
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА 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, 8 март 1954 

Број 6 Година X 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 зин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

^ 20 
На основа член 71 точка 4 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, член 3 став 
2 и член 4 став 5 од Уредбата за финанси-
ска инспекција („Службен лист на ФНРЈ" 
број 43/53), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА 
ФИНАНСИСКА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Се оснива Републичка финансиска ин-

спекција како орган на Државниот секрета-
ријат за работи на стопанството. 

Член 2 
Републичката финансиска инспекција 

врши: 
1) контрола ,на применувањето на пропи-

сите за финансиското поодување на стопан-
ските организации; 

2) контрола на применувањето на пропи-
сите што ги регулираат финансиските обвр-
ски на физичките и правните лица што се 
бават со самостојна стопанска дејност према 
општествената заедница; 

3) контрола над работите на државните 
органи на управата во однос на применува-
њето на прописите за утврдување, пресмету-
вање и наплатување на приходите од сто-
панството и населението, и 

4) други работи што со посебни прописи 
Ке и' се стават во задаток. 

Член 3 
Републичката финансиска инспекција не-

посредно го контролира на целата територи-
ја на Народна Република Македонија извр-
шувањето на прописите и мерките од член 2, 
што ги донесуваат сојузните органи и о р а -
ните на Народна Република Македонија. 

Член 4 
Работите на Републичката финансиска 

инспекција ги вршат инспектори. 
Со работата на инспекторите раководи и 

инспекторите ги распоредува на поедини за-
дачи началникот на Управата за финансии 

на Државниот секретаријат за работи на 
стопанството. 

Член 5 
Началникот на Управата за финансии и 

инспекторите на Републичката финансиска 
инспекција ги поставува Извршниот совет. 

Член 6 
Началникот на Управата за финансии и 

инспекторите на Републичката финансиска 
инспекција за својата работа му одговараат 
на Државниот секретар за работи на стопан-
ството. 

Државниот секретар за работи на стопан-
ството дава на Републичката финансиска 
инспекција смерници, упатства и налози за 
вршење на работите од нејзината надлеж-
ност. 

Член 7 
Државниот секретар за работи на стопан-

ството ќе донесе поблиски прописи за при-
менување на оваа уредба. 

Член 8 
Оваа уредба стапува на снага со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 12 
9 февруари 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
ЈБ. Арсов, е. р. 

21 
На основа член 71 точка 4 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, член 3 став 
2 и член 4 став 5 од Уредбата за инспекција 
за пазариште^ („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 43/53), Извршниот совет донесува 

У Р Е ] Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА 
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПАЗАРИШТЕ 

Член 1 
Се оснива Републичка инспекција за па-

зариштето, како орган на Државниот секре-
таријат за работи на стопанството. 
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Член 2 
Републичката инспекција за пазариште™ 

непосредно' го контролира на целото подрач-
је на Народна Република Македонија извр-
шувањето на прописите и мерките со кои се 
регулира пазариште™, прометот со. стоки и 
вршењето на услуги, што ги донесуваат со-
јузните органи и органите на Народна Репу-
блика Македонија. 

Републичката инспекција за пазариштето 
има: инспекција за трговија и трговска деј-
ност на производните претпријатија; инспек-
ција за угостителска и туристичка дејност и 
инспекција за занаетчиски и други услужни 
дејности. 

На чело на Републичката инспекција за 
пазариште™ стои началник, кого го поста-
вува Извршниот совет. 

Работите на инспекциите од претходниот 
став ги вршат инспекторите кои ги поставу-
ва Извршниот совет. 

Член 3 
Началникот и инспекторите на Републич-

ката инспекција за својата работа му одго-
вараат на Државниот секретар ,за работи на 
стопанството. 

Државниот секретар за работи на стопан-
ството дава на Републичката инспекција за 
пазариште™ смерници и упатства за врше-
ње на работите од нејзината надлежност. 

Член 4 
Државниот секретар за работи на стопан-

ството ќе донесе поблиски прописи за приме-
нување на оваа уредба. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со објавува-

њето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Број 14 
9 февруари 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, е. р. 

V 22 
На основа чл. 4 од Законот за заштита на 

стрмите земјишта од смивање и одронување 
и чл. 11 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон, а на предлог Републичката 
управа за бупци, Извршниот совет донесува, 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОДРАЧЈА ПОДЛОЖ-

НИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ 
I. Подрачја во кои се стрмите земјишта 

подложни на смивање и одронување се след-
ните: 

1. — „Водно" на подрачјето од гр. Скопје, 
околија Скопска, во атарите на селата Горно 
и Долно Водао во следните граници: 

а) Од југ: од патот Скопје—Сопиште, по 
јужната катастарска граница помеѓу селата 
Горно Водно и Сопиште, по гребенот преку 
тригонометрите бр. 179, 6, 13 и 62 до троме-
ѓата меѓу селата Г. Нерези, Г. Водно и Со-
пиште. 

б) Од исток: од патот Скопје1—Сопиште, 
по катастарската граница Кисела вода—Усје, 
до тригонометарската точка 194. 

в) Од север: под брегот до школата „Ко-
чо Рацин" оди по Дунавска улица, под евреј-
ските гробишта, под Црниче до раскрсницата 
Св. Петка — по улицата, покрај бивша би-
хари ја по улицата Варшавска и оди по па-
тот за Кисела вода — преку К. 280 трипг 
нометар 194. 

г) Од запад: од тромеѓата Г. Нерези, Г. 
Водно и Сопиште се спушта право на, же-
лезничката линија до под брегот. 

2. — Реонот на сливот на „Маркова Ре-
ка", околија Скопска, во следните граници: 

а) Од југ: од билото „Сува Планина", пре-
ку „Салаково", по билото вододелницата по-
меѓу Маркова Река и Кадимица до плани-
ната Китка. 

б) Од исток: по сртот на планината „Кит-
ка" преку кота 910 — и кота 601 и 480 да 
местото наречено „Попово Гумно" кота 453 
и од тука покрај селата Моране, Драчево и 
Усје до Кисела Вода. 

в) Од север: оди по билото на село Сопи-
ште и селото Горно Солње до местото звано 
— „Голема глава" (кота 1043). 

г) Од запад: оди од кота 1043, по сртот 
преку м е с т о т о звано „Краста," (кота 776) „Ка-
зан", „Галка", „ЗКитак" (кота 1437) и по би-
лото на „Сува Планина". 

3. — Реонот „Јужни органци" од „Когог-
љача" и „Црни Врв" во следните граници: 

а) Од југ: по»административната грани-
ца со Скопска околија се до Липковска Река. 

б) Од исток: од Липковска Река, преку 
кота 656 и 534 кај селото Слупчане лево од 
патот за селата Ваксенце — Лојане па до 
административната .граница со НР Србија. 

в) Од север: административната граница 
со НР Србија. 

г) Од запад: државната шума Копиљача. 
4. — Опенечка Река: околија Охридска, 

во атарот на селата Опеница и Косел, мес-
ностите „Старо лозје", „Лажиште", „Краста", 
„Белег дол", „Виола", >,Осој", „Калиште", 
„Неолица" и др. в о в е д н и т е граници: 

а) Од југ: бил ото кое води преку кота, 
1040, 1228, по патот кој води кон милицио-
нерската станица „Буково" па се до атарот 
на село Завој. 

б) Од исток: по границата на атарот на 
село Завој, преку кота 1073 се спушта на 
главниот пат Битола—Охрид кај „Прентов 
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мост" и води понатаму по косата преку кота 
1191 до изнад двете колиби на Требишки 
Рид. 

в) Од север: по косата на Требишки Рид, 
преку „Краста" и избива на тригонометарот 
1080 па до косата „Јасика" во селото Косел. 

г) Од запад: источно од селото Косел. 
5. — Скребатека Река — околија Охрид-

ска во атарот на селото Скребатно, месно-
стите: „Мисолаз", „Јагнилипгге", „Долни 
лозја", „Горни лозја", „Присој", „Осој", 
„Джес", „Гумења", „Бучало", „Чаренец", 
„Бигла" и др. во следните граници: 

а) Од југ: по косата која води према кота 
975, понатаму преку стеците северно од „Бе-
ло орле" скршнува кон југ и оди во посоката 
на кота 1572 и оди покрај голините и изле-
гува на административната граница помеѓу 
Охрид и Ресен. 

б) Од исток: оди по бил ото преку кота 
1429 до милиционерската станица Буково. 

в) Од север: од кота 1449, по патот кој 
води преку кота 1228 и по патот минувајќи 
јужно од кота 1040 се спушта на лоз јата на 
село Косел. 

г) Од запад: над лоз јата на село Косел. 
6. — Галичица: околија Охридска, во ата-

рите на селата: Велгошти, Рамне, Велестово, 
Коњско и Олшани, месности^: „Ливаѓе", 
„Котелица", „Плуска", „Воденица", „Сз. 
Илија", „Кимов Дол", „Чардак", „Гумња'", 
„Сикло", „Горупа", „Топило", „Гулабинец", 
„Макла", „Топивода", „Присој", „Габреш", 
„Веј бунар", „Дрење", „Дупка", „Шикара", 
„Крапа", „Глувчев дол", „Тополова нива", 
„Вршек", „Гашка"} „Крст", „Старец", „Црп-
ка", „Кромидишта", „Рача':, „Красје", „Го-
ведарница", „Старо", „Донејца", „Лагаза", 
„Боѓе", „Сипокно", „Рид", „Св. Стефан", 
„Стрниште", „Оборибог", „Црно брдо", за-
падниот дел од „Костадиница", „Св. Мар-
тиња", „Елшани", „Круша", „Руменец", „Се-
ло" и „Раван'' во следните граници: 

а) Од југ: по границите помеѓу селата Ол-
шани и Пештани. 

б) Од исток: од раскрсницата на патеките 
јужно од „Висела", па натака помеѓу грани-
цата на суватите и шумата минавајќи запад-
но од кота 1463, и понатака према запад во 
посоката на буквата Е од називот „Мечкина 
дупка" и понатака преку буквата С од на-
зивот „Труглајс", па во правец буквата И од 
називот „Равен" и до границата на атарот на 
село Пештани. 

в) Од север: по патеката која оди по ко-
сата помеѓу селата Лесковец се до јужно од 
буквата В од називот „Висела". 

г) Од запад: во јужниот дел Охридско 
Езеро, а од северниот дел патот Охрид—Св. 
Наум и над лоз јата на Охрид и Велгоште. 

И. Народниот одбор на околијата (градот) ќе 
направи план за посебни заштитни мерки 
(чл. 5 од Законот за заштита на стрмите 
земјишта од смивање и одронување) и план 
за преориентација во вишегодипцни земјо-
делски култури на оние земјоделски повр-
шини кои се разорани и одгледуваат едно-
годишни култури, а се подложни на смивање 
и одронување. 

III. Ова решение влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 7 
9 февруари 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

23 
На основа член 71 точка 4 од Уставниот 

закон за основите на, општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и член 3 
став 3 од Уредбата за финансиска инспекци-
ја („Службен лист на ФНРЈ" број 43/53), 
Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ГРАДСКИ ОПШТИ-
НИ СО ПОСЕБНИ ПРАВА ВО КОИ ЌЕ СЕ 
ОСНОВААТ ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКЦИИ 

1. Градски финансиски инспекции ќе се 
основаат во сите градски општини со посеб-
ни права на територијата на Народна Репу-
блика Македонија. 

2. Оваа одлука стапува на снага со денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Број 13 
9 февруари 1954 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Ф. Брајковски, е. р. ЈБ. Арсов, е. р. 

24 
V 

На основа член 71 точка 4 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и член 3 
став 3 од Уредбата за инспекција за паза-
рипггето („Службен лист на ФНРЈ" број 
43/53), Извршниот совет донесува 
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ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ГРАДСКИ ОПШТИНИ 

СО ПОСЕБНИ ПРАВА ВО КОИ ЌЕ СЕ 
ОСНОВААТ ИНСПЕКЦИИ ЗА 

ПАЗАРИШТЕТО 
1. Градски инспекции за пазариште™ ќе се 

основаат во сите градски општини' со посеб-
ни права на територијата на Народна Репу-
блика Македонија. 

2. Оваа одлука стапува на снага со денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Број 15 
9 февруари 1954 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Ф. Брајков ски, е. р. Љ. Арсоц, е. р. 

25 
На основа овластението од Забелешката 

по Тарифен бр. 87 од Делот А Тарифа за да-
нокот на промет („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 55/53), Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
ја донесува оваа 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПИ ЗА НАПЛА-
ТУВАЊЕ ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПО-

ЕДИНИ ВИДОВИ И КВАЛИТЕТИ ДРВА 

I 

Данокот на промет на поедини видови и 
квалитети дрва на територијата на Народна 
Република Македонија се пресметува и пла-
ќа по следните стопи: 
1) На огревно дрво сите видови Дин. ЗОО по 1 пр. м. 
2) Танинско дрво сите видови Дин. ЗОО по 1 пр. м. 
3) Целулозно дрво сите видови Дин. ЗОО по 1 км3 

4) Јамско дрво сите видови Дин. ЗОО по 1 км3 

5) Столбови и пилоти за ТТ сите в. Дин. ЗОО по 1 км3 

6) Прагови храстови тесани Дин. 1.500 по 1 км3 

7) Прагови букови тесани Дин. 1.000 по 1 км3 

8) Тесана граѓа четинара . . . Дин. 3.000 по 1 км3 

9) Ореови фурнирски трупци Дин. 1.500 по 1 км3 

П 

Во се останало ќе се применуваат пропи-
сите од Тарифен бр. 87 од Делот А Тарифа 
за, данокот на промет. 

Ш 

Оваа одлука влегува во сила со денот нд 
објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", кога преста-
нува да важи Наредбата за изменување и до-

полнување Наредбата за определување стопи 
за наплатување данок на промет на поедини 
видови и квалитети дрва бр. 5867 од 19 јуни 
1953 година на Државниот секретаријат за 
работи на стопанството на НРМ („Службен 
весник на НРМ" бр. 19/53), а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1954 година. 

Број 18 
9 февруари 1954 година 

Скоп ј е 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Филип Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

26 V 

На основа тон. 3 од Забелешката кон Та-
рифен бр. 82 од делот А Тарифа за данокот 
на промет, Извршниот совет на Народна Ре-
публика Македонија ја донесува оваа 

ОДЛУКА 
ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ВИНО И РАКИЈА 
КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПОТРОШАТ ВО ДО-
МАЌИНСТВОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 

БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
I. 

Од вино кое ќе се произведе од суровини 
реколта 1954 година се одобрува за трошење 
во домаќинството на производителот без пла-
ќање данок на промет по 80 литри за секој 
член на домаќинството над 15 години и тоа 
за време од 19.XI.1954 година и до 20 ноември 
1955 година. 

И. 

Од количината ракија која ќе се произ-
веде до 31 јануари 1955 година од суровини 
реколта 1954 година се одобрува за, трошење 
во домаќинството на производителот без 
плаќање данок на промет по 6 ХЛ° за секој 
член на домаќинството над 18 години. 

III. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето' во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 11 
9 февруари 1954 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Ф. Брајковци, е. р. Љ. Арсов, е. р. 
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Нд основа точка 2 и 4 од Одлуката за 
привременото одредување на данокот на до-
ход од земјоделието за 1-то тромесечје на 
1954 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
2/54 година), а во врска со чл. 110 од Уред-
бата за данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. б6у53 година), Извршниот совет 
на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ ОД 
ПОСЛЕДНИОТ РАЗРЕЗЕН ДАНОК ОД 
ЗЕМЈОДЕЛИЕ КОИ ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗ-

НИЦИ НА ДАНОК НА ДОХОД ЌЕ ГО 
ПЛАТАТ КАКО АКОНТАЦИЈА ЗА 1-ОТ 

КВАРТАЛ НА 1954 ГОДИНА 

1. Даночните обврзници на кои не им е 
извршен разрезот на данокот на доход од 
земјоделие за 1954 година должни се за 1-то 
тромесечје на 1954 година на подрачјата на 
народните одбори да платат аконтација во 
проценти од последниот им разрезан данок 
на доход и тоа: 

НО на град Скопје 20 
НО на Битолска околија и Гр. општина 

— Битола 15 
НО на Кумановска околија и Гр. општина 

— Куманово 20 
НО на Овчеполска околија и Гр. општина 

— Штип 15 
НО на Охридска околија и Гр. општина 

— Охрид 10 
НО на Прилепска околија и Гр. општина 

— Прилеп 25 
НО на Струмичка околија и Гр. општина 

— Струмица 20 
НО на Тетовска околија и Гр. општина 

— Тетово 25 
НО на Титоввелешка и Гр. општина 

— Титов Велес 15 
НО на Гевгелиска околија 15 

. НО на Гостиварска околија 25 
НО на Дебарска околија 20 
НО на Кичевска околија 15 
НО на Кочанска околија 25 
НО на Кривопаланечка околија 22 
НО на Малешевска околија 20 
НО на Преславска околија 15 
НО на Скопска околија 25 
НО на Тиквешка околија 15 2) Наплатената аконтација по претходна-
та точка ќе се книжи 50% како основен, а 
50% како допунски данок на доход, освен 
за околиите: Битолска и Прилепска 60% ка-
ко допунски и 40% како основен данок на 
доход, а за Струмичка и Тетовска околија 

55% како допунски и 45% како основен да-
нок на доход. 

3) Ова решение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ". 

Број 10 
9 февруари 1954 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател:, 

Филип Бранковски, с.р. Љупчо Арсов, с.р. 

28 ^ 
Државниот секретаријат за внатрешни 

работи — Скопје, надлежен по чл. 13 буква 
г) од Законот за удружени јата, соборите и 
другите јавни скупови решавајќи по подне-
сената пријава за одобрување основањето и 
работата нд Друштвото на универзитетски 
образовани жени од НР Македонија, донесе 
следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ДРУШТВОТО НА УНИВЕР-

ЗИТЕТСКИ ОБРАЗОВАНИ ЖЕНИ 
ОД НР МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на 
Друштвото на универзитетски образовани 
жени од НР Македонија, со седиште во град 
Скопје, а со прадо на дејноста на подрачјето 
на НР Македонија. 

Број 17156 
25 ноември 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи на НРМ, 
3* Биљановски, с.р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Со решение на Управниот одбор на Претпри-
јатието „Задругар", со седиште во Битола, Тодо 
Тодоровски, книговодител, е назначен за потписник 
на Претпријатието и од 81-Х11-1953 година има пра-
во да го потпишува претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот потписник Мирчо Ваеилев, книгово-
дител, и од 8-Х11-1953 година има право да го 
потпишува претпријатието. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 18186 од 8-ХП-1953 година. (21) 

Со решение на Претпријатието за преработка 
на млечни производи — гранка на претпријатие-
то „Задругар" во Битола, Тодо Тодоровски, книго-
водител, е назначен за потписник на претпријатие^ 
то и од 16-ХП-1953 година има право да го потпи-
шува претпријатието. 
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Со истото решение е разрешен од должност до-
сегашниот потписник Миле Димовски, книговоди-
тел, и од 16-ХН-1953 година му престанува право-
то да го потпишува претпријатието. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 18823 од 16-ХН-1953 година. (22) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 19603 
од 29-Х11-1953 година Селанската работна задруга 
„Единство", со седиште во е. Меџитлија, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидеј-
ќи со решението на собранието на задругата, За-
другата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19603/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (58) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 19626 
од 29-ХП-1953 година Селанската работна задруга 
„Стиф Наумов", со седиште во е. Рибарци, се бри-
ше од регистарот на задружните организации, би-
дејќи со решението на собранието на задругата, За-
другата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19626/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (59) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 19617 
од 29-ХИ-1953 година Селанската работна задруга 
„Г. Сугарев", со седиште во е. Подино, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19617/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (60) 

На основа решението на Советот за стопанство* 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 19619 
од 29-ХИ-1953 година Селанската работна задруга 
„Коле Канински", со седиште во е. Канино, се бри-
ше од регистарот на задружните организации, би-
дејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19619/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (61) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 19389 
од 25-ХП-1953 година Селанската работна задруга 
„Стојан Темелковски", со седиште во Мургашево, 
се брише од регистарот на задружните организа-
ции, бидејќи со решението на собранието на задру-
гата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19389/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (62) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 19410 
од 25-Х11-1953 година Селанската работна задруга 
„Први мај", со седиште во е. Паралево, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидеј-
ќи со решението на собранието на задругата. За-
другата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19410/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (63) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 19109 
од 25-Х11-1953 година Селанската работна задруга 
„Стиф Наумов", со седиште во е. Ивањевци, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19109/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (64) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 19424 
рд 25-ХП-1953 година Селанската работна задруга 

„Гоце Делчев", со седиште во е. Сладуево, се бри-
ше од регистарот на задружните организации, би-
дејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19424/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (65) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 19583 
сгд 29-Х11-1953 година Селанската работна задруга 
„П. Којдовски", со седиште во е. Орле, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19583/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (бб) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 19659 
од 29-Х11-1953 година Селанската работна задруга 
„Т. Георгиевски", со седиште во е. Л ознани, се бри-
ше од регистарот на задружните организации, би-
дејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација . 

Бр. 19659/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (67) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија, на страна 
94, рег бр. 94 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Напредок", со седиште во е. Црновец. 

Задругата е основана на оснивачког собрание 
од 16-УП-1953 година. Предмет на работата на За-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Веле Јоновски и чле-
нот Веле Цветковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околина, бр. 15672 од 29-ХП-1953 година. (68) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Титов-велешка околија, на 
страна 93, рег. бр. 93 е запишана Селанската ра-
ботна задруга „Славе Јорданов", со седиште во е. 
Долно Чичево. 

Задругата е основана на оснивачког собрание 
од 8-1-1954 година. Предмет на работата на Задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Трајко Тодоров Јанев 
и членот Драган Дамев Крчмаров. 

Од Советот за стопанство на НО на Тцтовве-
лешка околија, бр. 365 од 14-1-1954 година. 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 400 
од 13-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Народна волја", со седиште во е. Секиранл, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 400/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (74) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 467 
од 15-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Илинден", со редиште во е. Раштани, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 467/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (75) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 465 
од 15-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Нов живот", со седиште во е. Оптичари, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
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со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 465/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (76) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 354 
од 12-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Тодор Даскалов", со седиште во е. Лисолај, се бри-
ше од регистарот на задружните организации, би-
дејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 354/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (77) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 342 
од 12-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Коле Канински", со седиште во е. Горно Оризари, 
се брише од регистарот на задружните организа-
ции, бидејќи со решението на собранието на за-
другата, Задругата е Ставена во ликвидација. 

Бр. 342/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (78) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 86 
од 8-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Прогрес", со седиште во е. Утово, се брише од 
регистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставена во ликвидација. 

Бр. 86/54 од Советот за Стопанство на НО на 
Битолска околија. (79) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 19756 
од 31-Х11-1953 година Селанската работна задруга 
„Црна река", со седиште во е. Новаци, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на собранието на задругата, Задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Бр. 19756/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (80) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 
19618/53 година Селанската работна задруга „По-
беда", со седиште во е. Бистрица, се брише од ре-
гистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на собранието на задругата, Задругата 
е ставена во ликвидација. 

Бр. 19618/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (81) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 84 
од 9-1-1954 година Селанската работна задруга 
„Димитар Влахов", со седиште во е. Маково, се 
брише од регистарот1 на задружните организации, 
бидејќи со решението на собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 84/54 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (82) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласувааг за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Дозвола за држење и носење на оружје бр. 

9/52, издадена од СВР Крива Паланка на Васил 
Николов Давидовски, е. Дренак — Кривопаланачко 

(386) 
Легитимација серија „Ф" бр. 6318, издадена од 

ЈНА на Ковачевски Кузманов Панде, капетан, ул. 
„М. Тито" бр. 64 — Тетово (397) 

Тапија бр. 1423/37 год., издадена од бивш, Сре-
ски суд — Скопје Па Фрањо Шкет, бивш од Скопје. 

(398) 
Воена легитимација за резервни официри рег. 

бр. 5281, издадена од В. П. 9223 — Охрид на Бо-
жин Р. Митревски, е. Годивје <— Гостиварско. (399). 

Сообраќајна книшка рег. бр. 297 за камион! 
марка „форд", издадена од Сообраќајни отсек — 
Скопје на Градското претпријатие за теретан тран-
спорт и шпидиција — Скопје. (400) 

Индекс бр. 3219, издаден од Филозовскиот фа-
култет во Скопје на Радомир Перуновиќ — Скопје. 

(401) 
Воена книшка издадена од Воени отсек — Ку-

маново на Реџеп А. Ибраими, ул. „96" бр. 13 — 
Скопје. (428) 

Оружен лист рег. бр. 124, издаден од ПВР — 
Тетово на Стојан Стојковски, е. Рогачево — Те-
товско. (429) 

Полиса бр. 111.193 на Иван Г. Качаков, е. Нови 
Дојран Гевгелиско. (430) 

Шоферска книшка бр. 42/104 за положен испит 
категорија ВС.Н.Д. издадена од СВР — Кочани на 
Меџит Мустафа Реџепов, ул. „Брегалница" бр. 10 
— Штип (433) 

Книшка за инвалидска повластица 75% за па-
тување бр. 88377 издадена од Комитетот за соци-
јално старање ФНРЈ — Главна управа — Бео-
град на Крсте Ѓорчевски, е. Растеж — Кичевско. 

(442) 
Сообраќајна книшка бр. М 035/1950 год. на 

мотор бр. 5668, издадена од Сообраќајни отсек — 
Скопје на бивш. Војно трговско претпријатие — 
Скопје (443) 

Школско свидетелство за завршен 1У-клас гим-
назија през 1948 год. издадено од Гимназијата во 
Гостивар на Беџет А. Сагири — Гостивар (444) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 32405, серија бр. 0066428, 
издадена од ОВР — Скопје на Драган Александров 
Петровски, е. Оризари .— Скопско (383) 

Лична карта рег. бр. 84544, серија бр. 0060517, 
на Мурсел Пајазит Шефки, ул. „159" бо. 6 — 
Скопје (388) 

Лична карта рег. бр. 133, серија бр. 075233, из-
дадена од СВР — Титов Велес на Марија Димитри 
Персалијева Пешева, ул. „286" бр. 31. — Скопје. 

(413) 
Лична карта рег. бр. 2330, серија бр. 088226, 

издадена од СВР — Скопје на Ристо Трифунов 
Пешев. ул. „286" бр. 31 — Скопје. (414) 

Лична карта рег. бр. 21, серија бр. 074302, из-
дадена од СВР — Гостивар на Трајко Алексан-
дров Николов, Автокоманда II — зграда 8 стан — 
Скопје. (425) 

Лична карта рег. бр. 23, серија бр. 073671, из-
дадена од СВР за Скопска околија на Шабан Еми 
Сала — Скопје. (435) 

Лична карта рег. бр. 26590, серија бр. 0021218, 
[издадена од СВР — Скогцје на Ѓорѓи Јованов Со-
пијанов, ул. „40" бр. 4 — Скопје (598) 

Лична карта рег. бр. 66238, серија бр. 0656224, 
издадена од ПВР — Скопје на Бранислава Јордан 
Блажевска, ул. „137" бр. 52 — Скопје (599) 

Лична карта рег. бр. 23072, серија бр. 0068895, 
издадена од СВР — Скопје на Алаксандар Вели-
мир Варга, ул. „Максим Горки" бр. 68 — Скопје. 

(610) 
Лична карта рег. бр. 19991, серија бр. 0064916, 

издадена од СВР—Скопје на Најдо Василов Пе-
тровски, е. Горно Водно—Скопско. (337) 

Лична карта рег. бр. 28171, серија бр. 0022137, 
издадена од СВР—Скопје на Ангел Андреев Пе-
тровски, ул. „Светозар Марковиќ" бр. 11—Скопје. 

(333) 
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Лична карта рег. бр. 76983, серија бр. 0056414, 
издадена од ПВР—Скопје на Даринка К. Стеван 
Николовска, ул. „90" бр. 13—Скопје (33:») 

Лична карта рег. бр. 75073. серија бр. 0061679, 
издадена од ПВР—Скопје на Менка Николова Ма-
цеска, ул. „Цветан Димов" бр. 123 — Скопје-

(340) 
Лична карта рег. бр. 50104, серија бр. 0040860, 

издадена од ПВР—Скопје, на Коце Стојчев Ива-
новски, ул. „128" бр. бп—Скопје. (342) 

Лична карта рег. бр. 83196, серија бр. 0059630, 
издадена од СВР — Скопје на Евгенија Тодор 
(Куртева) Петровска, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 4 
— Скоте. (343) 

Лична карта рег. бр. 64521, серија бр. 0070885, 
издадена од ПВР — Скопје на Стојан Стојанов Бе-
лински, Авто команда 7/12—Скопје. 344) 

Лична карта рег. бр. 14494, серија бр. 0014733, 
издадена од СВР—Скопје на Пандора Никола Пе-
трова Бочварова, ул. „4" бр. 21—Скопје (3-15) 

Лична карта рег. бр. 75456, серија бр. 0050613, 
издадена од 11ВР—Скопје на Добрила Живко Спа-
сиќ Крстиќ, ул. „166 ' бр. 5а—Скопје. (346) 

Лична карта рег. бр. 85753, серија бр. 62182, 
издаден? од ПВР—Скопје на Богоја Ивко Китанов, 
ул. „Индустриска" бр. 577—Скопје. (347) 

Лична карта рег. бр. 36099, серија бр. 0027142, 
издадена од СВР—Скопје на Лазар Трајанов Ва-
силевски, бр. „Ленинград" бр. 68-а—Скопје (348; 

Лична карта рег. бр. 56215, серија бр. 0042270, 
издадена од ПВР—Скопје на Јусуф Шериф Кам-
бер, ул. „126" бр. 20—Скопје. (349) 

Лична карта рег. бр. 1874, серија бр. 088254, 
издадена од СВР—Скопје на Вангел Тего Рома-
новски, ул. „11 октомври" бр. 99—Скопје. (351) 

Лична карта рег. бр. 178668, серија бр. 217386, 
издадена од СВр—Белград на Ристо Велевски, ул. 
„Благоја Давков" бр. 20—Скопје- (364) 

Лична карта рег. бр. 61113, серија бр. 0048739, 
издадена од ПВР—Скопје на Душан Јован Симо-
новски, Француски гробишта 16/2—Скопје (365) 

Лична карта рег. бр. 28225, серија бр. 0022084, 
издадена од СВР—Скопје на Грозда Никола (Чоч- 1 

кова) Георгиева, ул. „436" бр. 5—Скопје. (366) 
Лична карта рег. бр. 5974, серија бр. 0019881, 

издадена од СВР—Скопје на Милица Јане Здрав-
кова, ул. „Васил Главинов" бр. 47—Скопје. (367) 

Лична карта Рег. бр. 35921, серија бр. 0027789, 
издадена од СВР—Скопје на Васил Динев Стоја-
нов, ул. „477" бр. 7—Скопје. (368) 

Лична карта рег. бр. 79738, серија бр. 006094, 
издадена од ПВР—Скопје на Зумрие Муртезан 
Љатив Рамковска, ул. „146" бр. 34—Скопје (369) 

Лична карта рег. бр. 50121, серија бр. 0036861, 
издадена од ПВР—Скопје на Фејзула Хусеин Беј-
зат, ул. „138" бр. 1-а—Скопје- (335) 

Лична карта рег. бр. 25221, серија бр. 0722031, 
издадена од СВР—Гостивар на Незир Накија Зул-
беари, е. Пирок—Гостиварско. (2693) 

Лична карта рег. бр, 13624, серија бр. 0353616, 
издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Пандор-
ка Ангел Ташева, е. Башино Село — Титоввелеш-
ко. (306) 

Лична карта рег. бр. 13691, серија бр. 0353683, 
издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Петар 

Данов Динов, ул. „Г. Димитров" бр. 1—Титов Велеле. 
(307) 

Лична карта рег. бр. 4124, серија бр. 0227934, 
издадена од ПВР—Охрид на Ѓорѓи Настев Ристов-
ски, е. Д. Лакочерај — Охридско. (309) 

Лична карта рег. бр. 6593, серија бр. 0099303, 
издадена од СВР на ОНО Кр. Паланка на Стамен 
Миј алков Спасовски, е. Градец—Кр. Паланка. 

(312) 
Лична карта рег. бр. 18911, серија бр. 0558727, 

издадена од СВР—Куманово на Трајко Васиља 
Стоиковски, е. Челопек—Кумановско. (313) 

Лична карта р ег. бр. 17353, серија бр. 0557696, 
издадена од СВР—Куманово на Миле Серафимов 
Цветковски, е. Лопате—Кумановско. (314) 

Лична карта рег. бр. 2561, серија бр. 0067271, 
издадена од СВР—Гевгелија на Стојан Ефтимов 
Олумчев, е. Ст. Дојран—Гевгелиско. (315; 

Лична карта рег. бр. 8002, серија бр. 007282, 
издадена од СВР—Гевгелија на Намо Левтеров 
Колчев, е. Богоројца—Гевгелиско. (316) 

Лична карта рег. бр. 1218, серија бр. 0077698, 
издадена од СВР — Струмица на Надежда Ѓорге 
Ковачева, е. Смоларе—Струмичко. (317) 

Лична карта рег. бр. 10590, серија бр. 0387200, 
издадена од СВР—Кочани на Мите Лазаров Ста-
менков, е Припор—Кочанско. (318) 

Лична карта рег. бр. 2839, серија бр. 0379043, 
издадена од СВР—Кочани на Тимохир Борисов 
ѓорѓиев, е. Блатец—Кочанско. (319) 

Лична карта рег. бр. 2667, серија бр. 0212454, 
издадена од ©ВР—Охрид на Методи Насте Пета-
новски, ул. „Караорманска" бр. 12—Охрид. (350) 

Лична карта рег. бр. 20909, серија бр. 0119381. 
издадена од Битола на Илија Илиевски, е. Раки-
тинци—Битолско. (354) 

Лична карта рег. бр. 8452, серија бр. 0113410, 
издадена од Битола на Вангел Христовски, е. Бра-
тиндол—Битолско. (355) 

Лична карта рег. бр. 7311, серија бр. 009083Со, 
на Кочо Тодор Апостоловски, е. Добромира.—Би-
толско, (356) 

Лична карта рег. бр. 1796, серија бр. 0022508, 
издадена од СВр—Охрид на Климе Лазаров Имзе-
ски, е. Елшани—Охридско. (357) 

Лична карта рег. бр. 10723, серија бр. 0233927, 
издадена од СВР—Охрид на Томе Паско Чипанов-
ски, ул. „Генерал Темпо" бр. 19—Охрид. (358) 

Лична карта рег. бр. 10217, серија бр. 0216421, 
издадена од СВР—Охрид на Наум Ѓоре Спироски, 
е Завеј — Охридско. (359) 

Лична картат рег. бр. 8715, серија бр. 0669713, 
издадена од СВР—Тетово на Неделко Ѓ. Трпчески, 
е. Сиричино—Тетовско. (350) 

Лична карта рег. бр. 145098, серија бр. 01700316. 
издадена од СВР—Белград на Јован Лазар Бејков-
ски, ул. „Д. Груев" бр. 27—Битола. (361) 

Лична карта рег. бр. 8265, сеРиЈа бр. 0080768, 
издадена во Битола на Боро Ковачевски, Битола. 

(362) 
Лична карта рег. бр. 4052, серија бр. 0111800, 

издадена од СВР—Битола на Стојче Димитров Пет-
ковски, е. Маково—Битолско. (363; 
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Лична карта рег. бр. 612, серија бр. 0474064, 
издадена од СВР—Струмица на Стојан Илиев Та-
нев, е. Босилово—Струмичко. (370) 

Лична карта рег. бр. 7146, серија бр. 0481670, 
издадена од СВР—Струмица на Алексо Томе Спа-
сов, ул. „Солунска" бр. 25—Струмица. (371) 

Лична карта рег. бр. 1619, серија бр. 027823:̂ , 
издадена од СВР—Ресен на Љубица Китаноска, 
ул. „Б. Кидрич" бр. 40—Ресен. (372) 

Лична карта рег. бр. 1812, серија бр. 0698322, 
издадена од СВр—Гостивар на Рефат Гафери Су-
лејвани, ул. „Сл. Попоски" бр. 31 — Гостивар. 373) 

Лична карта рег. бр. 63, серија бр. 0693573, 
издадена од СВР—Гостивар на Авча Абдураманов 
Мигдат, ул. „Кочо Зози" бр. 22—Гостивар. (371) 

Лична карта рег. бр. 1567, серија бр. 0698076, 
издадена од СВР—Гостивар на Рауф Шерифи Аде-
ми, е. Врапчиште—Гостиварско. (375) 

Лична карта рег. бр. 1382, серија бр. 0021892. 
издадена од ПВР—Охрид на Климе Иљов Ламбев-
ски, е. Конско—Охридско. (376) 

Лична карта рег. бр. 182647, серија бр. 0261535, 
издадена од УВР во Белград на Владимир ѓорѓиев 
Костантиновски—Болница — Штипа. (377) 

Лична карта рег. бр. 238, издадена Од ПВР— 
Радовиш на Абдула Мемедов Сулиманов, е. Конче 
Струмичко. (37а» 

Лична карта рег. бр. 7764, серија бр. 00404 75, 
издадена од ПВР—Струга на Крстан Павлов Мар-
тиновски, е. Нерези—Охридско. (379) 

Лична карта рег. бр. 543 серија бр. 25271, изда-
дена од СВР—Ресен на Флора Милошевска, е. 
Перово—Црфпанско. , (380) 

Лична карта рег. бр. 6898, серија бр. 0078244, 
издадена во Битола на Марија Илиева, ул. „Хр. 
Карпуш" бр. 1—Битола. (381) 

Лична карта рег. бр. 7113, серија бр. 0330723, 
издадена од СВр на ОНО—Титов Велес на Лупчо 
Костадинов Давцев, ул. „Браќа Миладинови" бр. 1 
Титов Велес. (382) 

Лична карта рег. бр. 117, рег. бр. 081867, изда-
дена од СВР во Куманово на Марија Коста (Стој-
кова) Бојовска, Скопје. (320) 

Лична карта рег. бр. 289572, серија бр. 269101, 
издадена од СВР во Белград на Трифун Јованов 
Витошевић ул. „Боро Петрушевски" бр. 21-Скопје. 

(321) 
Лична карта рег. бр. 79191, серија бр. 0051773, 

издадена од ПВР—Скопје на рожин Крсте Геор-
гиевски, е. Маџари—Скопско. (322) 

Лична карта рег. бр. 57441, серија бр. 0042818, 
издадена од СВР—Скопје на Јаша Раман Усеин 
Исмалова, ул. „363" бр. 21-Скопје. (323) 

Лична карта рег. бр. 4438, серија бр. 0030065, 
издадена од СВР — Ресен на Јордан Кимев Полов-
н и , е. Царевдвор — Пречанско. (304) 

Лична карта рег. бр. 1043, серија бр. 0093753, 
издадена од ПВр—Крива Паланка на Злата Коце 
(Крстева) Ивановска, ул. „Јане Сандански" бр. 27 
— Скопје. (325) 

Лична карта рег. бр. 65905, серија бр. 0655577, 
издадена од ПВР—Скопје на Сали Ејуп Идриз, ул. 
„140" бр. 161-а—Скопје. (326) 

Лична карта рег. бр. 79639, серија бр. 0053160, 
издадена од ПВР—Скопје на Ештреф Зекир Исла-
мов, ул. „157" бр. 31 — Скопје. (327) 

Лична карта рег. бр. 10483, серија бр. 0012319, 
издадена од СВР—Скопје на Коце Велков Васи-
левски, е. Горно Водно •—Скопско. (328) 

Лична карта рег. бр. 51599, серија бр. 0036273, 
издадена од ПВР—Скопје на Мемед Рушид Таир, 
ул. „382" бр. 4—Скопје. (329) 

Лична карта "рег. бр. 57259, серија бр. 0043143, 
издадена од ПВР—Скопје на Есат Зејнула Реџе-

ј повски, ул. „140" бр. 69 — Скопје. (330) 
Лична карта рег. бр. 62127, серија бр. 0066993, 

издадена од ПВР—Скопје на Раим Љутви Раим. 
ул. „160" бр. 54—Скопје. (331) 

Лична карта рег. бр. 54778, серија бр. 0045175, 
издадена од ПВР—Скопје на Ибрахим Хамзи Ме-
мет, ул. „177" бр. 12 Скопје. (322) 

Лична карта рег. бр. 36283, серија бр. 0027975, 
издадена од ПВР—Скопје на Џавит Реџеп Муста-
фа, ул. „171" бр. 27—Скопје. (333) 

Лична карта рег. бр. 1816, серија бр. 0634326, 
издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Ва-
силко Додев Крстов, е. Мождивнак-Кривопала-
нечко (384) 

Лична карта рег. бр. 1456, серија бр. 178742, 
издадена од СВР — Тетово на Крсто Диме Стама-
тоски, ул. „Шар Планина" бр. 13 — Тетово (385) 

Лична карта рег. бр. 22005, серија бр. 0718615, 
издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Бешир 
Шаипа Незири, е. Чегране — Гостиварско (387) 

Лична карта рег. бр. 6676, серија бр. 0751195, 
издадена од СВР во Кичево на Незим Абединов 
Еминовски, е. Стрелци •— Кичевско (389) 

Лична карта рег. бр. 3689/51, издадена од ПВР 
во Брод на Сиљан Иванов Марковски, е. Инче — 
Кичевско (390) 

Лична карта рег. бр. 2800, издадена од ПВР в^ 
Радовиш на Ибраим Асанов Усеинов, е. Јаргулица 
— Радовиш (391) 

Лична карта рег. бр. 10987, серија бр. 0233991, 
издадена од СВР во Охрид на Угрин Блаже Ри-
стески, е. Мраморец — Охридско (392) 

Лична карта рег. бр. 6235, серија бр. 0038946, 
издадена од ПВР во Струга на Осман Дервишов 
Дервишоски, е. Октиси — Охридско (393) 

Лична карта рег. бр. 10146, серија бр. 0215950, 
издадена од СВР — Охрид на Митре Сиљанов Ла-
коски, е. Злести — Охридско (394) 

Лична карта рег. бр. 16770, серија бр, 0049481, 
издадена од ПВР — Струга на Везир Ганиов Да-
утовски, е. Франгово — Охридско (395) 

Лична карта рег. бр. 8743, серија бр. 0041454, 
издадена од ПВР — Струга на Назим Ајрула 
Љуфи, е. Велешта — Охридско (396) 

Лична карта рег. бр. 11137, серија бр. 0551627, 
издадена од СВР — Куманово на Стојчо А. Трај-
ковски, е. Мл. Напричане — Кумановско (402) 

Лична карта рег. бр. 19224, серија бр. 0559040, 
издадена од СВР — Куманово на Петре И. Ата-
нссовски, е. Облавце — Кумановско (403) 

Лична карта рег. бр. 8751, серија бр. 0064462, 
издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Ве-
селин Миј алков Китаноски, е. Вруток X. Ц. ^Гра-
дилиште — Гостиварско (404) 

Лична карта рег. бр. 7648, серија бр. 0492576, 
издадена од СВР — Скопје на Петар Арсов Сина-
динов, Државен млин — Кичево (405) 

Лична карта рег. бр. 3667, издадена од ПВР — 
Брод на Мидо Исов Амедоски е. Преглово — Ки-
чевско (406) 

Лична карта рег. бр. 10481, серија бр. 0012185, 
издадена во Битола на Марија Кубуревска, е. По-
родин — Битолско (407) 

Лична карта рег. бр. 2003, серија бр. 0078802, 
издадена во Битола на Кемајл Беќировски, ул. 
„Преспа" бр. 26 — Битола (408) 
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Лична карта рег. бр. 21943, серија бр. 0119858, 
издадена од Битола на Зоја Аспарух (Пушинска) 
Ѓуровска, ул. „Цветан Димов" бр. 26 — Битола (409) 

Лична карта рег. бр. 12335, серија бр. 0083563, 
издадена во Битола на Аспарух Јован Ѓуровски, 
ул. „Цветан Димов" бр. 26 — Битола (410) 

Лична карта рег. бр. 1950, серија бр. 0263092, 
издадена во Битола на Вангел Пеј ниновски, е. Сми-
лево — Битолско (411) 

Лична карта рег. бр. 4599, серија бр. 0433421, 
издадена од СВР — Гевгелија на Каме ѓорѓев Ќи-
мов, ул. „Иво Рибар" бр. 33 — Валандово — Гев-
гелиско (412) 

Лична карта рег. бр. 2540, серија бр. 0210138, 
издадена од СВР — Охрид на Атанас Ламбе Шур-
бан, ул. „Рузвелт" бр. 65 — Охрид (415) 

Лична карта рег. бр. 5463, серија бр. 0652858, 
издадена од ПВР — Кратово на Стојан Ангелов, 
е. Нежилово — Кумановско (416) 

Лична карта рег. бр. 8224, серија бр. 033Ш4, 
издадена од СВР на ОНО Т Р Н О В Велес на Милан 
Тодоров Трајков, ул. „Бл. Нечев" бр. 16 — Титов 
Велес (417) 

Лична карта рег. бр. 4883, серија бр. 0381493, 
издадена од СВР — Кочани на Стојан Стојков Ни-
колов, е. Истибања -— Кочанско (418) 

Лична карта рег. бр. 10661, серија бр. 0387271, 
•издадена од СВР — Кочани на Борис Апостолов 
Минов, е. Бели — Кочанско (419) 

Лична карта рег. бр. 599, серија бр. 075699, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Виша 
Атанас (Самарџиева) Мичуева — Титов Велес (420) 

Лична карта рег. бр. 3027, серија бр. 0305834, 
издадена од СВР — Штип на Стојан Коле Везен-
ков, е. Таринци — Овчеполско (421) 

Лична карта рег. бр. 4866, серија бр. 0309616, 
издадена од СВР — Штип на Даринка Иван (Му-
тавџиева) Везенкова, е. Таринци — Овчегиолско 

(422) 
Лична карта рег. бр. 3128, серија бр. 0379738, 

издадена од СВР — Кочани на Никола Василев 
Батак, ул. „Брегалница" — Нови станови — Штип 

(423) 
Лична карта рег. бр. 1983, серија бр. 0378493, 

издадена од СВР — Кочани на Богдан Стојанов 
Велков, е. Бање — Кочанско (424) 

Лична карта рег. бр. 4381, серија бр. 0030648, 
издадена од СВР — Ресен на Иван Т. Јовановски, 
Ца ре двор — Преспанско (426) 

Лична карта рег. бр. 2349, серија бр. 0028251, 
издадена од СВР — Ресен на Мице Е. Ивановски, 
е. Лескоец .— Преспанеко (427) 

Лична карта рег. бр. 8826, серија бр. 527824, 
издадена од СВР — Куманово на Камил Дестан 
Агуши, ул. „Босанска" бр. 2 — Куманово (431) 

Лична карта рег. бр. 6655, серија бр. 0547215, 
издадена од СВР — Куманово на Есат Имера Мур-
тези, е. Опа је — Кумановско (432) 

Лична карта рег. бр. 14, серија бр. 0276878, 
издадена од СВР — Ресен на Шериф Ф. Рустемов-
ски, ул. „Н. Божинов" бр. 13 — Ресен (434) 

Лична карта рег. бр. 13886, серија бр. 0390596, 
издадена од СВР — Кочани на Бранко Ангелов Си-
меонов, е. Грдовци — Кочанско (437) 

Лична карта рег. бр. 2889, серија бр. 0782484, 
издадена од СВР — Тетово на Реџеп Вејби Јаша-
ри, ул. „Мирче Ацев" бр. 63 — Тетово (438) 

Лична карта рег. бр. 9622, серија бр. 0793674, 
издадена од СВР — Тетово на Сулејман С. Рецепи, 
ул. „Ново Село" бр. 20 — Тетово ((439) 

Лична карта рег. бр. 2083, серија бр. 0698593, 
издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Јорданка 
Биљанова (Томеска) Савеска, е. Печково — Го-
стиварско (440) 

Лична карта рег. бр. 3680, серија бр. 0292155, 
издадена од СВР .— Штип на Ленка Мите (Бала-
банова) Апостолова, ул. „Дим. Влахов" бр. 30 — 
Штип (441) 

Лична карта рег. бр. 7200, серија бр. 0751721, 
издадена од СВР на ОНО Кичево на Вејсел Раши-
тов Мустафовски, ул. „Ј. Михај ловски" бр. 9 — 
Кичево (445) 

Лична карта рег. бр. 61482, серија бр. 0050384, 
издадена од ПВР — Скопје на Спасо Крсто Мил-
че вски, ул. „Шарпшанинека" бр. 10 — Скопје (472) 

Лична карта рег. бр. 35962, серија бр. 0027023, 
издадена од СВР — Скопје на Киро Томов Спа-
совски, ул. „367" бр. 2 — Скопје (473) 

Лична карта рег. бр. 59103, серија бр. 0045766, 
издадена од ПВР — Скопје на Нада Ристо Манева 
Тасева, ул. „118" бр. 29 — Скопје (474) 

Лична карта рег. бр. 14503, серија бр. 0014711, 
издадена од СВР — Скопје на Трипун Цветков 
Трајковски, ул. „501" бр. 18 — Скопје (475) 

Лична карта рег. бр. 65464, серија бр. 0072483, 
Издадена од ПВР — Скопје на Ристо Стојан Којов, 
„Авто команда" 35 зграда — Скопје (476) 

Лична карта рег. бр. 18728, серија бр. 0065433, 
издадена од СВР — Скопје на Зумри ја Нафус Са-
лиева, ул. „488" бр. 15 — Скопје (477) 

Лична карта рег, бр. 12707, серија „Р" 0588717, 
издадена од ОВР на ОНО Скопје на Зибер Бејтов 
Зиберовски, е. Цветово — Скопско (480) 

Лична карта рег. бр. 169, серија бр. 080569, 
издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Дејко Ди-
митров Боиков, е. Варош — Прилепско (507) 

Лична карта рег. бр. 8122, серија бр. 0151470, 
издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Никола Ри-
стев Присаганец, ул. „Иљо Попадинец" бр. 37 •— 
Прилеп (508) 

Лична карта рег. бр. 1042, серија бр. 0145552, 
издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Борис Мила-
нов Жожески, ул. „Стеван Димески" бр. 26 — 
Прилеп; (509) 

Лична карта рег. бр. 8412, издадена од ПВР 
на ОНО — Прилеп на Ангеле Николов Тошевски, 
е. Секирци — Прилепско (510) 

Лична карта рег. бр. 15693, серија бр. 0196807. 
издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Алексан-
дар Благоев Илиовски, ул. „Ристе Ристески" бр. 
26 — Прилеп (511) 

Лична карта рег. бр. 18669, серија бр. 0159565, 
издадена од СВР — Прилеп на Аце Кузманов Сте-
ванове™, ул. ^Генерал Темпо" бр. 71 — Прилеп 

(512) 
Лична карта рег. бр. 2925, серија бр. 0210493, 

издадена од ПВР — Охрид на Дануш С. Демир, ул. 
„Д. Груев" бр. 164 — Охрид (513) 

Лична карта рег. бр. 88, серија бр. 0208624, из-
дадена од СВР — Охрид на Славка Стеван (Тупа-
рева) Бистрова, ул. „Св. Наум" бр. 26 — Охрид 

(514) 
Лична карта рег. бр. 17539, серија бр. 0023072, 

издадена од СВР — Охрид на Ванѓел Митрев Тр-
певски, е. Вишни — Охридско (515) 

Лична карта рег. бр. 1551, серија бр. 0545019, 
издадена од СВР — Куманово на Бекир Амета Зи-
бери, е. Слупчане — Кумановско (516) 

Лична карта рег. бр. 6555, серија бр. 047950, 
издадена од СВР — Струмица на Ристо Колев 
Георгиевски, е. Робово — Струмичко (518) 

Лична карта рег. бр. 4672, серија бр. 0701182, 
издадена од СВР на ОНО — Струмица на Ѓорѓе 
С. Копчаревски, ул. „Лазо Колишевски" — Го-
стивар (519) 

Лична карта рег. бр. 1251, серија бр. 0093961, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Звезда Владимирова Дејанова, ул. „Г. Апостолски" 
бр. 25 — Крива Паланка (520) 

Лична карта рег. бр. 4665, серија бр. 0097375, 
издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на 
Цоне Димов Тошев, е. Киселица — Кривопала-
нечко (521) 

Лична карта рег. бр. 35930, серија бр. 0028916, 
издадена од СВР — Скопје на Наталија (Трифу-
нова) Лазар Стефанова, ул. „460" бр. 4 — Скопје 

(522) 
Лична корта рег. бр. 59989, серија бр. 0047197, 

издадена од ПВР — Скопје на Стојан Лазо Симо-
новски, ул. „128" бр. 23 — Скопје (447) 
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Лична карта рег. бр. 3985, серија бр. 0487295, 
издадена од ПВР во Чрномељ на Јустина Јоца 
Томц Јанџековик, ул. „82" бр. 14 — Скопје (448) 

Лична карта рег. бр. 1007, серија бр. 0000636, 
издадена од ПВР — Скопје на Муарем Куртиш 
Етем, ул. „136" бр. 8 — Скопје (449); 

Лична карта рег. бр. 51353, серија бр. 0036375, 
издадена од ПВР — Скопје на Јашар Асан Ја-
н к о в с к и , ул, „118" бр. 267 — Скопје (450) 

Лична карта рег. бр. 57947, серија бр. 0043627, 
издадена од ПВР — Скопје на Олга Андреовска 
Пане Ангеловска, ул. „125" бр. 149 — Скопје (451) 

Лична карта рег. бр, 26820, серија бр. 0021166, 
издадена од СВР — Скопје на Никола Јованов Ди-
мишковски, ул. „477" бр. 4 — Скопје (452) 

Лична карта рег. бр. 79933, серија бр. 0062932, 
издадена од ПВР — Скопје на Коце Спасо Кара-
даламовски, ул. „145" бр. 38 — Скопје (453) 

Лична карта рег. бр. 4829, серија бр. 0002049, 
издадена од СВР — Скопје на Јордан Петар Ко-
лев, ул. „Народен фронт" бр. 46 — Скопје (454) 

Лична карта рег. бр. 3526, серија бр. 0008088, 
издадена од СВР — Скопје на Петко Перов Ива-
новски, ул. „Октомвриска" бр. 24 — Скопје (455) 

Лична карта рег. бр. 29642, серија бр. 0026093, 
издадена од СВР — Скопје на Јаворка Јован (Па-
влова) Стефановска, ул. „247" бр. 9 — Скопје (456) 

Лична карта рег. бр. 36743, серија бр. 0022059, 
издадена од СВР — Скопје на Александар Новев 
Попов, ул. .„Партизанска" бр. 44 — Скопје (454) 

Лична карта рег. бр. 35573, серија бр. 0029120, 
издадена од СВР — Скопје на Крсте Панчев Сте-
фановски, ул. „470" бр. 1 — Скопје (458) 

Лична картат рег. бр. 85675, серија бр. 0062278, 
издадена од ПВР — Скопје на' Христина Араке-
лијан Хекимијан, ул. „183" бр. 12 — Скопје (459) 

Лична карта рег. бр. 84858, серија бр. 0053282, 
издадена од ПВР — Скопје на Илија Трипун Тоај-
ков, ул. „135" бр. 178 — Скопје (460) 

Лична карта рег. бр. 52415, серија бр. 0044584, 
издадена од ПВР — Скопје на Вељко Сане Кузма-
новски, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 33 — Скопје 

(461) 
Лична карта рег. бр. 11571, серија бр. 0013321, 

[издадена од ПВР — Скопје на Мусли Лиман Мур-
тезан, ул. „162" бр. 31а — Скопје (462) 

Лична карта рег. бр. 81277, серија бр. 0059416, 
издадена од ПВР — Скопје на Ибиш Адем Тефик, 
ул. „141" бр. 173 — Скопје (463) 

Лична карта рег. бр. 52500, серија бр. 0045001, 
издадена од ПВР — Скопје на Ќазим Нури Казо, 
„француски гробишта" 1/5 — Скопје (464) 

Лична карта рег. бр. 57023, серија бр. 0043374, 
издадена од ПВР — Скопје на Селим Саит Де-
стани, ул. „369" бр. 38 — Скопје (465) 

Лична , карта рег. бр. 63250, серија бр. 0068707, 
издадена од ПВР — Скопје на Цвета Томче Цве-
танова Белкова, ул. „128" бр. 25 — Скопје (466) 

Лична карта рег. бр. 19579, серија бр. 0064956, 
издадена од СВР — Скопје на Јелисавета Ленард 
Димитриевиќ, ул. „529" бр. 4 — Скопје (467) 

Лична карта рег. бр. 75010, серија бр. 0054357, 
издадена од ПВР — Скопје на Благоја Ангел Ге-
оргиевски, ул. „155" бр. 109 .— Скопје (468) 

Лична карта рег. бр. 22874, серија бр. 0067368, 
издадена од СВР — Скопје на Миливое Лазаров 
Јовановски, ул. „Ленинова" бр. 47 — Скопје (469) 

Лична карта рег. бр. 35886, серија бр. 0027556, 
издадена од СВР — Скопје на Крсте Стефанов 
Неделковски, ул. „464" бр. 106 — Скопје (470) 

Лична карта рег. бр. 24898, серија бр. 0654592, 
издадена од СВР — Скопје на Томе Гаврилов 
Јурковски, ул. „Ленинова" бр. 45 — Скопје (471) 

Лична карта рег. бр. 1745, серија бр. 0277741, 
(издадена од СВР — Ресен на Донка Г. Митреска, 
е. Избиште — Преспанеко (482) 

Лична карта рег. бр. 15864, серија бр. 0048575, 
[издадена од ПВР — Струга на Горѓи Ставрев По-
повски, ул. „27 март" бр. 55 — Струга (483) 

Лична карта рег. бр. 12058, серија бр. 0044796, 
издадена од СВР — Струга на Науме Крстев Ка ј -
макоски, е. Мислешево — Охридско (485) | 

Лична карта рег. бр. 9901, серија бр. 0549695, 
издадена од СВР — Куманово на Рафиз Рамадана 
Јашари, е. Никуштак — Кумановско (486) 

Лична карта рег. бр. 24345, серија бр. 0721155, 
издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Енвер М. 
Ислами, е. Градец — Гостиварско (487) 

Лична карта рег. бр. 2126, серија бр. 0787982, 
издадена од СВР — Тетово на Нури Сулеман Су-
лемани, ул. „Битолска" бр. 46 — Тетово (488) 

Лична карта рег. бр. 23655, серија бр. 0720365, 
издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Ќамил 
Бајрам Мустафи, е. Врановци Гостиварско (489) 

Лична карта рег. бр. 2835, серија бр. 0699445, 
издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Мемет 
Абдиов Османи, ул. „Васил Василевски" бр. 40 — 
Гостивар (490) 

Лична карага рег. бр. 12405, серија бр. 0709415, 
издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Нијази 
Селманов Мелани, ул. „Димитар Влахов" бр. 24 — 
Гостивар (491) 

Лична карта рег. бр. 17430, серија бр. 0593550, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Ѓула Јаков 
Пфајфер, е. Г. Лисиче „Млин Шар" — Скопско 

(492) 
Лична карта рег. бр. 8267, серија бр. 0583777, 

издадена од СВР на ОНО — Скопје на Томислав 
Николов Смилевски, е. Катланова Брезица — Скоп-
ско (493) 

Лична карта рег. бр. 14989, серија бр. 0591499, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Садик 
Мусли Зекири, е. Студеничани — Скопско (494) 

Лична карта рег. бр. 3525, серија бр. 0783193, 
издадена од ОВР — Ѓорче Петров на Срмена Сте-
ван (Пантовска) Ѓорѓиевска, Ѓ. Петров (495) 

Лична карта рег. бр. 3523, серија бр. 0783189, 
издадена од ОВР — Ѓорче Петров на Славе Ми-
јајлев Горневски, Ѓорче Петров (496) 

Лична карта рег. бр. 17277, серија бр. 0617897, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Алил Ка-
риман Аметовски, е. Арачиново •— Скопско (497) 

Лична карта рег. бр. 7885, серија бр. 0584395, 
издадена од СВР на ОНО — Скопје на Борис Ни-
колов Пешевски е. Ајватовци — Скопско (498) 

Лична карта рег. бр. 3443, серија бр. 0343953, 
издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Не-
вена Димова (Петкова) Илкова, ул. „Кочо Рацин" 
бр. 32 — Титов Велес (499) 

Лична карта рег. бр. 19409, серија бр. 0716019, 
издадена од СВР — Гостивар на Халил Салиов 
Халили, е. Чегране — Гостиварско (500) 

Лична карта рег. бр. 10102, серија бр. 0795740, 
(издадена од СВР — Тетово на Муареми Фуат Мус-
баедин, ул. „Л. Колишевски" бр. 80 — Тетово (501) 

Лична карта рег. бр. 9493, серија бр. 0706003, 
издадена од СВР на ОНО — Гостивар на Асан 
Салиов Џеладини, е. Неготин — Гостиварско (503) 

Лична карта рег. бр. 11131, серија бр. 0191641, 
издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Русе Јо-
ванов Ангелески, е. Белаводица — Прилепско (504.) 

Лична карта рег. бр. 6100, серија бр. 0682841, 
[издадена од СВР — Тетово на Ајрула Ариф Изет, 
ул. „Браќа Миладинови" бр. 88 — Тетово (505) 

Лична карта рег. бр. 5007, издадена од ПВР 
на ОНО — Прилеп на Петре Миланов Илиески, 
е. Беловодица — Прилепско (506) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 4899/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници на страна 50, рег. бр. 337, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Безалкохолни пи-
јалоци — Ајдар Сулејман Синани, со седиште во 
Гостивар^ (ул. ,(,Мајор-Чеде Филиповски" бр. 26. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
и продажба на безалкохолни пијалоци. 
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Формата ќе ја потпишува сопственикот Ајдар 
Сулејман Синани. (526) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 8092/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 50, рег. бр. 338, занает-
чискиот дуќан под фирма: Безалкохолни пијало-
ци — Ружди Закиров Имери, со седиште во Гости-
вар, ул. „Маршал Тито". 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
и продажба на безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ружди 
Закиров Имери. (527) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 13622/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 204, рег. бр. 204, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Ковач Садик Ајдар Јусуфовски, со седиште 
во е. Велешта. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садик 
Ајдар Јусуфовски. (528) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија фр. 4268/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
»страна 59, рег. бр. 260, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Атанас Јованов Ситновски, со се-
диште во е. Разловци. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фармата ќе ја потпишува сопственикот Ата-
нас Јованов Ситновски. (532) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5232/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 62, рег. бр. 286, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Кушевски Иванов Филип, со се-
диште во е. Владимирово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ку-
певски Иванов Филип. (533) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5150/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 62, рег. бр. 288, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Шивач Симевски Ефтимов Петар, со се-
диште во Берово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Си-

мевски Ефтимов Петар. (534) 
На основа дозволата од НО на Малешевска 

околија бр. 5180/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
Страна 62, рег. бр. 287, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Пачемски Ефтимов Гаврил, со се-
диште во Берово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пачем-
<ски Ефтимов Гаврил. (535) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 17144 од 11.XI. 1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 326, рег. бр. 326, 
'занаетчискиот дуќан под фирма: Волно-влачар 
Трајко Марков Радевски, со седиште во е. Бабино. 

Предмет на работата на дуќанот е: влачење на 
волна. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Марков Радевски. (832) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 16757 од 10.Х1.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 325, рег. бр. 325, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Спасе Бошев Ве-
љановски, со седиште во е. Добрушево. 

Предмет на работата на дуќанот е: Барење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе 
Бошев Вељановски. (833) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 16881 од 5X1.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 324, рег. бр. 324, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Боне Велев Та-
левски, со седиште во е. Карамани. 

Предмет на работата на дуќанот е: вареле на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бон« 
Велев Талевски. (834) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 16726 од З.Х1.19ЅЗ 
10дина е запишан во Јгегистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 323, рег. бр. 323, 
ѕ&наетчискиот дуќан под фирма: Спиро Ацев Ла-
Зоревски, со седиште ЕО е. Карамани. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро 
Ацев Лазаревски. * (835) 

На основа дозволат^ од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 16714 од З.Х1.19ЅЗ 
година е запишан во регистарот на занаетчиската 
дуќани и работилници на страна 322, рал бр. 321, 
занаетчискиот дуќан год фирма: Воденичар Ми-
лан Дамев Јотевски, со седиште во е. Мургашевс 

Предмет на работат?, на дуќанот е: воденичар • 
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митан 
Дамев Јошевски. 

На основа дозволата од НО на Градската гп-
штипа — Битола бр. 8360 од 6.Ш.1953 година е за-
1 ина1? во регистарот на занаетчиските дуќана и 
работилници на страна 687, занаетчискиот дуќан 
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п гд фирма: Бербер Сслаедин Идриз Асан, со се-
диште во Битола, ул. „Моша Пијаде" Ѓр 13 

Предмет на работата на дуќанот е: -."грбеос.ки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Се-
лаедин Идриз Асан. (837) 

На основа дозволата од НО на Дебарска око-
лија бр. 1466 од 30.V. 1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна ЗОО, рег. бр. 158, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткар Баланца А. Лутви, со седи-
ште во Дебар, ул. „М. Тито". 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ба-
ланца А. Лутви. (838) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Куманово бр. 8262 
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 60, рег. 
бр. 60, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Трајко Спасов Василевски, со седиште во Кума-
ново, ул. „Доне Божинов" бр. 60. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
занает. 

Фирмата ќе1 ја потпишува сопственикот Трај-
ко Спасов Василевски. (789) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 5172/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 446, рег. бр. 446, занает-
чискиот дуќан под фирма: Грнчар Владимир Спа-
сов Станковић со седиште во Куманово, ул. „Југ. 
Армија" бр. 15. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
димир Спасов Стајковиќ. (779) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2003/51 година е 
'запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 141, рег. бр. 141, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Ибраим Осма-
нов Карабаџак, со седиште во Куманово, ул. „Н. 
Југославија" бр. 44. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибра-
им Османов Карабаџок. (780) 

На основа дозволата од Поееренството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 4267/51 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
[работилници на страна 429, рег. бр. 429, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Рамадан Салимов 
Јашаровски, со седиште во Куманово, ул. „Ив. 
Гошњак" бр. 74. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рама-
дан Салимов Јашаровски. (781) 

На основа дозволата од Поверенсцвото за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 3153/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 408, рег. бр. 408, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Стојан Ѓор-
ѓев Тасевски, со седиште во Куманово, ул. „П^ро 
Ничо" бр. 48. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Горгов Тасевски. (782) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2362/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 257, рег. бр. 257, занает-
чискиот дуќан под фирма: Качар Петар Крстев 
Петковски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Бо-
жиновски" бр. 56. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Крстев Петковски. (783) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Куманово бр. 9184 
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 64, рег. 
бр. 64, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Реџеп Асанов Аметовски, со седиште во Куманово, 
ул. Видое Смилевски" бр. 1. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеп 
Асанов Аметовски. (784) 

На основа дозволата од НО на Озфидска око-
лија бр. 16884/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
211, рег. бр. 211, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Опинчар Хајрула Халима Иса, со седиште во 
Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хај -
рула Халима Иса. (734) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 17474/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
212, рег. бр. 212, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Џигеровски Петар со седиште во 
Струга. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џи-
геровски Петар. (735) 

На основа дозволата на НО на Градската оп-
штина—Охрид, бр. 5932 од 25-У1-1953 година е* 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 249, рег. бр. 249, занает-
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нискиот дуќан под фирма: Ножар Муарем Аки 
Фејзула, со седиште во Охрид, ул. „Г. Гуранче" 
бр. 32. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на ножеви. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муа-
рем Аки Фејзула. (727) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Охрид бр. 5933 од 25-У1-1953 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 248, рег. бр. 248, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Сејран Далип 
Куртиш со седиште во Охрид, ул. „Г. Гуранче" 
бр. 24. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сеј-
ран Далип Куртиш. (728) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Охрид бр. 9666 од 3-1Х-1953 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 253, рег. бр. 253, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Казанџија Стефан Сла-
вев Мариноски, со седиште во Охрид, ул. „Г Дел-
чев" бр. 32. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на казани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
фан Славеа Мариноски. (729) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Прилеп бр. 8999 
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна, 154, рег. 
фр. 154, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Бошко Ангелоски, со седиште во Прилеп, ул. „Ц. 
Кољарец" бр. 14. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко 
Ангелески. (806) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 19143 од 16-УП-1953 година е 
{запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и 'работилници на страна 680, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Све(ќар Никола Глигоров Скепаров,, 
со седиште во Битола, ул. „Ордан Николов" 
бр. 58. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на свеќи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Глигоров Скепаров. (680) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 20184 од 1-УШ-1953 година е 
(запишан во регистарот на занаетчиските! дуќани 
и работилници на страна 682, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Аспаеија Михајлова Лазарова, со се-
диште во Битола, ул. „Тошо Даскало" бр. 1. 

Предмет на работата на дуќанот е. варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аспа-
сија Михајлова Лазарова. (681) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 22101 од 1-1Х-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна' 681, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Блаже Ѓорев Брсаковски, со седиште 
во Битола, ул. „Хр. Узунов" бр. 5. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже 
Ѓорев Брсаковски. (682) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 25026 од 30-1Х-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 683, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Лимар Стефан Велов Каранфилов, со 
седиште во Битола, ул. „Македонска" бр. 32. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
фан Велов Каранфилов. (731) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 17776 од 30-У1-1953 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 684, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач Јован Георгиев Неделковски, 
со седиште во Битола, ул. „Булевар 1 мај" бр. 236. 

Предмет на работата на дуќанот е: шивачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Георгиев Кѕделковски. (732) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина—Битола бр. 7818 од 6-Ш-1953 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 685, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Опинчар Осман Џелал Османовски, 
со седиште во Битола, ул. „Трговска" бр. 72. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Осман 
Џелал Османовски. (733) 

На основа дозволата од НО на Дебарска око-
лија бр. 4750 од 18-УШ-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 290, рег. бр. 152, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кондура.џија Феми Амид По-
честа, со седиште во Д^бар, ул. „Маршал Тито" 
бр. 5. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Феми 
Амид Поцеста. (572) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 8586 
1953 година е запишан во регистарот на занает-
ските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 
58, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
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Јусуф Мемедов Сиџимовски, со седиште во Ку-
маново, ул. „Доне Божинов" бр. 11. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф 
Мемед ов Стоимовски. (791) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 7267 
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 56, рег. 
бр. 56, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткаро-
шеќерџиска работилница на Милош Павлов Сто-
јановски, со седиште во Куманово, ул. „Бранко 
Димов" бр. 17. 

Предмет на работата на дуќанот е: слаткаро 
шеќерџиски изработки. 

Фирмата ќе* ја потпишува сопственикот .Ми-
лош Павлов Стојановски. (792) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Куманово бр. 10051 
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 57, рег. 
бр. 57, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Стојан Митев Маневски, со седиште во Куманово, 
ул. „Лазар Колишевски" бр. 56. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Митев Маневски. (793) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Куманово бр. 8823 
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 55, рег. 
фр. 55, занаетчискиот дуќан под фирма: Роска 
брајкова Спасовска, со седиште во Куманово, ул. 
„Ристовац" бр. 10. 

Предмет на работата на дуќанот е: печеше на 
(ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Роска 
Трај кова Спасовска. (794) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Куманово бр. 6216 
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 54, рег. 
бр. 54, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Горѓи Панов Спасовски, со седиште во Куманово, 
ул. „Д. Божинов, бр. 22-а. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Панов Спасовски. (795) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 3326/51 година е 
(запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 412, рег. бр. 412, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Горѓи Стојанов 
ѓорѓевиќ, со седиште во Куманово, ул. „Доне Бо-
жиновски" бр. 38. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Стојанов ѓорѓевиќ. (785) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Куманово бр. 7118 
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 63, рег. 
бр. 63, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Славко Манасов Петровски, со седиште во Кума-
ново, ул. „Трг Маршал Тито" бр. 1. 

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

Фирмата ќе! ја потпишува сопственикот Слав-
ко Манасов Петровски. (786) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Куманово бр. 7002 
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските! дуќани и работилници на страна 62, рег. 
бр. 62, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар 
Благој Трајков Стој мановски, со седиште во Ку-
маново, ул. Маршал Тито". 

Предмет на работата на дуќанот е: производ-
ство и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гој Трајков Стојменовски. (787) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Куманово бр. 8213 
1953 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 61, рег. 
бр. 61, занаетчискиот дуќан под фирма: Шеќеро-
слаткар Петруш Д. Петковски, со седиште во Ку-
маново, ул. „Ген. Темпо" бр. 206. 

Предмет на работата на дуќанот е: итеќеро-
слаткарски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пе-
труш Д. Петковски. (788) 

На основа дозволата од НО на Дебарска око-
лија бр. 6394 од 28.1Х.1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под. ре!\ бр. 294, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Арслан Сеља, со седиште во Дебар, 
ул. „М. Тито" бр. 36. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арслан 
Сеља. (724) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 6283 
од 16.УП. 1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, 
рег. бр. 52, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Георги А. Тимовски, со седиште во Струмица. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
А. Тимовски. (712) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 7950 
од 15.IX. 1953 година е запишан во регистарот на 
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занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, 
рег. бр. 51, занаетчискиот дуќан под фирма: Елек-
тро-инсталаторска работилница на Коста Тимов 
Бучков, со седиште во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: електро-
инсталаторски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Тимов Бучков. (713) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 7786 
од 10.1Х.1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, 
рег. бр. 50, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
вач Милчо Панде Каламерков, со седиште во 
Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е': ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милчо 
Панде Каламерков. (713) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина Титов Велес бр. 8958 од 18.УП. 1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани, 
и работилници на страна 370, рег. бр. 364, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ќебапчија Крум То-
доров Глушковски, со седиште во Титов В^лес, ул. 
„Владимир Назор" бр. 49. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење на 
ќебапи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крум 
Тодоров Глушковски. (684) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 10623 од 10.1Х.1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници па страна 372, рег. бр. 366, 
занаетчискиот дуќан псд фирма: Кројач, Веса Ки-
рова Гунтарева, со седиште во Титов Велес, ул. 
„Коле Неделковеки" бр 8. 

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

Фирмата ќе ја потш&нува сопственикот Веса 
Кирова Гунтарева. (686) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 957 од 13.VI. 1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници • на страна 367, рег. бр. 361, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Конду рација Киро 
Игнов Јанев, со седиште во Титов Велес, ул. „Ки-
рил и Методи" бр. 9. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Игнов Јанев. (687) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина Титов Велес бр. 5201 од 14.1 V. 1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 

нискиот дуќан под фирма: Слаткар Благоја Алек-
сов Аџи Ристов, со седиште во Титов Велес, ул 
„Карло Липних" бр. 11. 
и работилници на страна 368, рег. бр. 362. занает-

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гој Алексов Аџи Ристов. (688) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина Титов Веле(с бр. 9847 од 8.УШ. 1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќан!* 
и работилници на страна 371, рег. бр. 365, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Грозда Ѓонева 
Крстева, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 121. 

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

Фармата ќе ја потпишува сопственикот Грозда 
Ѓорева Крстева. (689) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина Титов Велес бр. 9610 од 3.УП. 1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилница на страна 369, рег. бр. 363, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Фи лимена Пет-
рова Печкова, со седиште во Титов Велес, ул. „Ди-
митар Влахов" бр. 34а. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фи-
лимена Петрова Печкова. (700) 
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ството на производителот без плаќање 
данок на пролет 112 

27. Решение за опрзделување на процентот 
од последниот разрезан данок од зем1о-
делие кои даночните обврзници на данок 
на доход ќе го платат како аконтација за 
1-от квартал на 1954 година ИЗ 

28. Решение за одобрување отпивањето и 
работата на Друштвото на универзитет-

ски образовани жени од НР Македонија 11 3 

Из давач: Новинско-из давачко претпријатие „Служ бен весник на Народна Република Македонија" — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скогцје бр. 801-Т- 166. Печатница ,„Гоце Делчев" II — Скопје. 


