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На основа чл- 1 ст. 2 од Уредбата за 
стопанските дејности што се слични на за-
наети и за условите и начинот на нивното 
обавување („Службен весник на НРМ" бр. 3/ 
52) и чл. 12 т. 3 од Законот за спроведува-
ње на Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и ор-
ганите на власта на Народна Република 
Македонија, донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СПИСОКОТ НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНО-

СТИ ШТО СЕ СМЕТААТ СЛИЧНИ НА 
ЗАНАЕТИ 

1. Во списокот на стопанските дејности 
што се сметаат слични на занаети (чл. 1 од 
Уредбата за стопанските дејности што се 
слични на занаети и за условите и начинот 
за нивното обавување) се укинува т. 15 — 
изработка на мирисни и козметички сред-
ства од хемиската стопанска дејност, а се 
воведуваат следните стопански дејности: 

' ДРВОПРЕРАБОГУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
а) бичење на штици — пилани пото-

чари; 
б) изработка на послужавници од. дрво 

обложени со стакло; 
в) изработка на склупца за глувци; 

МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
г) произведување на клинци за потко-

вување на добиток; 
д) поправка н а велосипеди' (чистење, 

подмачкување, лепење гуми и сл.). 
2. Ова решение влегува во сила со денот 

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

Број 3909 
29. IV. 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
В. Горгов, с. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 843 од 30. ГО. 1953 година 
ја одобри промената на роденото име на Велич-
ков Косто, од град Кр. Паланка, роден на ден 13 
јануари 1950 година, во град Куманово, од роди-
тели: татко Јовчевски Боро и мајка Јовчевски, 
род. Стојкова Елица, а усвоено од Величков Пе-
тар и Нада, од град Кр. Паланка, во смисла ро-
деното име во иднина да му гласи Иван. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
,њето во „Службен весник на НРМ". (49) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение IV бр. 2042 од 16-П-1953 го-
дина ја одобри промената на родените имиња на 
Велин и Величко, браќа Герасимови Цекови, од 
село Киселица^ Кривопаланечко, близнаци, обата 
родени на ден 22 април 1933 година, во с. Кисе-
лица, од родители: татко Цеков Герасим и мајха 
Цекова, род. Станој кова Стојанка, во смисла ро-
дените имиња во иднина да им гласат и тоа: на 
Велин „Стеван", а на Величко „Стамен". 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на -НРМ". (47) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
, СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
На основа решението на Советот за стопанство 

на Народниот одбор на Битолска околија бр. 4461 
од 6-Ш-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 37, 
рег. бр. 37 претпријатието под фирма: Земјоделско 
стопанство „Радобор", со седиште во село Радо-
бор. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Битолска околија бр. 3376 од 
18-П-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
производство на земјоделско-сточни производи и 
одгој на стока и живина. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Милан Груевски и книговодителот Тома Стојчев-
ски, во границите на овластувањето. 

Бр. 4461/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија (144) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 4091 
од 1-Ш-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 26, 
рег. бр. 26, претпријатието под фирма: Претприја-
тие за унапредување на лозарството и винаретвото, 
со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Битолска околија бр. 3375 од 
18-П-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: да 
го унапредува лозарството и винарството. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Васко Талевски, во границите на овластувањето. 

Бр. 4091/53 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (145) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Скопска околија бр. 10185 
од 10-Х1-1953 година е запишан во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 24, 
претпријатието под фирма: Рударски базен за 
хром,,Радуша", со седиште во Горче Петров. 

Претпријатието е основано со решение на. Вла-
дата на НРМ бр. 1334 од 11-П-1948 година, а со 
решението бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Скопска око-
лија. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на хромна руда? обработка на концен-
трат и презла, поправка на машини и мотори, увоз 
и извоз на горните производи со цинков концен-
трат. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Радош Рафаиловиќ, а во негово отсуство или спре-
ченост инж. Иван Кривченко и двајцата во гра-
ниците на овластувањето. 

Бр. 10185/52 од Советот за стопанство на Скоп-
ска околија. (12) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 2136 
од 7-1У-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 64, 
рег. бр. 32, претпријатието под фирма: Електрична 
централа „Радика", со седиште во Дебар. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Дебарска околија., 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на електрична енергија и дистрибуција 
на истата. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Душан Наумовски и книговодителот Боро Матев-
ски. 

Бр. 2136/53 од Советот за стопанство на НО на 
Дебарска околија (147) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 
15018 од 4-ХП-1952 година е запишано во региста-
рот на државните стопански претпријатија на 
страна 6, претпријатиево под фирма: Шумско сто-
панство, со седиште во Прилеп. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Прилепска околија бр. 11746 од 
30-1Х-1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: по-
шумување на голети и чување на шумите. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Трајан Милошевски. 

Бр. 15018/52 од Советот за стопанство на НО на 
Прилепска околија. (135) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 14775 
од 4-ХП-1952 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 4, 
претпријатието под фирма: Претпријатие за обра-
ботка на тутун, со седиште во Прилеп. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 2428 од 11-УП-1950 година, а со 
решението бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесе-
но под управа на Народниот одбор на Прилепска 
околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство, покупка, обработка и продажба на 
тутун. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Христо. Трај ков Николов, Светислав Јорданов Сми-
чковски, шеф на сметководството^ Василе Тодоров 
Павлоски и Киро Наумов Георгиевски. 

Бр. 14775/52 од Советот за стопанство на НО 
на Прилепска околија. (136) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 
14817 од 2-ХП-1952 година е запишано во региста-
рот на државните стопански претпријатија на 
страна 3, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: 
Шумско индустриско претпријатие „Црни Бор", со 
седиште во село Витолиште. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 35 од 1-1-1950 година, а со реше-
нието бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесено под 
управа на Народниот одбор на Прилепска околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: ек-
сплоатација на шумите. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Јоска Стојчевски и инж. Димо Беќар, во грани-
ците на овластувањето. 

Бр. 14817/52 од Советот за стопанство на НО ча 
Прилепска околија, (132) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Со решение на Народниот одбор на Малешев-
ска околија-Берово бр. 3 од 2-Х-1952 година Игнат 
Дуовски е назначен за директор на Претпријатие-
то „Брегалница", со седиште во Делчево, и на долж 
ност стапил на 1-Х-1952 година од кој ден има 
право да ја потпишува фирмата. 

Со истото решение е разрешен од должност до -
сегашниот директор Ефрем Веселински, од кој ден 
му престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 3411/53 од Народниот одбор на Малешевска 
околија. (133) 

Со решение на Народниот одбор на Малешев-
ска околија-Берово бр. 21 од 20-1У-1952 година Со-
фија ' Ташева Влашка е назначена за директор 
на Околиската аптека, со седиште во Берово, и на 
должност стапила на 1-\^-1952 г. од кој ден има 
право фирмата да ја потпишува. 

Со истото решение разрешен е од должност 
досегашниот директор Панче Настев, од кој ден 
му престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 3386/1953 од Народниот одбор на Малешев-
ска околија. (141) 

Со решение на Народниот одбор на Малешев-
ска околија-Берово бр. 547 од 24-\Л-1951 година 
Пехчевски Д. Јован е назначен за директор на 
Трговското претпријатие ,,Гранап", со седиште во 
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Берово, и на должност стапил на 1-1-1952 год. од 
кој ден има право фирмата да ја потпишува. 

Со истото решение е разрешен од должност до-
сегашниот директор Пехчевски Петар од кој ден 
му престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 3387/53 од Народниот одбор на Малешевска 
околија. (141) 

Со решение на Народниот одбор на Градската 
општина-Прилеп бр. 4356 од 14-П-1953 година из-
менет е предметот на работата на Трговското прет-
пријатие „Исхрана" со седиште во Прилеп, и во 
иднина предметот на работата на претпријатието 
ќе биде: трговија со прехранбени производи на ма-
ло и големо. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина-Прилеп, бр. 5724 од 4-Ш-1953 година. (142) 

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 3945 
од 28-П-1953 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање на страна 
7, рег. бр. 7, установата под фирма: Национален 
парк „Пелистер", со седиште во село Магарево. 

Предмет на работата на установата е: да води 
грижа да се сочува природниот изглед на преде-
лите, животинскиот и растителниот свет во нив; 
градените, како и објектите и сгте други осо-
бини на пределите и сето да се уреди така како 
може најарно да послужи за целта за којшто се 
овие предели прогласени за национален парк. 

Установата ќ е . ј а потпишува директорот инж. 
Александар Поповски, во границите на овласту-
вањето. 

Бр. 3945/53 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (146.) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ИНВАЛИД-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Со решение на Градско-околискиот одбор на 

воените воени инвалиди на Македонија бр. 67 од 
10-П-1953 година, Миха Ризевски е назначен за 
директор на Инвалидското занаегчиско произво-
д и т е л и претпријатие, со седиште во Битола, и на 
должност стапил на ден 13-Х1-1952 година од која 
дата има право да ја потпишува фирмата на прет-
пријатието. 

Со истото решение разрешен е ОД должност 
досегашниот директор ѓорѓи Јурковски и од 13-Х1-
1952 година му престанува правото да ја потпи-
шува фирмата на претпријатието. 

Од Државниот секретаријат за работи на бу-
џетот и државната администрација, бр. 215 од 
28-П-1953 година (93) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
111, рег. бр. 111 е запишана Набавно-продајнага 
задруга „Млад Борец", со седиште во село Едина-

' ковци-Битолска околија. 
Задругата е основана на оснива^ кото собрание 

од 25-У1-1946 година. Предмет на работата на за-
другата и обврските на задругарите се пред-
видени со правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Борис Божиновски и 
членот Најдо Јосифовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5986 од 8-1у-1953 година. (51) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
158, рег. бр. 158, е запишана Се ланската работна 
задруга „Ставре Чамуровски", со седиште во село 
Кукуречани. 

Задругата е основана на собранието од 27-П-1947 
година. Предмет на работата на задругата и обвр-
ските на задругарите се предвидени со правилата 
на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Богоја Корушевски и 
членот Борис Масалковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4853 од 4-1У-1953 година. (52) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
23, рег. бр. 23 е запишана Набавно — продајната 
задруга „Македонија", со седиште во село Слепче. 

Задругата е - основана на собранието од 1-У-
1947 година. Предмет на работата на задругата и 
обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Илија Прпушовски и 
членот Стојан Дувчевски. 

Од Советот на НО на Битолска околија, бр. 
4702 од 4-Гу-1953 година. (53) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина—Битола бр. 21866/52 год., за-
писан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 642, рег. бр. 1, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Казанџија, Илија Вангелов Не-
нов со седиште во Битола, ул. „Кирил и Методи" 
бр. 5. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Вангелов Ненов. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина-Битола, бр. 21866 од 4-Х1-1952 год. (1474) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина—Битола бр. 20865/52 год., за-
писан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 2, рег ,бр. 1, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Јорганџчја, Васил Николов Ата-
насов со седиште во Битола, ул. „О. Николов" бр. 43 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Николов Атанасов. 

Од Советот за стопантсво на НО на Градската 
општина"Битола, бр. 20865 од 3-Х1-1952 год. (1475) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Битола бр. 21872/52 год. за-
писан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Јорганџија, Стеван Василев На-
невски со седиште во Битола ул. „Трговска" бр. 54% 
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Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на јоргани и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван 
Василев Наневски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина--Битола, бр. 21872 од 3-Х11952 год. (1476) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
10129/52 год., записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 75, рег. 
бр. 75, занаетчискиот дуќан под фирма: Горѓи Сто-
јанов со седиште во село Брусник. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствен.хког Горѓи 
Стојанов. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
о-колија, бр. 10130 од 25-Х-1952 год. (1477) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
9998/52 год., записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 62, рег. 
бр. 62, занаетчискиот дуќан под фирма: Велика Ми-
тевска со седиште во село Дихово. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велика 
Митевска. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 9999 од 21-Х-1952 год. (1478) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот „одбор на Битолска околија бр. 
9947/52 год. записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 61, рег. 
бр. 61, занаетчискиот дуќан под фирма: Вангел То 
доровски со седиште во село Српци. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Тодорчевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр, 9948 од 21-Х-1952 год. (1479) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
,9861/52 год., записан е во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 
60, занаетчискиот дуќан под фирма: Абаџи ја, Ан-
геле Ѓеоргиевски со седиште во село Боишта. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангеле 
Георгиевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 9862 од 8-Х-1952 год. (1480) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
9737/52 год., записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр 
59, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Ристо Даскаловски со седиште во село Смилево. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Даскаловски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 9738 од 15-Х-1952 год. (1481) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
9722/52 год., записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 58, рег. 
бр. 58, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, Васил Стојановски со седиште во село Драгош. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Стојановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 9723 од 14-Х-1952 год. (1482) 

На основа дозволата од Поверегхтвото за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 1684/51 год., записан 
е во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 65, рег. бр. 65, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер, Љубе Цветанов СтанојКОВСКИ со 
седиште во Куманово, ул. „Боро Прцан"" бр. 9. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе 
Цветанов Станој ковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО —Куманово^ 
бр. 1684 од 20-Ш-1951 год. (1499) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 1793/51 год., записан 
е во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 86, рег. бр. 86, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Леблебиџија, Зејдин Зумберов 
Мемишовски со седиште во Куманово, ул. ,,Иво Ри-
бар Лола" бр. 40. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и 
продавање леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зејдин 
Зумберов Мемишовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО—Куманово, 
бр, 1793 од 21-Ш-1951 год. (1500) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр 2105/51 год., записан 
е во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 173, рег. бр. 173, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Колар, Тео досие Г. Петровиќ со 
седиште во Куманово, ул. ,,А. Ранковиќ". 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тео-
досие Г. Петровиќ. 

Од Поверен, за финансии на ГНО —Куманово, 
бр. 2105 од 28-Ш-1951 год. (1501) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2185/51 год., записан 
е во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 207, рег. бр. 207, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Колар, Милутин Теодосов Петро-
виќ со седиште во Куманово, ул. „А. Ранковиќ". 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милу-
тин Теодосов Петровиќ. 

Од Поверен, за финансии на ГНО—Куманово, 
бр. 2185 од ЗО-ХЦ-1951 год. (1502) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 6594/51 година, за-
писан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 517, рег. бр. 517, занает-
чискиот дуќан под фирма: Грнчар, Владимир Тодо-
ров Петровиќ со седиште во Куманово. 
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Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
услуги и изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Влади-
мир Тодоров Петровиќ. 

Од Поверен, за финансии на ГНО—Куманово, 
6594 од 20-УП-1951 год. (1345) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
3137/52 година, записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 47, рег. 
бр. 312, занаетчискиот дуќан под фирма: Коларска 
работилница на Мустафа Т. Шеху со седиште во 
Гостивар. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муста-
фа Т. Шеху. 

Од Советот за стопанство на НО на Гостивар-
ска околија, бр. 3137 од 13-Х-1952 год. (1451) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 
5833/52 година, записан е во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 47, рег. 
бр. 310, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар, Јусуфи Н. Ислам со седиште во село Неготино. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуфи 
Н. Ислам. 

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска 
околија, бр. 5833 од 13-Х-1952 год. (1449) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина—Тетово бр. 7132/52 година, за-
писан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 259. рег. бр. 259, занает-
чискиот дуќан под фирма: Шивач, Трпчески Вик-
торов Васе со седиште во Тетово ,ул. „Братство" 
бр. 46. 

Предмет на работата на дуќанот е: шивачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трп-
чески Викторов Васе. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина--Тетово, бр. 8896 од 15-Х1-1952 год. (1522) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина—Битола бр. 18548/52 год., за-
писан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 641, рег ,бр. 1, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Лимаро-Галантерист, Алексо 
Стојчев Наумов со седиште во Битола ,ул. „Ордан 
Џинот" бр. 19. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимаро га-
лантериски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексо 
Стојчев Наумов. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Битола, бр. 18548 од 4-Х1-1952 г. (1473) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2371/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 2168, рег. бр. 268, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Ѓорѓи 
Ристов Крстевски, ул. „11 октомври" бр. 33 — 
Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: конду ра-
доски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи 
Ристов Крстевски. (Зг) 

На основа дозволата од Поверенството за фи 
нансии на ГНО — Куманово бр. 2396/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 293, рег бр. 293, занает-, 
нискиот дуќан под фирма: Слаткар Страшко Те-
мелков Кочевски, ул. ,,Трг М. Тито" 45 — Кума -
ново. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Страш-
ко Темелков Коцевски. (30, 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 1580/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 46, рег. бр. 46, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ќурчија Анто Смилев 
Десковски, ул. „Н. Југославија" бр. 6 — Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анто 
Смилев Десковски. (37) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 1858/51 година е 
запишан во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 99, рег. бр. 99, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Качар Тодор Петрушев 
Миладиновска ул. „Генерал Темпо" бр. 192 — Ку-
маново. 

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

Фирмата ќе ја потпишува Тодор Петрушев 
Миладиновски. (38; 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 1868/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 102, рег. бр. 102, занает-
чискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Доне Ива-
нов Костовски, ул. „Ленин" бр. 11 — Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне 
Иванов Костовски. (39) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 13589/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 549, рег. бр. 549, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Тодор Цвет-
ков Велковски, ул. „Брегалница" бр. 22 — Кума-
ново. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Цветков Велковски. (40) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО — Куманово бр. 2374/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 282, рег. бр. 282, занает-
чискиот дуќан под фирма: Саатчија Благој Мла-
денов Цветковски, ул. „Трг М. Тито" бр. 10 — Ку-
маново. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка 
на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Младенов Цветковски. (41) 
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На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 3012/53 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 56, 
рег. бр. 233, занаетчискиот дуќан под фирма: Бра-
вар, Филип А. Станоевски, со седиште во Пехчево.. 

Предмет на работата на дуќанот е: браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фили;т 

А. Станоевски (193) 

На основа, дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 3016/53 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
56, рег. бр. 234, занаетчискиот дуќан под фирма:' 
Ковач Усаин А. Мехмедов, со седиште во Пехчево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усаин 
А. Мехмедов. (194) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 2273/53 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници неа страна 
52, рег. бр. 223, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Аника Н. Миновска, со седиште во Беров0 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аника 
Н. Миновска. - (187) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 2384/53 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските' дуќани и работилници на страна 54, 
рег. бр. 224̂  занаетчискиот дуќан под фирма: Фур-
наџија Илија Иванов Димитров, со седиште во. 
Делчево. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Иванов Димитров. (188' 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 9718/52 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 338, рег. бр. 332, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Богдан Т. Несторов, со се-
диште во Титов Велес, ул. ,,Св. Наум" бр. 16. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богдан 
Т. Несторов. (173 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 8393/52 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 343, рег. бр. 337, занаетчискиот ду 
ќан под фирма: Алваџија Мемед Адем Фазли ја, 
со седиште во село Г. Оризари. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработ 
вање на алва. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мемеп 

Адем Фазлија. (177) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 712/52 год. е запишан л 
регистарот на занаетчиските дуќани и работи л н 
ци на страна 340, рег. бр. 334, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Работилница за огледала на М^ 
тодија Д. Ванов, со седиште во Титов Велес, ул. 
^,Димо Хаџи Димов" бр. 10. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на огледала. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Д. Ванов. (178) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 7643/52 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 337, рег. бр. 331, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Методи А. Славков, со седиште 
во Титов Велес, ул. „Браќа Поп Орданови" бр. 1 

Предмет на работата на дуќанот е: трукирањс 
и облекување на копчиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Метод:' 
А. Славков. (17̂ ) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Диплома за свршена ПОШ во 1\/-класа изда-

дена од В. П. 9010 — Сарајево на Несторовски Ни-
колов Димитрие, ул. „Борка Левата", бр. 7 — 
Битола (1095) 

Воена легитимација бр. 8330, серија А, изда-
дена од В. П. 2477 — Скопје на Владимир Уса-
новиќ, В. П. 2477 - Скопје (1097) 

Воена патна објава бр. 799434, серија К, изда-
дена од В. П. 8422/20 Велика Горица — Загреб и 
возна карта на Лазар Василевски, ул. „18" бр. 32 
Скопје. (1053) 

Сообраќајна книшка од камион рег. бр. 361, 
издадена од Сообраќајни отсек во Скопје на Прет-
пријатието за транспорт и електростопанство — 
Скопје. (1054) 

Сообраќајна книшка бр. М, 1—760, издадена 
од Сообраќајна милиција во Скопје на Претпри-
јатието авто-транспорт „Пролетер" — Скопје , 

(1096) 
Потврда за положен шоферски испит рег. бр. 

91, издадена од В. П. 7116 — Скопје на Милијан 
Пашиќ В. П. 7116/6—Скопје. (1093) 

Индекс, издаден од Медицинскиот факултет — 
Скопје на ѓорѓи Лековски Скопје (1103) 

Школско свидетелство за завршен Ш-клас и 
диплома за завршена мала матура, издадени од 
Осмолетката „Мирче Ацев", во Ѓ. Петров през 
1948/49 год. на Љубиша Павиќевиќ — Ѓ. Петров. 

(1120) 
ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 25919, серија бр. 0032339, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Милорад 
Стеван Ристевски, ул. „306" бр. 12 - Скопје (1089) 

Лична карта рег. бр. 6764, издадена од ПВР во 
Струга на Али Ајредин Иса, с. Мислодежда — 
Охридско. (1039) 

Лична карта рег. бр. 9377, серија бр. 0213991, 
издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Рефик Џа-
вид Кадриовски, с. Горенци - Охридско. (1040) 

Лична карта рег. бр. 10407, серија „Р" 0528144, 
издадена од ПВР на ГНО Куманово на Милица 
Петка Павловска, ул. „Л. Колишевски" бр. 64 — 
Куманово. (1041) 

Лична карта рег. бр. 583, издадена од ПВР во 
Охрид на Сота Ангеле Папазова Милошевска, ул. 
„Ст. Наумов" бр. 30 - Скопје. (1042) 
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Лична карта рег. бр. 6610, серија „Р" 0670705, 
издадена од ПВР на ОНО Тетово на Шефќет Ме-
ри Рецепи, с. Раковец — Тетовско (1102) 

Лична карта рег. бр. 138, серија бр. 085538, 
издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Јованка Ри-
сто (Божинова) Грамовска, с. Белимбегово—Скоп-
ско. (1119) 

Лична карта рег. бр. 4168, серија бр. 0029908, 
издадена од ПВР на ОНО—Ресен на Крстин Бо-
жинов/ Стојановски, еј Сливница) — Преспанско 

(1090) 
Лична карта рег. бр. 456, серија „Г" 0120768, 

издадена од ПВР на ОНО—Делчево на Мустафа 
Лиманов Мехмедов, Делчево—Малешевско (1091) 

Лична карта рег. бр. 3828, серија „Г" 0122835, 
издадена од ПВР на ОНО—Берово на Стамен 
Јорданов Иванов, с. Саса—Малешевско. (1092) 

Лична карта рег. бр. 10265, серија бр. 0706775, 
издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Китан 
Марков Андоновски, с. Галате—Гостиварско 

(1093) 
Лична карта рег. бр. 7165, себија бр. 0383.775, 

издадена од ПВР на ОНО Кочани на Глигор Ар-
сов Костадинов, с. Драгобраште—Кочанско (1094) 

Лична карта рег. бр. 4240, серија бр. 0636750, 
издадена од ПВР на ОНО Кр. Паланка не Стојче 
Тодосов Бојковски, с. Герман—ивопаланачко 

(1100) 
Лична карта рег. бр. 348, серија „Р" 0340858, 

издадена од ПВР на ОНО—Титов Велес на Стојан 
Павлов Славевски, с, Крајници"Титоввелешко 

(1101) 
Лична карта рег. бр. 1378, серија бр. 0021888, 

издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Ристо Ла-
зар Милески, с. Конско—Охридско. (1104) 

Лична карта рег. бр. 15971, серија „Р" 0676177, 
издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Назби Изе-
ир Емини, с. Шемшово—Тетовско. (1105) 

Лична карта рег. бр. 4229, серија бр. 0700739, 
издадена од ПВР во Гостивар на Буранедин Ну-
пизиов Чулези, ул. „Страхил Симоноски" бр. 6— 
Гостивар. (1106) 

Лична карта рег. бр. 13401, серија „Р" 0674085, 
издадена од ПВР на ОНО Тетово на Амди Рафи 
Салихи, с. Шипкојца—Тетовско (1107) 

Лична карта рег. бр. 8402, серија бр. 0652202, 
издадена од ПВР на ОНО Кратово на Блажунка 
Тодева (Стојанова) Тимова, с. Стубел Кочанско 

(1108) 
Лична карта рег. бр. 9139, серија бр. 0650755, 

издадена од ПВР на ОНО—Кратово на Драган 
Трајанов Тимов, с. Калниште—Кочанско (1109) 

Лична карта рег. бр. 3184, издадена од ПВР 
на ОНО—Радовиш на Арифов Реџепов Демир— 
Јаша, с. Оровица—Струмичко. (1110) 

Лична карта рег. бр. 2859, серија бр. 0343369, 
' издадена од ПВР на ОНО—Титов Велес на Са-
бри Касамов Бајрулов, с. Г. Јаболчиште—Титов-
велешко. (1111) 

Лична карта рег. бр. 3590, серија бр. 0401500, 
издадена од ПВР на ОНО Св. Николе на Ќазим 
Џемаил Алиов, с. Каратманово—Титоввелешко. 

(1112) 
Лична карта рег. бр. 4058, серија бр. 0399568, 

издадена од ПВР на ОНО—Св. Николе на Коле 
Ѓорѓиев Панов с. Сарамзалино—Титоввелешко. 

(1113) 
Лична карта рег. бр. 11460 серија бр. 0714070, 

издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Исак Ем-
рула 'Џафери, с. Ломница—Гостиварско. (1114) 

Лична карта рег. бр. 11631, серија бр. 0708141, 
издадела од ПВР на ОНО—Гостивар на Веап 
Алии, с. Пирок—Гостиварско. (1115) 

Лична карта рег. бр. 17879, серија бр. 0679030, 
издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Зулфи Амет 
Бајрами, с. Порој—Тетовско. (1116) 

Лична карта рег. бр. 3056, серија бр. 0107766, 
издадена од ПВР на ОНО—Дебар на Садик Ај-
рулов Каја, с. Коњаре^—Дебарско. (1117) 

Лична карта рег. бр. 9056, серија бр. 0117606, 
издадена од ПВР на ОНО—Битола на Богоја Гроз-
дан Вељановски, с. Беранци -Битолско (1118) 

Лична карта рег. бр. 14181, серија бр. 0590781, 
издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Ќаил Дали-
пов Рамадани, с. Љуботен—Скопско (789) 

Лична карта рег. бр. 2981, серија бр. 0579407, 
издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Сефет 'И.-
зеир Неџиповски, с. Цветово—Скопско . (790) 

Лична карта рег. бр. 17506, серија бр. 0017571, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Воислав Ва-
сил Велковски, Скопје. (1027) 

Лична карта рег. бр. 80168, серија бр. 56520, 
издадена од УВР на ГНО — Скопје на Родна Кило 
Костова Митева, „Автокоманда" 1/11 — Скопје. 

(1028) 
Лична карта рег. бр. 57907, серија бр. 0043851, 

издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Благо-
родна Илија Бојаџиева Никушева, ул. „96", бр. 4 
- Скопје. (1029) 

Лична карта рег. бр. 58145, серија бр. 0045094, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Славка Тр-
пева Тасева, ул. „Ленинградска" бр. 43 — Скопје. 

(1030) 
Лична карта рег. бр. 81934, серија бр. 0058062, 

издадена од ПВР на ГНО — С к о п Ј е на Омер Ре-
џеп Бекир, ул. „Првомајска" бр. 67 — Скопје. 

(1031) 
Лична карта рег. бр. 55051. серија бр. 0042044, 

издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Сулејман 
Бактеш Рустем, ул. „128" бр. 17 - Скопје. (1032) 

Лична карта рег. бр. 63516, серија бр. 0069706, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Амет Фи-
риз Асан, ул. „154" бр. 34 - Скопје. (1033) 

Лична карта рег. бр. 80835, серија бр. 0055815, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Риза Ашим 
Малиќ, ул. „146-бис" бр. 25 - Скопје. (1034) 

Лична карта рег. бр. 17837, серија бр. 0019563, 
издадена од УВР на ГНО — Скопје на Бранислава 
Демостен (Нановска) Христовска, ул. „Партизан-
ска" бр. 3 - Скопје. (1035) 

Лична карта рег. бр. 55735, серија бр. 0045748, 
издадена од УВР на ГНО — Скопје на Александар 
Михаилов Симовски, ул. „345" бр. 16 — Скопје. 

(1036) 
Лична карта рег. бр. 3727, серија бр. 0009644, 

издадена од УВР на ГНО — Скопје на Шефки ја 
Нуредини С а к и п о в а , Ул. „Ленински комсомол" бр. 
35 - Скопје. ' (1050) 

Личда карта рег. бр. 1795, серија бр. 0613977, 
издадена од ПВР на ОНО - Скопје на Муарем Ај-
редин Бафти, с. Кондово — Скопско. (1067) 

Лична карта рег. бр. 938, серија бр. 0089699, 
издадена од ПВР на ОНО - Кавадарци на Ристо 
Стојчев Ников, с. Рожден — Тиквешко. (866) 

Лична карта рег. бр. 20585, серија бр. 0717195, 
издадена од ПВР на ОНО - Гостивар на Јахја Му-

стафов Јахјаи, ул. „ЈНА" бр. 72 - Гостивар. (1036) 
Лична карта рег. бр. 15834, серија бр. 0556697, 

издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Алек-
сандар Бошков Андоновски, с. Пчиња — Кума-

новско. (1038) 
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Лична карта рег. бр. 4316, издадена од ПВР во 
Охрид на Лојза Васил а Стружанчева Јанковска, 
ул. „Св, Климент" бр. 36 — Охрид. (1043) 

Лична карта рег. бр. 8991, серија бр. 0667990, 
издадена од ПВР во Тетово на Реци Ајдар Иљази, 
с. Милетино - Тетовско. (1044) 

Лична карта рег. бр. 12958, серија бр. 0672884, 
издадена од ПВР во Тетово на Исен Мисим Миси-
ми, с. Добрце — Тетовско. (1045) 

Лична карта рег. бр. 8295, серија бр. 0113005, 
издадена од ПВР во Дебар на Ќемал Фетов Фе-
таку, ул. „Трпевски Ристе" бр. 201 — Дебар. 

(1046) 
Лична карта рег. бр. 182, издадена од ПВР на 

ОНО — Дебар на Абдула Ахмет Цивули, ул. „Љ. 
Весов" бр. 8. Т. Велес. (1047) 

Лична карта рег. бр. 1274, серија „Р" 0474790, 
издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Алек-
сандар Николов Трајков, с. Добрејци — Стру-
мичко. (1048) 

Лична карта рег. бр. 8351, серија „Р" 0753372, 
издадена од ПВР во Кичево на Оломан Сулејма-
нов Спаиоски, с. Црвивци — Кичевско. (1049) 

Лична карта рег. бр. 164, серија бр. 0024874, 
издадена од ПВР во Ресен на Тодор Н. Михаилов-
ски, с. Лескоец — Преспанско. (1051) 

Лична карта рег. бр. 5, серија бр. 0024715, из-
дадена од ПВР во Ресен на Илија К. Несторов-
ски, с. Стене — Преспанско. (1052) 

Лична карта рег. бр. 4476, серија бр. 0267348, 
издадена од ПВР на ОНО — Битола на Сребренко 
Н. Николовски, с. Единаковци — Битолско. (1055) 

Лична карта рег. бр. 161, серија бр. 0001259, из-
дадена од ПВР на ОНО - Битола на Мустафа 
Аслан Мустафов, с. Кишава — Битолско. (1056) 

Лична карта рег. бр. 1282, серија бр. 0697792, 
издадена од ПВР во Гостивар на Енвер Шефиков 
Дерали, ул. „Браќа Гиновски" бр. 3 - Гостивар. 

(1057) 
Лична карта рег. бр. 1306, серија бр. 0709570, 

издадена од ПВР во Гостивар на Имер Муарема 
Капроли, ул. „М. Ч. Филиповски" — Гостивар. 

(1058) 
Лична карта рег. бр. 8592, серија бр. 0161302, 

издадена од ПВР — Подравска Слатина на Милан 
Николов. Лончар, II градилиште ХЦМ — Во досто-
е н . — Гостивар. (1059) 

Лична карта рег. бр. 1882, серија бр. 0746395, 
издадена од ПВР во Кичево на Илија Здравков 
Јанковски, с. Јагол — Кичевско. (1060) 

Лична карта рег. бр. 1669, издадена од ПВР во 
Охрид на Симон ѓорѓиев Ризмановски, с. Веле-
стово — Охридско. (1061) 

Лична карта рег. бр. 8924, серија бр. 0349433, 
издадена од ПВР на ОНО — Т. Велес на Адем 
Исеинов Алиловски, с. Мелница — Титоввелешко. 

(1062) 
Лична карта рег. бр. 11149, серија бр. 0351659, 

издадена од ПВР на ОНО — Т. Велес на Ајша 
Ибраимова (Зековска) Алиловска, с. Мелница — 
Титоввелешко. (1063) 

Лична карта рег. бр. 3140, серија „Р" 0343650, 
издадена од ПВР на ОНО - Т. Велес на Мустафа 
Амедов Рифатовски, с. Согле — Титоввелешко. 

(1064) 

Лична карта рег. бр. 45, издадена од ПВР во 
Тетово на Томе Мојсевски, ул „Ѓорче Петров" бр. 
23 - Тетово. (1065) 

Лична карта рег. бр. 1047, серија бр. 0397557, 
издадена од ПВР во Св. Николе на Царинка Ко-
стадинова Трајчева, с. Преот — Овчеполско. 

(1066) 
Лична карта рег. бр. 7774, серија бр. 053.3782, 

издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Трајко ' 
Васила Димовски, ул. „Владимир Назор" бр. 13 — 
Куманово. (1068) 

Лична карта рег. бр. 35719, серија бр. 0554798, 
издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Атанас 
Гијов Јовановски, с. Мл. Нагоричане — Куманов-
ско. (1069) 

Лична карта рег. бр. 13228, серија бр. 0553735, 
издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Јанко 
Василков Николовски, с. Рамно — Кумановско. 

(1070) 
Лична карта рег. бр. 20404, серија бр. 0717014, 

издадена од ПВР на ОНО - Гостивар на Џабир 
Мустафов Мустафи, с. Падалиште — Гостиварско. 

(1071) 
Лична карта рег. бр. 2626, серија бр. 0699132, 

издадена од ПВР во Гостивар на Селам И л јазов 
Исмаили, с. Чегране — Гостиварско. 1072) 

Лична карта рег. бр. 15417, серија бр. 0711927, 
издадена од ПВР во Гостивар на Дестан Зиберо 
Џафери, с. Падалиште — Гостиварско. (1073) 

Лична карта рег. бр. 870, издадена од ПВР во 
Крушево на Ристе Танев Атанасовски, с. Селце — 
Крушевско. (1073) 

Лична карта рег. бр. 572, серија „Р" 0453082, 
издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Илија 
Томе Делевски, с. Турново - Струмичко. (1074) 

Лична карта рег. бр. 9936, серија бр. 0549735, 
издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Ајет 
Исмаиљ Сулејмани, с. Никуштак — Кумановско. 

(1077) 
Лична карта рег. бр. 4912, серија бр. 0308521, 

издадена од ПВР во Штип на Димко Санде Ко-
цев, с. Крупишта — Овчеполско. (1078) 

Лична карта рег. бр. 17572, серија бр. 0020195, 
издадена од ПВР на ГНО - Скопје на Киро Ри-
сто Костовски, ул. „Гоце Делчев" бр. 20 - Скопје. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ . ( 1 0 9 9 ) 

Се печати 

У С Т А В Е Н З А К О Н 

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИ-
ТИЧКОТО УСТРОЈСТВО И ОРГАНИТЕ НА ВЛА-
СТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СО УСТАВОТ ОД 1946 ГОДИНА (ДЕЛОВИТЕ ШТО 
НЕ СЕ УКИНАТИ СО КРАТКИ ЗАБЕЛЕШКИ). 

Порачките се примаат на адрЈеса: „Службен 
весник на НРМ" — Скопје". 

СОДРЖИНА 
/ Страна 
62. Решение за изменување и дополнување на 

списокот на стопанските дејности што се 
сметаат слични на занаети 117 

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. 


