
Смрт на фашизмот — слобода па плодот! 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
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, 17 ноември 1952 
Број 32 Година УШ 

Претплата за 1952 год. изнесува 
560 дин. Овој број чини 8 динари 
Чековна сметка број 801-901-702 
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Со цел да се запази сточниот фонд во На-

родна Република Македонија од последиците на 
овогодишната суша, а на основа член 83 став 2 од 
Уставот на НРМ, Министерот-Претседател на 
Стопанскиот совет на Владата на НРМ донесува 

НАРЕДБА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ КОЛЕЊЕТО НА 

ДОБИТОКОТ 

1) Се забранува колење на племенит (расов) 
добиток, женски грла и подмладок способен за 
приплод. 

Добитокот неспособен за приплод, закржлан 
односно дефектен ќе може да се коле по прет-
ходно одобрение на комисијата означена во точка 
2 на оваа Наредба. 

2) Народните одбори на околиите и на оп-
штините ќе образуваат комисии, кои ќе следат 
на кланиците извршувањето на оваа Наредба. Во 
комисиите обавезно да влезаат како членови 
еден ветеринар и еден стручњак по сточарството 
(агроном или техник). 

3) Колењето на добитокот може да се врши 
само на кланици, а тамо каде нема такви, одбо-
рите односно општините ќе одредат стално место 
за колење на добиток. 

4) Државните претпријатија кои се бават со 
откуп на добиток за колење ќе водат сметка от-
купениот добиток да виде пред тоа прегледан од 
комисијата означена под точка 2 од оваа Наред-
ба и ако добијат одобрение за колење на доби-
токот, истиот ќе може да биде заклан. 

5) Со парична казна до. 5.000.— динари ќе се 
казни за прекршок: 

а) кој коле племенит добиток — женски грла 
и подмладок способен за приплод; 

6) кој без претходно одобрение коле добиток 
неспособен за приплод закржлавен односно де-
фектен; 

в) кој коле добиток изван кланици, или ме-
ста'одредени за колење. 

б) Оваа Наредба влегува во сила веднаш. 
Број 2896 од 26-1Х-1952 год. Скопје. 

Го застапува 
Министерот-Претседател 

на Стопанскиот совет на Владата на НРМ 
Потпретседател на Владата, 

Никола Минчев, е. р. 
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На основа член 26 од Уредбата за учениците во 

стопанството („Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/52 г.) Сто-
панскиот совет на Владата на Народна Република Маке-
донија го донесува следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРАЗМЕРОТ НА БРОЈОТ НА 
УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО СПРЕМА БРОЈОТ 
НА КВАЛИФИКОВАНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ПОДРАЧ-

ЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Сите државни и задружни претпријатија и прет-
пријатијата на општествени организации, како и при-
ватните занаетчиски претпријатија должни се, према 
бројот на запослените квалификовани "работници да 
примаат и држат на учење сразмерен број на ученици, 
а према наведената сразмера: 

а. 
° Стопанска област 
ЈЈ (гранка) и занает 
а-

еа 5 о о 33 ЕЈ ОЗ Е 
на квали- и в • 

фиковани раб. Ѕ 
ел >> ш ^ * 

Број 

1 2 3 4 5 

1. Грана 116 4 1 40% 
2. Грана 120 3 1 30% 
3. Грана 121 5 1 30% 
4. Грана 122 3 ' 1 30% 
5. Грана 123 3 1 — 

6. Грана 124 5 1 70% 
7. Грана 125 3 1 25% 
8. Грана 127 3 1 30% 
9. Грана 313 4 1 — 

10. Грана 412 8 1 10% 
11. Грана 515 (помошни р-ци) 4 1 — 

12. Грана 612 4 1' 70% 
13. Грана' 618 5 1 70% 

ЗАНАЕТИ 
1. Потковачки а) од 1 до 3 

б) + 3 
(На секој натамошни 3 

квалиф. работници) 1 (уште по еден) 
2. Котларски 1 1 
3. Браварски а У 1—3 1 

б) + 3 1 . 
4. Конструкторско-браварски 1 1 
5. Машин-браварски а) 1—2 1 

б) + 2 1 
6. Уметничко-браварски а) 1—2 1 

б) + 2 1 
7. Механичарски а) 1—3 1 

б) + 3 1 
8. Авто-механичарски а) 1—2 1 

б) + 3 1 
9. Прецизно-механичарски 1 2 20% 
10. Метало-стругарски 1 1 
11. Алатничарски 1 2 
12. Лимарско-каросериски а) 1—3 1 

б) + 3 1 



Бр. 32 — Стр. 238 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 17-Х1-Ш2 

13. Градежно-лимарски а) Д—2 
б> +2 

14. Изработка музички инстру-
менти од лим 1 25% 

15. Леачки (без звоноливачи) 1 
1.6. Уметнички-леачки 1 
17. Метало-моделарски 1 А 
38. Граверо-цизеларски 1 
19. Инструментарски 1 
20. Инсталатерски (парни) 1 
21. Инсталатерски (канализација) 1 
22. Златарски а) 1—2 

б) +2 
23. Саатчиски а) 1—2 

б) + 3 
24. Оптичарски 1 
25. Луткарски (оружарски) 1 
26. Електро-инсталатерски 1 
27. Електро-механичарски 1 
28. Електро-монтерски 1 
29. Галванизерски 1 
30. Бојаџиски а) 1—3 50% 

б) + 3 
31. Вулканизерски 1 
32. Изработка на каљави тули 

за печки 1 
33. Керамичарски 1 
34. Изработка на вештачки камења 1 
35. Стаклорезачки а) 1—3 

б) + 3 
36- Стакло-брусачки а) 1—3 

б) + з 
37. Паркетари 1 
38. Поставување каљави печки 1 
39. Фирмописци а) 1—2 25% 

б) + 2 
40. Коларо-ковачки а) 1—2 

б) + 2 
41. Столарски (покуќнина) а) 1—3 б) 4-3 (4-1) 
42. Граѓевинска столарија б) 1—3 в) 4-3 (4-1 
43. Уметничка столарија 1 
44. Кочничари 1 
45. Бочвари (качари) а) 1—3 

б) + 3 
46. Дуборезачки а) 1—2 

б) + з 
47. Дрво-стругарски 1 
48. Дрво-моделарски ' .1 
49. Изработка музички инстру-

менти од дрво ' 1 
50. Изработка ролетни од дрво 1 
51. Изработка кај аци и пловни 

објекти 1 
52. Кројачки за. рубље а) 1—2 50% 

б) 4-2 
53. Изработка мид ери и појаси 1 80% 
54. Изработка на чадори 1. 50% 
55. Тапетарски 1 50% 
56. Декоратерски 1 50% 
57. Тапетари за кола и возила 1 
58. Крзнарски а) 1—2 

б) 4-2 
59. Кожно-галантериски 1 30% 
60. Нараквичарски 1 50% 
61. Ортопетско-бандажорски 1 25%' 
62. Изработка предмети од гума 1 
63. Кобасичарско-цреварски а) 1—2 25% 

б). 
64. Фотографски а) 1—2 50% 

б) 4-2 
65. Фризерски 1 80% 

2) Примањето и држењето на ученици во сите 
останати стопански области, гранки и дејности (занаети) 
ненаведени во точ. 1 е факултативно. 

3) Народните одбори на околиите (градовите), врз 
основа на прописите од ова решение ќе донесат за сег 

кое претпријатие од точ. 1 на своето подрачје одделно 
решение,, за бројот на учениците (машки и женски) кои 
што истите ќе ги задолжително обучаваат. 

4) Сите појасненија во врска со спроведувањето 
на ова решение ќе ги донесува овој Совет. 

5) Прописите на Правилникот за определување 
сразмерот на бројот на учениците во стопанството спре-
ма бројот на квалифицираните работници („Службен 
весник на НРМ" бр. 29/47) престануваат да важат. 

6) Ова Решение влегува во сила веднаш. 

Број 2824 
25. IX. 1952 година -

Скопје 
Го застапува 

Министерот-Претседател 
на- Стопанскиот совет на Владата на НРМ, 

Н. Минчев, е. р. 
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Но основа точка 3 од Решението за начинот 

и елементите за утврдување на обртните сред-
ства на стопанските организации („Службен лист 
ФРНЈ" бр. 45/52), а во согласност со Народната 
банка на ФНРЈ — Централа за НР Македонија 
— Скопје, го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОВЕНУВАЊЕТО НА 
ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За стопанските организации на подрачјето 

на'Народна Република Македонија се определу-
ваат следните коефициенти на обрнувањето на 
обртните средства и тоа: 

Стопанска област-гранка 
Коефициент на 

обрнување 

64 Трговијата со предмети за технички цели: 
а) трговија со неметал ен градежен 

материјал 6 
б) трговија со моторни возила и прибор 3 
в) трговија со мешовита роба 3 
г) трговија со медицински, здравстве-

1 ни и научни инструменти и прибор 1 
д) останати . . . 3,50. 

70 Трговија на големо: 
а) трговија со текстил и текстилна га-

6 лантерија . . . . . 6 
б) трговија со железна и метална стока 5 
в) трговија на кожа и прибор 5 
г) трговија со производи од гума, ка-

учук и пластична маса 5 
д) трговија со мешовита стока . % . 6-
ѓ) трговија со животни намирници и 

куќни потреби 12 
е) трговија со медицински, здравствени 

и научни инструменти и прибор 2 
ж) трговија со емиш и зарзават 12 
з) трговија со расло делба на филмови 2 
и) трговија со неметал ен градежен ма-

8 теријал 8 
ј) Окоопс-и односно Рекоопс-и: 
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1. Скопје, Куманово, Тетово, Гости-
вар, Т. Велес, Прилеп, Битола, 
Штип, Кочани и Гевгелија . . 8 

2. Останати 6 
к) Останати 7,23 
—52 ^ —— Занаетчиство и домашна работа: 
— о 4 

а) метало-преработувачка занаетчиска 
дејност 
1. производни претпријатија . . 4 
2. услужни претпријатија . . 8 

б) електро-техничка занаетчиска деј-
ност 
1. производни претпријатија . . 4 
2. услужни претпријатија . . 8 

в) хемијска занаетчиска дејност 
1. производни претпријатија . . 6 
2. услужни претпријатија . . 8 

г) занаети за преработка на земја и ка-
мен 4 

д) градежна занаетчиска дејност 6 
ѓ) дрво-преработувачка занаетчиска 

дејност 
1. производни претпријатија 

а) даборезачки . . . . 2 
б) останати . . . . . 3 

2. услужни претпријатија . . . 3 
е) занаетчиска дејност преработка на 

хартија 3 
ж) занаетчиска дејност преработка на 

текстил 
1. производни претпријатија 

а) килимарски . . . . 2 
б) ткачка и пред и лачка . . . 3 
в) останати . . . . . 3,50 

2. услужни претпријатија . . 8 
з) занаетчиска дејност преработка на 

кожа и гума 
1. производни претпријатија 

а) крзнарски . . . . . 3 
б) останати 4 

2. услужни претпријатија 8 
и) прехранбена занаетчиска дејност 

1. лекарска 8 
2. шекерџиска . . . . 8 
3. кобасичарско-цреварска . . 9 
4. останати 12 

ј) графичка занаетчиска дејност . 6 
к) „Декор-биро" — Скопје . . . 1 , 5 0 
и) занаети на лични услуги . . 1 2 
Ова Решение ќе се применува од 1. IX. 1952 

година. 
Број 2761 од 18. IX. 1952 год. Скопје. 

Го застапува 
Министерот-Претседател 

на Стопанскиот совет на Владата 
на НРМ 

Н. Милчев, е. р. 
Народна банка на ФНРЈ 

Централа за НР Македонија — 
Генерален директор, 

Б. Тонев, е. р. 

Оглас«! д а л 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Ковачевиќ Вера, од град Белград, подаде тужба 

за развод на бракот против Иван Ковачевиќ, од Бел-
град, Бидејќи местожителството и адресата на туже-
ниот Иван се непознати, се повикува во рок од еден ме-
мед од денот на објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ" да се јави или одреди свој застап-
ник. Во противен случај судот по званична должност ќе 

•му одреди застапник кој ќе го застапува. 
Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 246/52. 

1—8—136 

Милица Кованова, по татко Сулунг, службеничка 
од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против 
Александар Коеанов, од Стари Бечеј. Бидејќи местожи-
телството и адресата на тужениот Александар се непоз-
нати, се повикува во рок од еден месец од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" да се 
јави или одреди свој застапник. Во противен случај су-
дов по званична должност му го одредува за застапник 
Киро Попов, адвокат од Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 688/52. 
I—8—139 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 
Околискиот суд во Ресен објавува д&ка при истиот 

е покрената оставинска постапка по оставината на пок. 
Јане П. Кочовски, бивш од село Под мочани. 

Се повикува наследникот Панде Ј. Кочовски за кого 
местожителството е непознато во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот ѕо „Службен весник на НРМ" да се 
јави во овој суд за да биде повикан на расправата. Во 
противен случај оставината ќе биде расправена во не-
гово отсуство со назначениот му старател Киме П. Ко-
човски, од село ПоДмочани. 

Од Околискиот суд во Ресен О. бр. 74/51. 
1—7—116 

Околискиот суд во Ресен објавува дека при истиот 
е покрената оставинска постапка по оставината на пок. 
Султана Тутковска, бивша од село Златари. 

Се повикува наследникот Пере Тутковски за кого 
местожителството е непознато во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на НРМ" да се 
јави во овој суд за да биде повикан на расправата. Во 
противен случај оставината ќе биде расправана во не-
гово отсуство со назначениот му старател Љуба М. Трај-
чева, од село Златари. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Ресен О. бр. 20/52. 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
На основа решението на Народниот одбор на Ка-

вадарска околија под бр. 8518 од 8-IX-1952 год. записан 
е во регистерот на државните стопански претпријатија 
на страна 27-28, рег. бр. 39, претпријатието под фирма: 
Околиско лозарско претпријатие „Лоза" — Кавадарци. 

Претпријатието е основано со решение на Народ-
ниот одбор на Кабадарска околија бр. 8365 од 3-1Х-1952 
год. 

Предмет на работата на претпријатието е: обработ-
ка и создавање на нови лозја, вршење и услуги со ри-
лање на земјиштето за лозја на СРЗ и приватни лица во 
Околината. 

Претпријатието е под стопанска управа на Народ-
ниот одбор на Кавадарака околија. 
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Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува директорот Атанас Златев и книговодителот 
Лазар Н. Чулев. 

Од Советот за стопанство на. Народниот одбор на 
Кавадарска околија, бр. 8518 од 8-1Х-1952 год. 

И—45—271 

На основа решението на Народниот одбор на Ка-
падарска околија бр. 8001 од 23-УШ-1952 год. записано 
е во регистерот на државните стопански претпријатија 
на страна 25—26, бр. 38, претпријатието под фирма: Око-
лиско претпријатие за винарство „Тиквеш" со седиште 
во Кавадарци. 

Претпријатието е основано со решение на Народ-
ниот одбор на Кавадарска околија бр. 7887 од 
20-УП1-1952 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да от-
купува грозје, да го преработува во алкохолни пијалоци 
и продавање на едро и древно. Исто така претпријатието 
покрај своите задатоци ќе врши услуги на СРЗ во око-
лната и приватни лица во преработка на грозјето. 

Претпријатието е под стопанска управа на Народ-
ниот одбор на Кавадарска околија. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот Тодор 
Р. Грозданов. 

Бр. 8001/52 од Советот за стопанство на НО на Ка-
ва дарска околија П—15—272 

РЕГИСТРАЦИИ НА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
На основа решението на Управата за водостопан-

ство на Владата на НРМ бр. 569 од 31-111-1952 година 
уписана е во регистарот на водните заедници на страна 
1 Водната заедница под фирма: Водна заедница „Вар-
дар", со седиште во гр. Скопје. 

Подрачјето на работата на Водната заедница се 
реоните на полските имоти на селата во реоните на ГНО 
— Скопје, Скопска и Кумановска околија. 

Предмет на работата на Водната заедница е: да во 
.својот реон врши изградба, реконструкција4и подржува-
ње на објектите, погоните и постројќите, кои служат за 
одбрана од штетното дејство на водата и за заедничка 
употреба на водата. 

Водната заедница ќе ја потпишува директорот Гли-
гор Тулевски, од гр. Скопје. 

Бр. 569/52 од Управата за водостопанство на Вла-
дата на НРМ. II—14—253 

На основа решението на Управата за водостопан-
ство на Владата на НРМ бр. 571 од 31-111-1952 година 
уписано е во регистерот на водните заедници на страна 
2, рег. бр. 2, Водната заедница под фирма: Водна заед-
ница „Струмешница" со седиште во гр. Струмица. 

Подрачјето на работата на Водната заедница е ре-
онот на селата: Куклиш, Свидовица, Банско, Колешино, 
Борисово, Мокриево, Мокрино, Смоларе, Дражево, Ст. 
Коњаре, Коњарево, Ново Бајково, Ново Село, Сушица, 
Иловица, Штука, Чанакли, Нова Мала, Доброшинци, Су-
шево, Владевци, Вељуша, Водоша, Баница, Струмица, 
Сачево, Муртино, Моноспитово, Турново, Радово, Петра-
линци, Сарај, Просениково, Пиперово, Василево, Добрај-
ци, Градошорци, Ангелци. Дабиље, Босилово и др. 

Предмет на работата на Водната заедница е: да во 
својот реон врши изградба, реконструкција и подржува-
,ње на објектите, погоните и постројките кои служат за 
одбрана од штетното дејство на водите и за заедничка 
употреба на водите. 

Водната заедница ќе ја потпишува директорот Трај-
ко Тауков, од гр. Струмица. 

Бр. 571/52 од Управата за водостопанство на Вла-
дата на НРМ. 1—14—254 

На основа решението на Управата за водостопан-
ство на Владата на НРМ бр. 570 од 31-111-1952 година 
уписано е во регистерот на водните заедници на страна 
1, редни бр. 1, Водната заедница под фирма: Водна за-
е д н и ц а „Повардарје" со седиште во гр. Гевгелија. 

Подрачјето на работата на Водната заедница се 
реоните на селата: Мој ин, Горничет, Мрзенци, Негорци, 
Прдејци, Смоквица, Серменин, Кованец, Милетково, Габ-
рово, Петрово, Миравци, Давидово, Удово, ЈосИфофо, Пи-
рава, Валандово, Брајковци, Балинци, Мрвинци, Ѓавото, 
Богданци, Стојаково, Богородица и гр. Гевгелија. 

Предмет на работата на Водната заедница е: да во 
својот реон врши изградба, реконструкција и подржу-
вање на објектите, погоните и постројките, кои служат 
за одбрана од штетното дејство на водата и за заедничка 
употреба на водата. 

Водната заедница ќе ја потпишува директорот 
Ристо Тасев, од гр. Гевгелија. 

Бр. 570/52 од Управата за водостопанство на Вла-
дата на НРМ. II-14-255 

На основа решението на Управата за водостопан-
ство на Владата на НРМ бр. 534 од 31-Ш-1952 година, 
уписано е во регистерот на водните заедници на страна 
3, водната заедница под фирма: Водна заедница „Бре-
галница", со седиште во гр. Кочани. 

Подрачјето на работата на Водната заедница е реонот 
на селата: Оризари, Прибачево, Грдовци, Горни Подлог, 
Мојанци, Облешево, Чифлик, Чешиново, Блатец, Липец, 
Виница, Градец, Истибања, Јакимово, Црн камен, Винич-
ка Кшла, Лаки, Драгобраште, Пеклани, Зрновци, Мород-
вис, Видовиште, Теранци, Тркање, Соколарци, Спанчево, 
Бања, Лепопелци, Уларци, Крупиште, Кучичино, Бурил-
чево, Новоселани, Жигјанци, Пишица, 3летово, Т. Ру-
даре, Лезово, Ратевица, Глобица, Трипутанци, Драч, 
Троло и гр. Кочани. 

Предмет на работата на Водната заедница е: да во 
својот реон врши изградба, реконструкција и подржу-
вање на објектите, погоните и постројките, кои служат 
за одбрана од штетното дејство на водата и з а заедничка 
употреба на водата. 

Водната заедница ќе ја потпишува директорот 
Јован Нишанџиски, градежен техничар од др. Кочани. 

Бр. 534/52 од Управата за водостопанство на Вла-
дата на НРМ. II—14—256 

На ренова решението на Управата за водостопан-
ство на Владата на НРМ бр. 1154 од 7-УН-1952 година, 
уписано е во регистерот на водните заедници на страна 
6, водната заедница под фирма: Водна заедница „Охрид-
ско Езеро" со седиште во гр. Охрид. 

Подрачјето на работата на Водната зедница е рео-
нот на селата во Охридска околија и гр. Охрид. 

Предмет на работата на Водната заедница е: да во 
својот реон врши изградба, реконструкција и подржу-
вање на објектите, погоните и построј ките, - кои служат 
за одбрана од штетното дејство на водата и за заедничка 
употреба на водата. 

Водната ' заедница ќе ја потпишува директорот 
Петар Велановски, градежен техничар од гр. Охрид. 

Бр. 1154/52 од Управата за водостопанство на Вла-
дата на НРМ. II—14—257 

На основа решението на Управата за водостопан-
ство на Владата на НРМ бр. 991 од 9-У1-1952 година, 
уписано е во регистерот на водните заедници на страна 
5, водната заедница под фирма: Водна заедница „Полог" 
со седиште во гр. Тетово. 

Подрачјето на работата на Водната заедница е ре-
онот на селата: во Тетовска околија и гр. Тетово. 

Предмет на работата на Водната заедница е: да во 
својот реон врши изградба, реконструкција и подржу-
вање на објектите, погоните и постројките, кои служат 
за одбрана од штетното дејство на водата и за заедничка 
употреба на водата. 

Водната заедница ќе ја потпишува директорот 
Симо Китановски, градежен техничар од гр. Тетово. 

Бр. 991/52 од Управата за водостопанство на Вла-
дата на НРМ. И—14—258 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
На Основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 559/47 

година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 232, рег. бр. 232, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Велосипедџија, Селим Исла-
мов Мемедали со седиште во град Тетово, ул. „Лазар 
Колишевски" бр. 58. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
велосипеди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селим 
Исламов Мемедали. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Тетово, бр. 6185 Од 28-У1-1952 год. Ц—71—1415 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 170/47 
година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 231, рег. бр. 231, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Саатчија, Рецепи Јонузов Џев-
дет со седиште во град Тетово ул. „Загрепска" бр. 12. 

Предмет -на работата на дуќанот е: поправка на 
саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рецепи 
Јонузов Џевдет. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово, бр. 3111 од 28-VI-1952 год. 

И—71—1416 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 17575/47 
година, записан е во регистерот на занаетчиските, дуќа-
ни и работилници на страна 229, рег. бр. 229, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кечеџија, Јонуз Сулејманнов 
Јонуз со седиште во град Тетово ул. „Беличица" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
кечиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонузи 
Сулејманов Јонуз. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово, бр. 4606 од 28-У1-1952 год. 

II—71—1417 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 1373/47 
година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 242, рег. бр. 242, занает-
чискиот дуќан под фирма: Сарач, Исам Абдушев Амет, 
со седиште во град Тетово ул. „Братство" бр. 62. 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки из-
работки и услуги.-

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исаим Аб-
душев Амет. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово бр. 4509 од 1-VII-1952 год. 

И—71—1418 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 166/45 
година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 243, рег. бр. 243, занает-
чискиот дуќан под фирма: Коенџија, Петковски Јова-
нов Кристе со седиште во град Тетово ул. „Беличица" 
бр. 24. 

Предмет на работата на дуќанот е: коенџиски из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петков-
ски Јованов Кристе. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово, бр. 6429 од 1-УП-1952 год. 

II—71—1419 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 218/47 
10дина, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 245, рег. бр. 245, занает-
чискиот дуќан .под фирма: Колар, Јусуфи Абединов 
Абдула со седиште во Тетово ул. „Лазар Колишевски" 
бр. 28. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
поправка на коли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуфи 
Абединов Абдула. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово, бр. 5548 од 2-VII-1952 год. 

П-^71—1420 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 1934/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 247, рег. бр. 247, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бозаџија, Мустафаи Идризов Исмет 
со седиште во град Тетово, ул. „ Иван Рибар Лола" 
бр. 327. 

Предмет на работата на дуќанот е: производство 
на боза. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафаи 
Идризов Исмет. ' 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово, бр. 7768 од 2-УП-1952 год. 

И—71—1421 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 25732/48 
година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 248, рег. бр. 248, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер, Зеќири Камберов 
Таир со седиште во град Тетово ул. „Загрепска" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зеќири 
Камберов Таир. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово, бр. 2394 од 3-УИ-1951 год. 

II—71—1422 

На основа дозволата на ГНО — Тетово бр. 17597/47 
година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 251, рег. бр. 251, занает-
чискиот дуќан под фирма: Налбат, Ваипи Хасанов Емин 
со седиште во град Тетово ул. „Иван Рибар Лола" 
бр. 325. 

Предмет на 'работата на дуќанот е: потковување 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ваипи Ха-
санов Емин. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово, бр. 3560 од 11-УЦ1-1952 год. 

И—71—1423 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 121/45 
година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 252, рег. бр. 252, занает-
чискиот дуќан под фирма: Самарџија, Будимовски За-
фиров Трпе со седиште во град Тетово ул. „Горна Чар-
шија" бр. 17. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Будимов-
ски Зафиров Трпе. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово, бр. 6106 од 4-1Х-1952 год. 

II—71—1424 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 11261/50 
година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 253, рег. бр. 253, занает-
чискиот дуќан под фирма: Самарџија, Кочоски Санев 
Јордан со седиште во град Тетово, ул. „Беличица" бр. 30. 

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочоски 
Санев Јордан. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово, бр. 3608 од 8-1Х-1952 година. 

И—71—1425 
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На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 1271/48 
година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 254, рег. бр. 254, занает-
чискиот дуќан под фирма: Коенџија, Стојаноски Глиго-
ров Илија со седиште во град Тетово ул. „Кузман Јо-
сифове™ Питу" бр. 71. 

Предмет на работата на дуќанот е: коенџиски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојано-
ски Глигоров Илија. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово, бр. 7170 од 23-1Х-1952 год. 

II—71—1426 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 169/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 249, рег. бр. 249, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Сарач, Шасивари Алиов Касам со се-
диште во град Тетово ул. „Лазар Колишевски" бр. 11. 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шасивари 
Алиов Касам. 

* Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Тетово, бр. 8147 од 4-УП-1952 год. 

II—71—1427 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 708/49 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 240, рег. бр. 240, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Саатчија, Анчевски Стевчев Петре 
со седиште во Тетово ул. „Братство" бр. 64. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анчевски 
Стевчев Петре. 

Од Советот за стопанство на НО'на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 6714 од 1-У11-1952 год. И—70—1408 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 6506/51 
година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 238, рег .бр. 238, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Јажар, Костовски Глигоров 
Пане со седиште во град — Тетово ул. „Братство" бр. 44. 

Предмет на работата на дуќанот е: производство 
на јажиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Костовски 
Глигоров Пане. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 6875 од 30-У1-1952 год. Ц—70—1409 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 7805/48 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 237, рег. бр. 237, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Грнчар, Савиќ Тодоров Момир со 
седиште во град Тетово ул. „Иво Рибар Лола" бр. 325. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски про-
изводи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Савиќ То-
доров Момир. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 6588 од 30-У1-1952 год. II—70—1410 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 2388/45 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 236, рег. бр. 236, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Тенекеџија, Богоевски Стојанов Ни-
кола со седиште во град Тетово ул. „Беличица" бр. 11. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богоевски 
Стојанов Никола. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 5922 од 30-У1-1952 година. 

II—70—1411 

На основа дозволата од ГНО—1Тетоше 4058/46 
год., записан е бо регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 235, рег. бр. 235, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Тенекеџија, Јовановски Томов Саве 
со седиште во град Тетово ул. „Беличица" бр. 32. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јованов-
ски Томов Саве. 

Од Советот за стопанство на ЦО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 3620 од 30-У1-1952 год.* Ц—71—1412 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 4436/51 
година, записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 234, рег. бр. 234, занает-
чискиот дуќан под фирма: Самарџија, Трпевски Ристов 
Трпе со седиште во град Тетово ул. „Иван Рибар Лола" 
бр. 257. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трпчески 
Ристов Трпе. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово ,бр. 5568 од 30-У1-1952 год. 11—71—1413 

На основа дозволата од ГНО—Тетово ^ бр. 30/45 
година, записан е во регистерот на занает^шсИѓите ду-
ќани и работилници на страна 233, рег. "бр. 238, занает-
чискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Кузмановски Јо-
ванов Диме со седиште во град Тетово ул. „Беличица" 
бр. 16. 

Предмет на работата на дуќанот тенекеџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот К у к а н о в -
ски Јованов Диме. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 3606 од 30-У1-1952 год. П—71—1414 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 4464/52 год., 
записан е во регистерот на Занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 46, рег. бр. 302, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер, Менга Тефиков Алинафи со се-
диште во Гостивар ул. „ Маршал Тито" бр. 56. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Менга Те-
фиков Алинафи. 

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска 
околија, бр. 4464 од 26-VIII- 1952 год. II—59—1179 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 5388/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските-дуќани и ра-
ботилници на страна 46, рег. бр. ЗОО, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Механичарска работилница, Рушид Шери-
фов Рушиди, со седиште во село Пирок. 

Предмет на работата на дуќанот е: механичаре^ 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рушид Ше-
рифов Рушиди. 

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска 
околија, бр. 5388 од 26-УШ-1952 год. И—59—1180 

На основа дозволата од Советот за Стопанство на 
Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 5455/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 46, рег. бр. 299, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар, Садику Берзатов Кашиф со се-
диште во село Чегране. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садику 
Берзатов Кашиф. 1 

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска 
околија, бр. 5455 од 26-УШ-1952 год,. II—591М1 
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На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 4633/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 46, рег. бр. 298, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Абаџија, Мифтари Атила Љутви, со седиште 
во село Равен. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мифтари 
Атила Љутви. 

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска 
околија, бр. 4233 од 26-УШ-1952 год. II—59—1182 

На основа дозволата Од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 4409/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 46, рег. бр. 297, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Колар, Чајани Наки лов Ферид со се-
диште во Гостивар ул. Ленинградска бр. 8. 

Предмет- на работата на дуќанот е: коларски изра-
б о т и и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чајани На-
килох* Ферид. 

©д Советот за стопанство на НО на Гостиварска 
околија, бр. 440& од 26-УШ-1952 год. 11—60—1183 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 3203/52 год., 
Записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 45, рег. бр. 292, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Слаткар, Изеири М. Азби со седиште во 
дело Чергани. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Изекри М. 
Азби. 

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска 
околија, бр. 3203 од 26-УШ-1952 год. II—60—1184 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Н&Ј&одвиот одбор на Гостиварска околија бр. 4647/52 год., 
зафрлан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 45, рег. бр. 294, занаетчискиот ду-
ќан Вод фирма: Ковач, Фејми Азис Мемеди со седиште 
во с&ло Неготино. 

предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фармата ќе ја потпишува сопственикот Фејми 

Азив ^Шмеди. 
ОЛ Горешт за стопанство на НО на Гостиварска 

околија, 4647 од 26-УШ-1952 год. П—60—1185 

. На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 4646/52 год., 
записан- е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 45, рег. бр. 295) занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер, Џеват Хамзо Сариџи со седи-
ште ве* сеит Вруток. 

Предмет на работата на дуќанотч е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џеват Хам-
зо Сариџи. 

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска 
околија, бр. 4646 од 26-УШ-1952 год. 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 5145/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 45, рег. бр. 296, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар, Селими Керимов Атип со се-
диште во село Неготино. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селими 
Керимов; Атип. 

Од Советот за стопанства на НО на Гостиварска 
окрлија, бр. 5145 од 26-УШ-1952 год. 11-^0-1188 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Кочанска околија бр. 5370/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници под рег. бр. 190/11, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Тулар, Владимир Киров, Точев со седиште во 
село Виница. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
ту ли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир 
Киров Точев. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска око-
лија, бр. 5370 од 12-УП-1952 год. II—54—1082 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Кичевска околија бр. 4914/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 127, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Грнчар, Лефко Ј. Шошолоски со седиште во 
село Вранештица. 

Предмет на .работата на дуќанот е: грнчарски про-
изводи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лефко Ј. 
Шошолоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска око-
лија, бр. 4914 од 2-УП-1952 год. II—57—1141 

На основа дозволата од Поверенството за комунални 
работи на ОНО Кичево бр. 6616/51 год., записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 128, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Грнчар, Владо Спасеноски со седиште во село Вране-
штица. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски про-
изводи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Спа-
сеноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска око-
лија, бр. 6616 од 2-У1И-1952 год. II—57—1142 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Кичевска околија бр. 4837/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 130, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Јажар, Рамадан Џемаилов Зекиров со се-
диште во Кичево. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски из-
работки. 

^Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадан 
Џемаилов Зекиров. 

Од Советот за стопанство на НО. на Кичевска око-
лија, бр. 4837 од 2-УШ-1952 год. II—57—1143 

На основа дозволата од Поверен, за комунални ра-
боти на ОНО—Кичево бр. 5046/51 год., записан е во ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 129, рег. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
вач, Арслан Бајрамоски со седиште во Кичево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арслан 

Бајрамоски. 
Од Советот за стопанство на НО на Кичевска око-

лија, бр. 5046 од 2-УШ-1952 год. 4 Ц 57—2144 

На основа дозволата од Советот за локална при-
вреда и комунални работи на ОНО—Кавадарци бр. 
13183/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските-
дуќани и работилници на страна 65—бб, рег. бр. 33, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Посластичар, Рамадан Р. 
Реси со седиште во Кавадарци. 

Предмет на работата на дуќанот е: посластичарски 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадан 
Р. Реси. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Кавадарци, бр. 
13183 од 18-ХП-1951 год. II—38—782 
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На основа дозволата од Советот за локална инду-
стрија и комунални работи на ОНО—Кавадарци бр. 
2537/52 .год., записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 73—74, рег. бр. 37, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Алваџија-бозаџија, Ца-
ро Алиев Феим со седиште во Кавадарци. 

Предмет на работата на дуќанот е: продажба на 
алва, боза и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Царо А-
лиев Феим. 

Од Поверен, за финансии на ОНО—Кавадарци, бр. 
2537 од 26-111-1952 год. П—45—913 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните изгубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 2832, серија „Р" 0589426, из-

дадена од ПВР на ОНО — Скопје на Петар Са евчев Пав-
ловски, од село Драчево — Скопско (2593) 

Лична карта рег. бр. 390, серија „Р" 0577334, изда-
дена од ПВР на ОНО — Скопје на Блажо Цветанов 
Стојановски, од село Мралино — Скопско (2594) 

• Лична карта рег. бр. 5357, серија „Р" 0653320, из-
дадена од ПВР на ОНО — Кратово на Павле Димитров 
Тошев, Царина маала — Кратово (2595) 

Лична карта рег. бр. 598, серија бр. 0073237, изда-
дена од ПВР на ГНО — Битола на Глигор Г. Еманов, 
— Битола ул. „Ѓура Ѓаковиќ" бр. 45 (2596) 

Лична карта рег. бр. 14528, серија „Р" 0758595, из-
дадена од ПВР на ОНО — Кичево на Мифтар Медијов 
Бајрамоски, од село Зајас — Кичевско (2597) 

Лична карта рег. бр. 12904, серија бр. 0674119, из-
дадена од ПВР на ОНО — Тетово на Зибер Али Мурте-
з а н ^ од село Мерово — Тетовско (2598) 

Лична карта рег. бр. 6885, серија бр. 0152471, изда-
дена од ПВР на ГНО — Прилеп на Коца (Костоска) Бар-
дакоска, ул. „146" бр. 50 — Прилеп (2599) 

Лична карта рег. бр. 221, серија „Р" 0645233, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кратово на Монос Бориз Мана-
сов, ул. „Мирче Ацев" бр. 25 — Битола (2600) 

Лична карта рег. бр. 9133, серија „Р" 0669850, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Гаљо Николов Га-
лески, од село Глоѓи — Тетовско (2601) 

Лична карта рег. бр. 3951, серија бр. 0528562, изда-
дена од ПВР на ГНО — Куманово на Петар Јорданов 
Миладиновски, уш. „Хр. Карпуш" — Куманово 

(2602) 
Лична карта рег. бр. 5387, серија „Р" 0402397, изда-

дена од ОНО — Св. Николе на Љубе С. Строј манов, од 
село Малино — Кумановско (2(303) 

Лична карта рег. бр. 2976, серија бр. 0530144, из-
дадена од ПВР на ГНО — Куманово па Демирали Д. Па-
новски, ул. „Безимена" бр. 9 — Куманово (2604) 

Лична карта рег. бр. 6660, серија бр. 0528393, из-
дадена од ГНО — Куманово на Фаик Ариф Алитовски, 
ул. „К. Фетак" бр. 12 — Куманово (2605) 

Лична карта рег. бр. 12585, серија „Р" 0552639, из-
дадена од* ПВР на ОНО — Куманово на Сабедин К о -
зима Демири, од село Гошинце — Кумановско (2606) 

Лична карта рег. бр. 1806, серија бр. 0662879, из-
дадена од ПВР на ОНО — Тетово на Зулфи Куртиш 
Мемеди, од село Милетино — Тетовско (2607) 

Лична карта рег. бр. 2781, серија бр. 0489678, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Душан Ристов 
Стефанов, ул. „Маршал Тито' бр. 72 — Кавадарци 

(2708) 
Лична карта рег. бр. 7196, серија „Р" 0380806, из-

дадена од ПВР на ОНО — Кочани на Атанас Петар 
Христов, од село Мојанци — Кочанско (2609) 

Лична карта рег. бр. 2249, серија бр. 0307064, из-
дадена од ПВР на ОНО — Штип на Павле Јакимов 
Ристов, од село Долни Балван — Овчеполско (2610) 

Лична карта рег. бр. 10880, серија бр. 0670294, из-
дадена од ПВР на ОНО — Тетово на Зенун Мемет Зе-
нуни, од село Групчин — Тетовско (2611) 

Лична картта рег. бр. 21651, серија бр. 0681798, из-
дадена од ПВР на ОНО — Тетово на Шасивар Елез Сеј-
ди, од село Церово — Тетовско (2612) 

Лична карта рег. бр. 8871, серија бр. 0064581, из-
дадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Младе** 
Ристов Ѓорѓиевски, од село Конопница. — Кривопала-
начко (2613) 

Лична карта рег. бр. 11554, серија „Р" 0013333, из-
дадена од ПВР на ГНО — Скопје на Живко Божидар 
Спасиќ, ул. „Страшо Пинџур" бр. 26 — Скопје (2626) 

Шоферска исправа на Сарџо Мисковски, од село 
Дуф — Гостиварско (2592) 

Лична карта рег. бр. 4525, серија „Р" 0749043, изда-
дена од ПВР на ОНО Кичево на Шукрија Иметов Фаз-
лиоски, ул. „М. Тито" бр. 167 — Кичево (2589) 

Лична карта рег. бр. 2308, серија бр. 0148267, изда-
дена од ПВР на ГНО — Прилеп на Ангеле Г. Стевано-
в и , ул. „11 октомври" бр. 202 — Прилеп (2590) 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НЕМ" 

ЗА 1953 ГОДИНА 
Се известуваат претплатниците на Службен 

весник на НРМ" дека претплатата за 1953 годи-
на ќе изнесува 600 динари за еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за цела 
година по приложената чековна уплатница во 
„Службен весник на НРМ" бр. 32/52, на тек. с-ка 
801-901702 кај Народната банка на ФНРЈ — Цен-
трала за НРМ — Скопје. 

При уплатување на сумата треба на чеков-
ната уплатница или вирманскиот налог Да се на-
пише јасно адресата на којашто треба да се 
испраќа весникот, а на грбот од чекот да се на-
веде зошто се уплатува сумата и за колку при-
мерци, а за старите претплатници да се наведе 
и претплатниот број под кој е приман весников во 
1952 година. 

Претплатата за 1953 година треба да се об-
нови до крајот на месец декември о. г. По овој 
рок на секој што не ќе ја обнови претплатата 
испраќањето на весникот ќе се обустави. 

Како извесен број претплатници од 1952 го- « 
дина уште не ја подмириле претплатата, се мо-
лат со претплатата за идната година едновремено 
да ја внесат и должната претплата од 1952 го-
дина. 

Од администрацијата 
на „Службен весник на НРМ" 

СОДРЖИНА 
Рег. бр. Страна 
107. Наредба за регулирање колењето на добитокот 297 
108. Решение за определување сразмерот на бројот 

на учениците во стопанството спрема бројот на 
квалификованите работници на подрачјето на 
Народна Република Македонија 297 

109. Решение за коефициентите на обрнувањето на 
обртните средства на стопанските организации 
на подрачјето на Народна Република Маке-
донија 298 

Издава: Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје, ул. „29 но. 
емери". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка—Скопје 

бр. 801-901702. Печатница „Гоце Делчев" — Скопје. 


