Тетово — ,,предилницата", за кои згради 
се определува инвестициона' сума во' из1нос од Дин. 
10.000.000.—; 

в) во Титов Велес — Керамичкава, фабрика и 
свиларата, за кои згради се определува инвестициона 
сума во износ од Дин. 25.О0О.ООО.—; 

^ г) во рудник Злетово, за работниците и службени-
циве од рудникот, за кои згради се определува сумата 
во износ од Дин. 10.000.000.—; 
" . д) во рудникот Богословец, за работниците и 

службениците од рудникот, за кои зграда се опре-
делува сумета во) данос од Дин.' 15.000.000 
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3) Реоните за изградба на овие станбени згради 
к'е ги определи соодветниот градски односно околиски 
народен одбор, согласно регулационите планови на на-
пред наведевте места. 

Број 1443, 3-1Х-1951 год. - Скопје 

Претседател на Советот за 
\ 4 градежни и комунални работа 

на Владата на НРМ, 
, Б. Кузмановски, с. р. ' 

Согласен, 
Претседател^ на Стопанскиот Совет 
на Владата на НР Македонија, ^ 

Б. Темелковски, с. р. 

СООПШТЕНИЕ 
Претседателство на Владата на НР Македонија, сооп-

штува дека Министерството за надворешни работи на ФНРЈ 
со писмо нов. бр. 203 ход 20-1Х-1951 год, е издало екзеква^ 
тура на господин Хаудар Искендер Орс, генерален крнаул 
на Турција во Скопје со јурисдикција на територијата на 
НР Македонија - 4 ^ 

Од Претседателство н^ Владата на НРМ 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ, 

Министерството на внатрешни работи на народна Репу-
блика! Македонија со решение IV бр. 16705/51 од 1 З-УИ-1951 
година одобрило е промена на роденото име од малолетното 
дете Чеврески Љубен, роден на ден 17-У-1951 год. во град 
Скопје, од родители: татко Чеврески Борис и мајка Чевре-
ска Стефка, род. Пиперкова од гр. Скопје, така да во иднина 
роденото име- на детето му гласи Јорданчо. 

Согласно чл. 21 од Законот за лични имиња, ова про. 
мена важи од денот на објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на НРМ". 1-7-130 

Со решение од Министерството на правосудна бр. 266 
од 7-1Х-1951 год. назначен е За преводач/ на англиски јазик 
при Околискиот суд во Битола другарот Александар Д. Ко-
стов, одиграл Битола. ' 

Бр. 5629/51 год. Од Министерството - за правосудна 
на НРМ. 1-8-148, 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 7 , 

И РАБОТИЛНИЦИ 
' Врз основа дозволата од Градскиот Н. О.—Прилеп бр. 
1290/45 г. аапдооата е во регистерот ш зашетчиамите лукаш 
и работилници на кзтр. 115, рег. бр. 115, зшаетчикмот дуќан 
тѓод фирма): Мувтавџифа Никола Ризов Трајшвкж,и со седиште 
во град Прилеп. 

Предм-ет ѕна работата на дуќанот сизработеа ' на 
мутави. 

Фармата ,ќе ја (потпишува сопственикот Школа 'Ризов 
Трајкоски. 3', ' 4 

Од Поверенството за финансии на ГНО-Пршгеи, бр. 
18252 од 6 абм-уЈст. (4951 год. , 11-1108-^2151 

(Врз основа дклзвшата од Градскиот Н. О.—Пршлен б-р. 
902/45 г. запишеш е во регастфот Ш занаетчиските ДЈУЌДОи иГ 
работилници на -стр. 116, -рег. бр. ^116, . занаетчискиот дуќан 
пад ф!И1рма: Бербер, Лазар Г. Мсмјашски 100 седиште во' 
пред Пјрдаел. ' !ТТј' ;тц? 

Предмет ш работата на дуќанот -е: ферберсш дослјјјгв. 
Фирмата' ќе ја (потпишува (сопственикот Лазар Г. Мо-

јагаосии. . 
Од Поверенсгпвото за финансии на ШО-Прилеп, бр. 

1Ш1 П I тгт 1Ш М И и Ш 

Врз основа дкшшата од Градскиот Н. О.--Иршеп бр. 
2796/46 г. в^шсаѕн е т родчиетерот на загаетч немите дауќат 
и р^богишшш на стр. 117, -рег. бр. 117, заше! гордиот дуќан 
пад фирма': Коидураџија, Малинко Миланов Тодороски со 
седиште в,о град Пршлен. 

(Предмет на работата ш дуќанот е: изработка и по-
правка на шндурт 

Фирмава (ќе ја (потпишува сопственикот Маринко Ми-
ланков Тодороски. 

Од Пов средството за финансии на ГЖШрдоад бр. 
18258 од 6 а-вгуст 1951 тед. 11—108—2153 

Брз основа дозволата од Градскиот Н. 0.—Прилеп бр. 
8348/50 г. замшн е гво регистерот на занаетчиските дуќани 
и работ,итн или на сто. 118, рег, бр. '118, занаетчискиот дуќал? 
под бир,ма: Кројач, Димитар Петров Димески сјо. /седиште во 
град Примел. 

Предмет на работата на дуќанот е: шие-ње на ал-ишта. 
Фирмава ќе ја. потпишува оомспвеавикот Димитар Пе-

тров Димески. 
Од Поверенслшуго за финансии на ГНО-Иришп,, бр. 

18237 од 6 август 1951 -год. ' 1Р-.109—8154 

,Врз основа дозволата од ГраЈдокиогг Н. О.—Прилеп бр. 
2100/45 г. ^алисан е шо ^регистерот на "занаетчиските дуќани 
и работилници таа ор . 119, рег. бр. 119, зашеттишиот ДЅуќан 
лод фирма: Мутавдаја, Благоја Ташие,в Николоски со седич 
ште во гра,д Прил-еп. 

^Предмет на работата на дуќанот е: шработка на! му-
теви. 4 

е. Фирмава ќе ја потпишува сопственикот Благоја1 Танцев 
Николоски. " ^ 

Од Поверегаството за фин,ансии: на ГНО-Прилеп, бр. 
18259 од б август 1951 год. ̂  ^ 11—109-3155 

Врз основа дшволата од Градскиот Н. 0.—Прилеп бр. 
1264/45 г. засмеан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници ма стр. 120. рег. бр. 120, загсиетчишиот деуќан 
под фирма: Кондурарија), Пане Тодо;ров Панески) со сед,иште 
во град Прилеп. 

Предмет ш ра(ботата на дуќанот е: крпење на? кондури. 
Фирмата ќе Ја потпишува котсттенгадаг Ламе Тодо-

ров П а м е т 
Од Поверенсггаото за финансии на ГНО-Притгеи, бр. 

19041 од 6 август 1951 пад. 11—109— 1̂56 

Врз осн-ова1 дозволата од Градскиот Н. С.—Прилеп бр. 
2386/45 г. вашиЈсавг е Јво регистерот т з"а1на)еггчЈикжигге дЈуќаии ^ 
и работилници нѓа- стр. 121, рег. бр. 121, занаетчискиот дуќаи 
под фирма: Ковдураадвја, Блапоја 'Атаиасов Конес-ш со седи-
ште (во град Прилеп. 

Предмет ш работагга на1 дуќанот е: изработка/ на кш-
здра у - 1 ; - ? 

"Фадмагга; ќе ја ткугпишува ^ошотенишг Благоја' Ата-
к^сјов Кшеши. 

а Од Поверенството за фигаац̂ аии на ШО-Гђжлеп, бр. 
18260 Од 6 август 1951 под. . 11—109̂ 42157 

' Врз основа дозволата од-Лрајскиот Н. О.^-Приден бр. 
К 3554/49 г. заоијса(н е во регистерот на занаетчиските д,уќани 

и рабошлшшиЈ на спјр. (122, рег. 'бр. 122, занаетчискиот дуќан 
под фирма: К(ројад, Мепгодаја Т. Шотеаки со кзедиште во 
град Прилеп. 

Предмет на работата да дуќанот е: шиејње ива атишта 
Фирмата (ќе ја штатишуша сшствееимот Методија Т. 

Ристе/ош. ' 
Од Поверенот^ото за финансии на ШО-Гђшген, бр. 

18218 ед 6 авидат 1951 год. 11—109̂ 42(158 

. Врѕ ошжа (доовшата од Градскиот Н. С.—Пршед бр. 
2106/45 г. затасан е во регистерот Ш занаетчиските 'дуќани 
и (работилници на (стр. 122-а, р(ег. бр. 122-а, занаетчисжмот 
Шеан над фирма: Мош^р-велошнедџија, Трајко Пет̂ Уои 
ЈЕфЛмосшг со седиште во град Прилеп 

Предок на! работата Ш) дјујќаиот е: поправка н1а ве. 
лостоеда. 

Фчрмата- ќе ја шкшивдва с т с ш т ж х г Трајќе Петров 
Ефтшишки. х ^ 
,Л Д Ј 4 Од Повереиоивото за финшши на ГШ-Прилш, бр. . 
19040 од 6 август 1951 го(д. П—109—21159 

1лл1 / л ^ о с н о в а Ш^СЈлата од Градскиот К 0-—Пршеп бр. 
1091/45 г. запикш г^во регистерот на! занаЈетчиКжите дуќана 
и рабоши^ивди на клр. 123-а, рег. % 123-а, занЈаетадомшт 
дуќан под фирма: Кожувар, Методиј1а Томев ФрајаОокзвди ал 
седиште во грба Пјрнша - ' 
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Предмет на' работата на 'дуќанот' е: кдокуђародо изра-
ботки. 

Фи,рмата ќе Ја потшишува сопственикот Методја То-
мев Трајкоски. 

(Од Лов српството за финансии на ШО-Прилеп, бр. 
Ј8267 -од 6 август .195Д њ(д. 11—109—2160 

Врз основа, дозволата од Поверен., з-а локална инду-
стрија н занаетчиство на ШО—Битола бр. 17210/51 годоша 
заплови е во регистерот на занаетчиските дувани и работил-
ници на странка' 316, рег. бр. 316, занаетчискиот дуќан! под 
фирма: Кројач, Коста Петров Николовски со седиште ао град' 
Битола. 

Предмет на работата на! дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата к'е јаг потпишувај соп-ственикот Когота Петров 

Николокжи 
"Од Поверен, за финЅћнсДи на ГНО — Битола, бр. 

17482 од 6 VIII 1951 год. 111—127—2500 

Бра основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство ш ГНО—Битола бр. 18188/51 год. за-
пис ан е, во (регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници да/ (сгцр. 331, рег. бр. 331, занаетчискиот дуќана над фир-
ма: Кројач, Кирил Спиров Трајков со седиште во гр. Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ј^ потпикува сопственикот Кирил Спиров 

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

18445 од 13 УЈП 1951 год. , И—127—2502 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стриј,а И занаетчиство на Ш О — Битола^бр. 5174/45 год. за-
пиши е во регистерот на занаетчиските дувани и работи л-
нади на страна 314, рег. бр. 314, занае,тчискиот дуќан под 
фирма: Волно-влачар, Никола Бељанов Тасевски со се,диште 
во град Битола. 

Предмет на работата на дуќа,нот е: влачење на волна. 
Фината к ' о ја потпишува сопственикот Никола Вела-

нов Тасевски 
Од Поверен, за финалето на ГОО — Битола, 'бр. 

16329 од 6 VII I 1951 год. „ 1̂1—12?—2602 

Врз основа дозволата о,д (Поверен, за локална инду-
' стрија и занаетчиство на ГНО—'Битол,а бр. 755/51 год. запи-

сан е во регистерот на' занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 351, рег. бр. 351, занаетчискиот дувано под фирма: 
Бравар, Александар Василев, Кузев со седиште во град 
Битола. 

Предмет на работата на дуќанот -е: браварски: изработ-
ки де услуги!. 

Фирмата к'е ја потшишува сопственикот Александар 
- Василев Кузев / ѕ 

Од Поверен, за финансии ,на ГНО — Битола, бр. 
. 4532 (од 27 VII,! 1951 год. 11)1—127—2508 

Врз основа дозволата од Поверен', за локална инду-
стрија и занаетчиство на ДНО—Битола бр. 19308/51 година 
запиран е во регистерот на занаетчиските! ̂ дук'ани и (работил-
ници на страна 346, рег. бр. 346. занаетчискиот дук'ан под 
фирма: Кројач, Теохар Димитров Питошка 'Со седиште во гр. 
Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ја потпишува сопственикот Теохар Дими-

тров Питошка.4 

Од Поверенава финан!сии ,на Ш О — Битола, бр. 
19326 од 21 УЈП 1961 г. (11—127—2509 

Врз основа дозволата о,д Поверен. За локална' инду-
стрија и занаетчиство на Ш О — Битола бр' 19317/51 год, за-
греан е во регистерот на занаетчиските дувани и работилни. 
Ши на /страна) 363, рег. бр. 353, -занаетчискиот дуќан мојд, фир-

Бербер, Серафим, Веланов Трајцев со се,диште во град 
Битола. ' I ' ; 

. Предмет На работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Серафим Ве-

ља нов Трајчев. 
Од Поведен, за финансии ,на1 ГНО — Битола, бр. 

19442 од 28 УТИ 1951 год. ,11—127—2510 

Врз основа дозволата од Поверен, зд, локална инду-
стрија и занаетчиство на ПНО—Битола бр. 5471 /46 год. затал-
кан е во регистерот таа з,анаетчиските дувани и работилници 
на страна 354. рег. бр. 354, занаетчискиот дук^н -под фирма: 
Леблебеџије, Георги Стојанов Гулев со седиште во пр. Битоа. 

Предмет на работата на дуќанот е: печеше и прода-
вање на леблеѕбија 

Фирмата к'е ја потпишува сопственик,от Георги Стоја-
лов Гулев' % 

Од Поверен, за финансии -,на ГНО — Битола, бр. 
18556 од 28 VПП 1951 год. 11—127—2511 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија, и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 7721/46 год. зали-
е н е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 355, рег. бр. 355, занаетчискиот лук'а к иод фирма: 
Самарџиу, Вангел Нацев Георгиев со седиште во град Битола 

Предмет на работат,а 'На дуќанот е: изработка и по-
правка н!а самари. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Вангел ,Нацев 
Георгиев. 

Од Поверен, за фина,нсии н,а ГНО — Битола, бр. 
19 819 од 28 УЈП 1951 год. И—127—2512 

Врз. основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО—-Битола бр. 670/50 год. засм-
еан е во регистерот На занаетчиските дувани и раб-отилници 
на страна 352, рег. бр. 352, занаетчискиот дук'ан под фирма: 
Ковач, Исмаил Сефер Кабина со седиште во г,рад Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги и 
изработки. , -

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Исмаил Сефе,р 
Камана 

Од Поверен, за финансии н,а ГНО — Битола, бр. 
5566 од .27 УНИ 1951 год. ^ Ј1—127—2Ј513 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индуп 
стрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 20011/51 год. за-
пиран е во регистерот На занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 358, рег. бр. 358, занаетчискиот ду1кали под фи̂ р, 
ма: Чешлар, Наум Бељан ов Донев со седиште во град Битола 

Предмет на работата нја дуќанот е: чешлајќи изра-
ботки. 

Фирмата 1к'е јјаштнишува сопственикот Наум ' Веља^ 
нов ̂ Донев, ^ 

Од Поверен, ,за финансии на ГНО - Битола, бр, 
20198 од 1 IX 1951 год. 11—127—2521 

Врз основа дозволата од Поверен. за, локална) инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 154/50 год,, за-
пиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и 'работилни-
ци н а страна 267, рег. бр. 267, занћетчискиот дук'ан под! фир-
ма: Кројач, Коце Неданов Дамјанов со -седиште во гр. Битола 

Предмет на работата на дуќанот е: Шиење на алишта 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Коце Неданов 

Дамјано-в. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 

5586 од 25 VII 1951 год, II—114—21268 

Врз основа дозволата^ од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 6986/51 год. за-
писот: е во регистарот на занетчиските дувани и работилници 
нЈа страна 266, рег', бр. 266, занаетчискиот дјукан под фирма: 
Молеро— Фарбар, Крсте Рафгишов Хаџиев со седиште во 
град. Битола. 

Предмет н а работата на дуќан,от е: молеро-фарбарски 
услуги. -

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Крсте Рафаи-
'лов Хаџиев. 

Од Поверен, за финансии- на Ш О — Битола бр 
6384 од 25 VII 1951 Год. 11—114-̂ -2269 

Врз основа дозволана о(д Поверен. за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 16067/51 година 
залисан е во 'регистерот на занаетчиските дувани и работил-
нити на, странка 265, рег. бр. .265, занаетчискиот дункан под 
фиц̂ ма: Бербер, Коста Пандов Конески со седиште во град 
ВшрОда " ' 

Предмет на работат^ на дуќанот е: берберши услуги. 
; Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Коста, Пандов, 

Коневски ј 
Од Поверен, з,а финансии на ГНО — Битола бр. 

16612 од 25 VII 1951 год. Н—115—2270 
Врз основа 1д!о1звола/та од Поверен, за локална! инду-

стрија и занаетчиство 'на ГНО — Битола, бр. 154/5,1 год. за,-
пиран е во регистерот на занаетчиските дувани и работил-
ници ,на Страна 54, рег. бр. 54, занаетчискиот дук'ан: под 
фирма: ,КондураџиЈ"а, Христо Каранфилов Цветков со седиште 
во град Битола 

Предмет На работата на дуќанот е: изработеа и по-
праваа на конд,ури 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Христо Ка-
ранфилов Цветков!. 

Од Поверен, за финансии на ШО—Битола, б!р. 1373 оч 
25 VII 1951 год. Н—1155—2271, 



Бр. 2 7 — Стр. 202 - СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Врз осмово дозћолата од,' ћвверен- за локалн,а инду-
стрија и занаетчиство ага ШО—Битола бр. 15876/50 год. за-
пиран е во регистерот н,а занаетчиските дуќани и работилни-
ци на стра-на! 268, рег. бр. 268, занаетчискиот дук/ан под фир-
ма: Молери-фарбар, Васил Алкивијади Јанку лов со седиш) е 
во град Битола, 

Пред,мет на р,аботата на дуќанот ;е: молеро-фа,рб(ар.еки 
услуги^ 

Фирмата к'е ј^, потпишува сопственикот Васил Алкиви-
ѓјади Јанкулов. г . 

0-1 Поверен. з,а финансии на ШО— Битола, бр 16614 
од 25 VII 1951. Џ—115—2272 

Врз основа дозволата о!д (Пошарен. за - лок,ална инду-
стрија и занаетчиство ш ШО—Битола бр. 675/50 год, 
(Ши1са1н е /во решЈстеро/т на 'занаетчиските дуќгии и работил-
нЧивди на страна 51, рег. 1бр. 51, занаетчискиот дуќан п,о/д 
фирм,а: Кондураиџиј,а, Славко Димитров Прчков со седиш! е 
во гра1д Битола 

Предмет на работата на'дуќанот е: изработка и по-
пра-вка на кондури. 

Фирмата к'е' ја потпишува сопственикдт Славко Дим,и-
тров Прчков 

Од Поверен, за финансии на ТЛО — Битола, бр. 529. 
II—115—2273 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инд,у-
стрија И занаетчиство на ГНО—Битола бр. 16233/51 год, 
писан е во регистерот на ^занаетчиските дуќани и работил-
ници ,на страна 270, рег. бр. 270, занаетчискиот дук'ан под 
фирма: Кондураџија, Горги Христов Николов со седиште во 
град Битола/. 

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

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Георги Хри-
стов Николов / 

Од Поверен, за финансии на Ш О — Битола, бр 
16615 од 25 VII 1951 И—115—22/4 

Врз основа дозволат од Поверен, за локална ин1ду-„ 
стрија и занаетчиство на ГНО—Битола -бр. 16069/51 год. за-
пиран е во регистерот на занаетчиските дувани и работиме -
ци на страна1 271, ,рег. бр. 271, занаетчискиот лук,'ги под фир-
ма: К онд ура џија, Лазар Ванов Димов со1 I седиште во град 
Битола. 

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

Фирмата к'е ја. потпишува с сопственик о г Лазор Ванов 
Димов. - ј 

Од По-верен. за финансии н^ Ш О — Битола, бр 
16616 од 25 VII 51 год. ; 11—115—2275 

Врз основа дозвол.ата рд Поверен, за локнува инду-
стрија и занаетчиство ,на ТЛО—Бит?ла бр. 16232/5-1 год. за-
греан е во. регистерот на занаетчиските ,дуќани и работилни-
ци на 'Страна 272. рег. бр. 272, занаетчискиот Д У ^ н по д фир-

( м,а: Кон д уранија, Димитар Неделков Илиев со седиште во град 

Битола. 
Предмет на работата 'на дуќанот е: изработи и поправ 

ка на кондури 
' . Фирмата' к'е ја потпишува сопственикот Димитар Не-
делков Илиев. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр 
16613 од 25 VII" 1951 год. И—115-^2276 

Врз обнова дозволата од Поверен, за локална,, и 
стрија и занаетчиство! на ГНО— Битола бр. 129/51 год. з?ни-
са,н е во ре,гистерот нР занаетчиските ,дуќани и рл^от;иллтИшт 
на (стр. '245, рег. бр. 245, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач, Христо'Остров Јожевски со седиште во град Битола.' 

Предмет на работат,, на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата к'е ја потшишува сопственикот Христо Спи^о . 

Јо,жевјски ' 1 ! 1' I I ј I ' ; 
Од Поверен, за фин,ансии т!е ГНО — Битола, бо 

6487 од 13 VII 1951 год. ^ ^ 11—115—2277 

Врз обнова дозво,лата од Повере,н, за локална инд^т-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола 610. 15406/51 год. за-
пиран е во-регистерот на занаетчиските ду.к'ач-чи и-работилници 
на стра!н^260. рег. бр. 260, занаетчискиот дук'ан под фирма: 
Кондураџија, Вангел Талев Марков'со седиште во град Битол^ 

15-Х-1951 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и попра-
ќа па кондури. 

Фирмата к'е ја потпишува сопѓетв е никот - В анг е л Талев 
Марков. 

Од Поверен, за - финансии на ГНО —- Битола, б.р, 
10170 од 23 VII 195)1 под. ^ Н—,115—2278 

Воз- основа дозволата од Поверен, за локална инду-
' триј^ и занаетчиство на ГНО—Битола бр. 16342/51 год. зани 
сан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници 
на страна 269, рег. б,р. 269, занаетчискиот дункан' п,од фирма: 
Кројач. Па1тдо Иванов Кимов со седиште во' град Битола. 

- П,редмет на работата на ,дуќанот е: шиење н,а алишта. 
Фирмата к е Ја потпиш,ува сопственикот Пандо Иванов 

Кимов. ^ к ^ 
Од Поверен, за финансии на ГНО - Битола, бр. 

1С8И од 27 VII 1951 год. , , М—115—2279 

Врз основа дозволата оц Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО—Битола, бр. 15393/51 год. за-
ни сан е во регистерот на занаетчиските дувани и работилни-
ци чта страна 335, рег. бр. 335, занаетчискиот1 ду!к'ан под фир-
ма: Кројач, Никола Бошков Димов со седиште во град Битола. 

"Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Никола Блинков 

Димов " - \ , : ' ' ! ' Ј 
Од Пове,рен, за финансии на ГНО — Батола, бр 

18827 о,д 16 У М 1951 год. ' Пг-125—2466 

Врз основа дозволата о,д Поверен.- за локална инду-
стриј,а и занаетчиства ,на ГНО—Битола" (бр. 16884/511 год. за-
пеан е во регистерот на занаетчиските дувани и работилници 
ма итрана 336, рег. бр. 336, занаетчискиот дук'ан под фирма: 
Бербер, Михајло Тодоров Милошевски со седиште во град 
Битола. 

Предмет ,на работата на дуќанот е : берберин у-сл\лги. , 
Фармата' ќе ја, потпишува сопственикот Микаров То-

доров Ми1ЛОШ1Г1В'С:К1т 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бп 

18826 од 16 УЈП 1051 год. 125—2467 

Врз основа дозволата од Поверен, за локалче инду-
стрија и занаетчиство нР ГНО—Битола бр. 17614/51 година 
занисан е во регистерот на 'Зан.аетчиските дуќани и работилни 

ни на страна 337, рег. бр. 337, занаетчискиот дук'ан под, фир-
1ма: Столар, Кочо Спиров Димитровски 1со седиште во' град 
Бчтолп 

Предмет ,на работата на дуќанот 'е: столарски изрд^1П^т, 
Фирмата к'е ја потпишува! сопственикот Кечо Спиров 

Димитров ски. - " I 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр 

18825 од 16 VIИ 1951 год. ' Л—125—2463 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија л (зпнаетчг̂ ство нл' ГНО-Битола бр. 16761751 год. запи-
ран е во регисте,рот н 9 занаетчиските дуќани и работилници 
на сирена 338. рег. бр. 338, занаетчискиот дук'ан под фирма. 
Капар, Илија Димитров Илиевски со се,диште! во град Битола 

Предмет ,на работата на дуќанот е: катарски изработки 
Фирмата У\а ја потпишува сопственикот Илија Дими-

тров Илиевски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Бит^л% би 

17206 од 16 УЈП 1951 год. М—125^-2469 
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