
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 
Четврток, 11 декември 1952 

Број 35 Година VIII 

Претплата за 1952 год. изнесува 
560 Дин. Овој број чини 16 динари 
Чековна сметка број 801-901-702 

115 
Нд основа член 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за до-
несување уредби по прашањата од народното сто-
панство и обнова на земјата, по предлог на Ми-
нистерот-Претседател на Советот за просвета, 
наука и култура, Владата на Народна Република 
Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА УЧИТЕЛСКО-ДОМАЌИНСКОТО УЧИЛИШ-

ТЕ ВО СКОПЈЕ 
V 

Член 1 
Се оснива Учителско-домаќинско училиште 

во Скопје со задача да подготвува стручни учи-
телки по домаќинство. 

Член 2 
Училиштето е установа на Советот за про-

света, наука и култура и се наоѓд под негово ра-
ководство и надзор. 

Член 3 
Учителско-домаќинското училиште има ранг} 

на средно стручно училиште. 
Член 4 

Во Училиштето се примаат за ученици лица 
од женски пол што сшрвиле најмалку IV клас 
гимназија односно полно основно народно учи-
лиште со полуматурски испит или ним рамно 
училиште и што не се постари од 16 години. 

Член 5 
.Учењето во Училиштето трае четири години 

и се изведува последователно во четири класа. 
По исклучени^ во Училиштето можат да се 

отворат специјални паралелки во кои учењето 
трае две години. 

Во паралелките од претходниот7 ст,ав се при-
маат за ученици лица што свршиле најмалку 
нижа гимназија односно полно основно народно 
училиште со полуматурски испит или некое друго 
ним рамно училиште и не се помлади од 25 го-
дини, а поради учеството во Народноослободител-
ната борба и работењето во државни и опште-
ствени установи и организации) по (ослободува-
њето немале можност на време и редовно да го 
продолжат и свршат средното образование. 

Член 6 
На крајот од учењето сите ученици полагаат 

завршен дипломски испит. 
Член 7 

Наставата во Училиштето и во специјалните 
паралелки се изведува според .наставен план и 
програма што ќе ги пропише Министерот-Прет-
седател на Советот за просвета, наука и култура. 

Член 8 
Со Училиштето раководи директор, што го 

назначува Министерот-Претседател на Советот за 
просвета, наука и култура. 

За работата и успехот на училиштето дирек-
торот одговара пред Министерот-Претседател на 
Советот за просвета, наука и културна. 

Член 9 
Училиштето има посебна претсметка на при-

ходи и расходи што влегува во состав на прет-
сметката на приходите и расходите на Советот за 
просвета, наука и култура. 

Наредбодавец за извршување на претсмет-
ката е директорот на Училиштето. 

Член 10 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 

Уредба донесува, по потреба, Министерот-Прет-
седател на Советот зд просвета, наука и култура. 

Член И 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на неј-

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

Број 1256 од 1-ХИ-1952 година, Скопје 
Претседател нд Владата 

на Народна Република Македонија 
Ј1. Колишевски, е. р. 

Министер-Претседател 
на Советот за просвета, наука 

и култура, 
Д. Џамбаз, е. р. 

116 
На основа член 1 од Законот за овластување 

Владата на Народна Република Македонија за 
донесување уредби по прашањата од народното 
стопанство и обновата на земјата, по предлог од 
Министерот-Претседател на Советот за просвета; 
цаука и култура, Владата на Народна Република 
Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ОТВАРАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ 
ПРИ УЧИТЕЛСКИТЕ ШКОЛИ ВО СКОПЈЕ И 

БИТОЛА 
Член 1 

При учителските школи во Скопје и Битола 
се отвараат специјални паралелки за подготвува-
ње учителски кадар. 

Член 2 
Во специјалните паралелки се примаат за 

ученици лица што свршиле најмалку IV клас гим-
назија односно полно основно народно училиште 
со полуматурски испит или ним рамно училиште 
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ине се помлади од 25 годни, а поради учеството 
во Народноослободителната борба и работењето 
во државни и општествени установи и организа-
ции по ослободувањето немале можност на време 
и редовно да го продолжат и свршат средното 
образование. 

Член 3 
Учењето во специјалните паралелки трае две 

години. 
На крајот од учењето се полага учите лско-

дипломски испит. 
Член 4 

Наставата во специјалните паралелки ќе се 
изведува според наставен план и програма што ќе 
ги пропише, во рамките на наставниот план и 
програма за учителските школи, Министерот-
Претседател на Советот за просвета, наука и 
култура. 

Член 5 
На учениците од специјалните пардлелки, кои 

на крајот од учењето ќе го положат учителско-
дипломскиот испит, ќе им се издаде диплома за 
свршена учителска школа. 

Член 6 
Во однос оценувањето, изведувањето на на-

ставата, испитите и др. да специјалните # пара-
лелки ќе се применуваат прописите што важат 
за учителските школи. 

Член 7 
Поблиски прописи за извршувањето на оваа 

Уредба донесува, по потреба, Министерот-Прет-
седател на Советот за просвету, наука и култура. 

Член 8 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на неј-

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

Број 1255 бд 1-ХИ-1952 година, Скопје. 
Претседател нд Владата 

на Народна Република Македонија, 
Ј1. Колишевски, е. р. 

Министер-Претседател 
на Советот за просвета, наука и култура, 

Д. Џамбаз, е. р. 

117* 
На основа член 79 став 2 од Уставот на На-

родна Република Македонија, по предлог од Ми-
нистерот-Претседател на Советот за просвета, 
наука и култура, Владата ца Народна Република 
Македонија донесува • 

УРЕДБА 
ЗА СОЕДИНУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО СРЕДНО 
ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВ-
СКИ", ШУМАРСКИОТ ТЕХНИКУМ „ЧАСЛАВ 
РАНЃЕЛОВСКИ^, РАБОТНИЧКИОТ ТЕХНИ-
КУМ И ИНДУСТРИСКОТО СРЕДНО ТЕХНИЧ-
КО УЧИЛИШТЕ СИТЕ ВО СКОПЈЕ ВО ЕДНО 

УЧИЛИШТЕ 
Член 1 

Градежното средно техничко , училиште 
„Здравко Цветковски" во Скопје, Шумарскиот 
техникум „Часлав Ранѓеловски" во Скопје, Ра-
ботничкиот техникум во Скопје и Индустриското 

средно техничко училиште во Скопје се соедину-
ваат во едно училиште под назив „Средно-тех-
ничко училиште во Скопје". 

Средно-техничкото училиште е самостојна 
установа на Советот за просвета, наука и кул-
тура и се наоѓа под негово непосредно раковод-
ство и надзор. 

Член 2 
Средно-техничкото училиште ги има овие от-

сечи: градежен, архитектонски, геодетски, шумар-
ски, машински, електро-технички, хемиско-тех-
нолошки и терилен. 

Министерот-Претседател на Советот зд про-
света, наука и култура може да оснива и други 
отсеци, а постоевте да ги соединува односно 
укинува. 

Член 3 
Наставата во Училиштето трае четири години 

и се изведува последователно во четири учебни 
години. 

Член 4 
Во Средно-техничкото училиште се примаат 

ученици што свршиле нижа гимназија односно 
полно основно народно училиште со полуматур-
ски испит или ним рамно училиште. 

Член 5 
Со Средно-техничкото училиште раководи 

директор, што го назначува Министерот-Претсе-
дател на Советот за просвета, наука и култура. 

I За својава работа директорот одговара пред 
Министерот-Претседател на Советот за просвета, 
наука и култура. 

Член 6 
Со поедините отсеци на Средно-техн^чкото 

училиште раководат шефови на отсечи што ги 
именува Министерот-Претседател на Советот за 
просвета, наука и култур,а од редот на наставни-
ците на Училиштето. 

Шефовите на отсеците за својата работа од-
говараат пред Министерот-Претседател на Сове-
тот за просвета, наука и култура и пред дирек-
торот на Училиштето. 

: Член 7 
Средно-техничкото училиште има посебна 

претсметка на приходи и расходи која влегува во 
состав на претсметката на приходите и расходи-
те на Советот за просвета, наука и култура. 

Наредбодавец за извршување на претсмет-
ката е директорот на Училиштето. 

Член 8 
Учениците од соединетите училишта преми-

нуваат во соодветните класови и отсечи на Сред-
но-техничкото училиште. 

Член 9 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 

Уредба, како и за организациајтд и работењето 
и* за наставниот план и програма на Училиштето 

, ќе пропише Министерот-Претседател на Советот 
за просвета, наука и култура. 

Член 10 
Овда Уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во ,,Службен весник на На-
родна Република Македонија", а од тој ден пре-
стануваат да важат: Уредбата за оснивање на 
Индустриското средно техничко- училиште! во 
Скопје и Уредбата з,а оснивање на Шумарскиот 
техникум ,,Часлав Ранѓеловски" во Скопје („Слу-
жбе« ресник т НРМ" бр. 19/49), Решението за 
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оснивање Работнички техникум на Министер-
ството за индустрија и рударство („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 22/48) и Правилникот за орга-
низацијата и работата на Работничкиот техникум 
на Министерството за индустрија и рударство 
(„Службен весник на НРМ" бр. 7/49). 

Број 1258 од 1.ХП.1952 година, Скопје. 
Претседател на Владава 

на Народна Република Македонија, 
Ј1. Колишевски, е. р. 

Министер-Претеедател 
на Советот за просвета, наука 

и култура 
Д. Џамбаз, е. р. 

118. 
На основа член 1 од Законот за овластување 

Владдта на Народна Република Македонија за 
донесување уредби по прашањата од народното 
стопанство и обнова на земјата, по предлог од 
Министерот-Претседател на Советот за просвета, 
наука и култура, Владата на Народна Република 
Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РАНГОТ НА ЕДНОГОДИШ-
НИОТ КУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВО ДОЛ-

НИТЕ КЛАСОВИ НА ГИМНАЗИИТЕ 
Член 1 

Училишните квалификации стечени со свр-
шувањето на Едногодишниот курс за преподава-
тели во долните класови ћа гимназиите, одржан 
во учебната 1945/46 година во Скопје, се израм-
нуваат со квалификациите што се стекнуваат со 
свршување на виша педагошка школа и ги даваат 
правата што ги дава свршена виша педагошка 
школа. 

Член 2 
На дипломите за свршениот Едногодишен 

курс за преподаватели во долните класови на 
гимназиите Советот за просвета, наука и кул-
тура ќе стави клаузула декд се израмнени со ди-
пломите за свршена виша педагошка школа и 
дека ги даваат правата што ги имаат лицата со 
свршена виша педагошка школа. 

Член 3 
Поблиски прописи за применување на оваа 

Уредбу издава, по потреба, Министерот-Претсе-
дател на Советот за просвета, наука и култура. 

Член 4 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во ,,Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 1254 од 1.ХП. 1952 година, Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народнд Република Македонија, 
Л. Колишевски, е. р. 

Министер-Претседател 
на Советот за просвета, наука 

и култура 
Д. Џамбаз, е. р. 

119 
На основа член 79 став 2 од Уставот на На-

родна Република Македонија, по предлог од Ми-
нистерот-Претседател на Советот за просвета, 
наука и култура, Владата на Народна Република 
Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА УКИНУВАЊЕ ШКОЛАТА ЗА ВОСПИТАЧИ 

НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 
Член 1 

Се укинува Школата за воспитани на деца 
од предучилишна возраст во Скопје. 

Член 2 
Учениците од укинатата Школа ќе преминат 

во соодветните класови на Учителската школа 
во Скопје. 

Член 3 
Наставниот и друг персонал, како и детската 

градина — вежбалницата преминуваат во Учи-
телската школа во Скопје. 

Член 4 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

Уредба ќе донесува, по потреба, Министерот-
Претседател на Советот за просвета, цаука и 
култура. 

Член 5 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", на кој ден пре-
стднува да важи Уредбата за Школата за воспи-
тачи на деца од предучилишна возраст („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 34/50.). 

Број 1257 од 1.ХП.1952 година, Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Ј1. Количевски, е. р. 

Министер-Претседател 
на Советот за просвета, наука 

и култура 
Д. Џамбаз, е. р. 

120 
На основа член 8 од Уредбата зд оснивање 

Студентски потпорен фонд во Скопје („Службен 
весник нд НРМ" бр. 6/52), во согласност со Ми-
нистерот на финансиите^ пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА 

НА СТУДЕНТСКИОТ ПОТПОРЕН ФОНД 
! Задача на фондот 

Член 1 
Студентскиот потпорен фонд во Скопје (во 

понатамошниот текст „Фондот") има за задача 
да им дава позајмици за продолжување односно 
свршување на студиите на редовните студенти и 
апсолвенти^ што студирале редовно на факул-
тетите од Универзитетот во Скопје. 

П Позајмици 
Член 2 ' . • 

Позајмица од Фондот може да добие студент 
односно апсолвент на секој факултет од Универ-
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зитетот во Скопје ако ги исполнува следните 
услови: 

1) да има запишани и заверени најмалку че-
тири семестри односно да апсолвирал на еден од 
факултетите на Универзитетот во Скопје; 

2) да положил најмалку половину од испитите 
што се предвидени за полагање во заверените 
семестри; 

'3) испитите да ги положил со среден успех 
најмалку 7; 

4) да не дипломирал на друг факултет; 
5) да не прима детски додаток, стипендија 

или помош, односно да нема доход поголем од 
2.000 динари месечно; 

6) да не е во редовен или хонорарен службен 
односно работен однос и 

7) доходот на родителите на молителот за 
претходната годинд да не е поголем од 2.000 ди-
нари, по член месечно. 

Член 3 
За доделување позајмица се поднесува молба 

до управниот одбор на Фондот. Во молбата, по-
крај личните податоци на молителот, треба да 
биде означена висината на позајмицата, времето 
за кое се бара таа, рокот во кој ке се врати м 
гаранцијата што ке се даде за примената по-
зајмица. 

Кон молбата треб,а да бидат приложени след-
ните документи: 

а) потврда од факултетот на кој студира од-
носно на кој апсолвирал молителот за запиша-
ните и заверените семестри, положените испити 
и оценките добиени на нив; 

б) уверение од надлежниот народен одбор за 
висината нд доходот во претходната година на 
родителите на молителот; 

в) писмена изјава на молителот дека не ди-
пломирал на друг факултет; дека не се наоѓа во 
редовен или хонорарен службен односно работен 
однос; дека не прима детски додаток; дека не 
примд стипендија или помош, односно дека не-
ма доход поголем од 2.000 динари месечно. 

Член 4 
По молбата решава Управниот одбор 

Во решението со кое се одобрува позајми-
цата треба да бидат означени: 

а) вкупниот износ на одобрената позајмида; 
б) бројот на месечните рати во кои треба на 

ползувачот да му се4 исплатува позајмицата; 
в) висината на месечните рати; 
г) рокот во кој ползувдчот ке ја врати приме-

ната позајмица;* 
д) висината и начинот на пресметувањето на 

каматата на позајмицата и 
ѓ) видот на гарднцијата што треба да ја по-

ложи ползувачот на позајмицата. 
Против решението на1 Управниот одбор моли-

телот може да подаде жалба до Советот за про-
света, наука и култура во рок од 15 дена од де-
нот на примањето на решението. 

Член 5 
По одобрувањето на позајмицата помеѓу мо-

лителот и Фондот се склучува договор за позај-
мената во кој се одредува вкупниот износ на 
одобрената позајмица, бројот на месечните рати 
во кои треба дд се исплатува позајмицата, ви-
сината, на месечните рати, рокот и условите на 
враќањето на позајмицата, давањето гаранција, 
санкциите за неуредно плаќдње и овластување 

на управниот одбор на Фондот да може да го за-
пре плаќањето на позајмицата и да го бара вра-
ќањето нд дотогаш примените износи, во случа-
ите од член 10 од овој Правилник. 

Член 6 
Како гаранција за враќањето на позајмицата 

може да служи емство на лицата што се должни 
да го издржуваат молителот или нд други лица, 
или друг вид обезбедување што ке го одреди 
управниот одбор на Фондот. 

Емството од предниот став може да се даде 
или на договорот за позајмицата или со посебен 
акт. 

Член 7 
Управниот одбор може да одлучи позајмица 

да се даде и без емство. 

Член 8 
Позајмицатд, по правило не се исплатува за 

месеците јули и август.. 
Во оправдани случаи, Управниот одбор може 

да реши на поединен студент позајмица да му 
сеј исплатува и во месеците Јули и август, во 
рамките на вкупниот износ на одобрената по-
зајмица. 

Член 9 
Секој ползувач на позајмица е должен во 

почетокот на секој семестар да му поднесува на 
Управниот одбор на Фондот потврда за запиша-
ните односно заверените семестри и положените 
испити. 

Член 10 
Управниот одбор на Фондот може да го за-

пре неплаќањето на позајмицата: а) ако ползу-
вачот не ги дава пропишаните испити во одре-
дените испитни рокови, б) ако ползувдчот нео-
правдано ги прекине студиите; в) ако ползувачот 
без оправдани причини не дипломира на време; 
г) ако доделената позајмица не се ползува за 
продолжување односно свршување на студиите; 
д) ако во мдтериЈалната положба на ползувачот 
настапат измени што го исклучуваат правото на 
примање позајмица. 

Во случаите Од предниот став ползувачот е 
должен да му ги врати на фондот примените из-
носи од позајмицата во рокот што ќе го одреди 
Управниот одбор, д кој не може да биде подолг 
од две години од денот кога ке се донесе реше-
нието за запирањето на исплатата. 

На сумите што ке ги врати во рокот од пред-
ниот став ползувачот плака камата од 3%, а по 
овој рок плаќа кдмата како на соодветните заеми 
што ги даваат банките. 

Од плаќањето на каматата одредена во пред-
ниот став се ослободуваат за двегодишниот рок 
ползувачите предвидени во став 1 точкд д) од 
овој член, а по изминувањето на овој рок и тие 
плаќаат камата како на соодветните заеми што 
ги даваат банките. 

Член 11 
Рокот за враќдње на позајмицата не може 

да биде подолг од десет години, сметајќи од де-
нот на дипломирањето на ползувачот. Во овој 
рок не се смета времето ^кое ползувачот ке го 
проведе на отслужување • на редовниот военен 
рок. 

Член 12 
За првите три години за кои постои обврска 

за враќање на поздјмицата камата не се плаќа; 
за четвртата и петтата година се плаќа камата од 
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2%, а по петтата година се плаќд камата како на 
соодветните заеми што ги даваат банките. 

Член 13 
Исплатата на позајмици^, како и враќањето 

на истите се врши преку Народната банка на 
ФНРЈ — Централа на НРМ во Скопје. 

Член 14 
Народната банка исплатите односно запира-

њето на исплатата на позајмените ги врши на 
основу налог на Управниот одбор на Фондот. 

III Раководство на Фондот 
Член 15 

Со Фондот управува управен одбор кој се 
состои од 5 члена и тоа: двајца претставители 
на Сојузот на студентите на Југославија од Уни-
верзитетот во Скопје и по еден претставител на 
Универзитетот во Скопје, Советот за просвета, 
наука и култура и Министерството на финан-
сиите. 

Управниот одбор избира од своите членови 
претседател и секретар. 

Член 16 
Членовите на управниот одбор ги именува и 

ги разрешува Министерот-Претседател на Сове-
тот за просвета, наука и култура. 

Член 17 
Членовите на управниот одбор своите функ-

ции ги вршат дури не бидат разрешени. 

Член 18 
Управниот бдбор ги врши овие работи: 
1) ја раководи работата на Фондот и се гри-

жи за нејзиното правилно одвивање; 
2) решава по молбите за позајмици и одобру-

ва позајмици во границите на расположивите 
средства; х 

3) се грижи за врдќањето на доделените по-
зајмици; ѕ 

4) се грижи за зголемување имовината на 
фондот и 

5) поднесува до советот за просвета, цаука и 
култура на крајот од месец август секоја година 
извештај за состојбата на Фондот. 

Член 19 
Управниот одбор може полноважно да реша-

ва ако на седницава присуствуваат најмалку три 
члена, а решенија донесува со мнозинство гла-
сови на присутните членови. 

Во случај еднаква поделба на гласовите од-
лучува гласот на претседателот односно неговиот 
заменик. 

Член 20 
Фондот како правно лице го застапува и го 

претставува претседателот на управниот одбор. 
Претседателот на управниот одбор во случај 

на отсутност или спреченост го заменува секре-
тарот. 

Член 21 
Претседателот односно секретарот, кода го 

застапува отсутниот односно спречениот претсе-
дател, не можат да го задолжуваат Фондот без 
одобрение на Советот за просвета, наука и кул-
тура и Министерството на финансиите. 

IV Завршни одредби 
Член 22 

Административната работа на Фондот се врши 
во состав на администрацијата на Ректоратот на 
Универзитетот во Скопје. 

Член 23 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонка". 

Број 11696 од 22-Х1-1952 година, Скопје. 
Министер-Претседател 

на Советот за просвета, ќаука и култура, 
Даре Џамбаз, е. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите, 

Н. Минчев, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Иван Итов, од Т. Велес, поднесе тужба против 

Итова Иванова Фроска, по татко Христова, од Црна 
Река, околија Ѓуменџе, сега со непознато местожител-
ство, поради утврдување да е со тужената бил- во за-
конен брак. 

Се поканува тужената Фроска во рок од два ме-
сеци по објавувањето на огласот во „Службен весник^ 
на НРМ" да се јави во овој суд или си одреди застап-
ник и неговото име го достави на судов. Ако во оста-
вениот рок не го стори тоа судот по службена должност 
ќе и' одреди застапник, кој ќе ја застапува на нејзини 
разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 342/52 (141) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПЕХЧЕВО 
Пред овој суд покрената е постапка за прогласу-

вање за умрен Мустафа Арнаутов, од е. Брник, кој 
како партизан во НОБ на „Калиманско Поле" во месец 
октомври 194^ година * е виден за последен пат во бор-
бата против Германците и од тогаш па до денеска не 
се знае дали е жив или не. 

Се поканува Останатиот Мустафа и секој оној 
што знае за него да јави на судот или на одредениот 
старател Зенипа Арнаутова, од село Црник во рок од 
15 ^цена од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на НРМ". Во противно нестанатиот ќе се прогласи 
за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ СУ^Д во Пехчево- Р. бр. 55/52 (137) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 
ОКОЛИСКИОТ суд во Ресен објавува дека при истиот 

е покрената оставинска постапка по оставината на пок. 
Наум Казанџиевски, бивш од Ресен. 

Се покануваат наследниците Сотир Хр. Наумовски 
и Ташко М. Казанџиевски на коишто местожителствота 
им е непознато во рок од месец дена од објавувањето 
на 4огласот во „Службен весник на НРМ" да се 'јават1 

во овој суд за да бидат повикани на расправата. Во 
противен случај • оставината ќе биде расправена, во 
нивно отсуство со назначените им старатели и тоа за 
првиот Атанас Казанџиевски, од село Подмочани, а за 
другиот Михајло Пројовски, од Ресен. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 31/51 (134) 

Околискиот суд во Ресен објавува дека при истиот 
е покрената оставинска постапка по оставината на пок. 
Ноне И. Димиџиовски, бивш од село Евла. 
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По истата оставина беше издаден оглас во „Служ-
бен весник на НРМ" бр. 11 од 16-1У-1952 година, кој) 
оглас поради погрешно назначениот старател с е огла^ 
сува за неважен. 

Се поканува наследникот Мице Нонев Димиџиов-
ски чие местожителство е непознато во рок од месец 
дена од објавувањето 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 
расправена во негово отсуство со сегашниот му назна-
чен с т а Р а т е л Мила Пандева Димиџиовска, од село 
Евла. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 72/51 119) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд покрената е постапка за прогласу-

вање за умрен останатиот Игњат Тричковић од с^ло 
Тромеѓа, околија Кумановска, за кого- се претпоставува 
дека загинал во борбите против Германците при Про-
биштип. 

Се повикува останатиот Игњат какр и сите оние 
што знаат нешто за него да јават на мајка му Драга 
Маниќ, од Куманово, во рок од еден месец од објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на НРМ". Во 
противен случај ќе се прогласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ СУД во Куманово, Р. бр. 636/52 (140) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
Врз основа дозволата од Поверенството за кому-

нални работи на ОНО-Кичево бр. 7774/51 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и ^ работилници 
на страна 123, рег. бр. 123, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Кондураџија, Зулфикар Имероски со седиште во 
Кичево. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зулфикар 
Имероски. 

Од Советов за стопанство на НО на Кичевска око-
лија бр. 7774 од 7-УП-1952 год. II—50—999 

Врз основа дозволата од Поверенството за кому-
нални работи на ОНО-Кичевб бр. 2892/52 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 124, рег. бр. 124, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар, Душан Стоимиров Спироски со седиште во 
Кичево. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Сто-
имиров Спироски. 

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска око-
лија, бр. 2892 од 7-УИ-1952 год. И—50—1000 

Врз основа дозволата од Поверенството за кому-
нални работи на ОНО-Киче©о бр. 2334/52 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 125, рег. бр. 125, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Грнчар, Трајче Столев Фи липоски со седиште во 
село Вранештица. 

Предмет на работата на дуќанбт е: грнчарски из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Сто 
лев Филиповски. 

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска око-
лија, бр. 2334 од 7-УП-1952 год. II—50—1001 

Врз основа дозволата од Поверенството за кому-
нални ^работи на ОНО-Кичево бр. 9128/52 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилница 
на страна 126, рег. бр. 126, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Бербер, Шукрија Асаноски со седиште во Кичево 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шукријп 

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

лија, бр. 9128 од 7-УИ-1952 год. И—50—1002 

Врз основа дозволата од Народниот одбор на Ко-
чанска околија бр. 4710/52 год., записан е во регистерот 

| на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
187/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Кожувар, Три-
фун Е. Соколов со седиште во село Злетово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трифун 
Е. Соколов. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска око-
лија, бр. 5455 од 2-УИ-1952 год. Ц_50—990 

Врз основа дозволата од Народниот одбор на Ко-
чанска околија бр. 3786/52 год., записан е во регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
188/11, занаетчискиот дуќан под фирма: Тулар, Стојан 
К. Лазаров со седиште во Кочани. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
тули. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан К. 
Лазаров. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска око-
лија, бр. 5351 од 30-У1-1952 год. 11—49—991 

Врз основа дозволата од Народниот одбор на Ко-
чанска околија бр. 4252/52 год., записан е во регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег., бр. 
189/Н, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Јордан 
Тодосиев Манчев со седиште во Кочани. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан То-
досиев Манчев. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска око-
лија, бр. 4252 од 2-УП-1952 год. 11—49—992 

Врз основа дозволата од Поверенството за кому-
нални работи на ОНО-Кочани бр. 3443/52 год., записан з 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 321, рег. бр. 161, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач, Петар Наумов Коетандинов со седиште 
во село Јанкоец. , 

"Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта и капи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Нау-
мов Костандинов. 

Од Советот за стопанство на НО на Преславска 
околија-Ресен, бр. 3765 од 21-У1-1952' год. II—50—1003 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Кочанска околија бр. 5692/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници по'д рег. бр. 191/11, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Тул ар, Димитар Иванов со седиште во кочани, 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
тули. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Иванов. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска око-
лија, бр. 5692 од 12-УИ-1952 год. II—-54—1079 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Кочанска околија бр. 5693/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници под рег. бр. 192/П; занаетчискиот дуќан под 
фирма: Колар. Лазар Димитров со седиште во село Со-
коларци. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Ди-
митров. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска око-
лија, бр. 5693 од 12-УП-1952 год. И—541080 

На основа дозволата од Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Кочанска околија бр. 5694/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници под рег. бр. 193/П, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија, Добре Челев со седиште во Ко-
чани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Добре 
Челев. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска око-
лија, бр. 5бб4 од 12-VII-1952 год. II—54—1081 
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Врз основа дозволата од Повереа за локал-
на индустрија и занаетчиство на • ГНО—Титов 
Велес бр. 19107/51 год., записан е во регистерот 
на занаетчиските, дуќани и работилници на стра-
на 329, рег. бр. 323, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бравар, Горѓи А. Барбутов со седиште во 
Титов Велес, ул. „9 ноември" бр. 6. 

Предмет на работата на дуќанот е: браварски? 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Г'ор-
ѓи А. Барбутов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО—Титов Ве-
лес. бр. 19107 од 5-Х1-1951 год. (890) 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 9192/52 год., записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
106, рег. бр. 106, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар, Блаже Илиев Настески, со седиште 
во село Опеница. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
же Илиев Настески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 9192 од 15-УШ-1952 год. 

II—61—1219 

Врз основа дозволата од ОНО-Куманово бр. 
10538/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 40, рег. 
бр. 40, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар* 
Петар Јованов Кузманови^ со седиште во село 
Табановце. 

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

г Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пе-
тар Јованов Кузмановић 

Од Советот за стопанство на НО на Куманов-
ска околија, бр. 11079 од 22-УШ-1952 год. 

И—60 1189 

Врз основа дозволата од ОНО-Ќуманово бр. 
13694/52 год., записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 39, рег. 
бр. 39, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, 
Драгутин Стојчев Јовановски, со седиште во село 
Војниќ., 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гутин Стојчев Јовановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Кума-
новска околија, бр. 10124 од 21-УШ-1952 год. 

II—60—1199 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на НО на Кумановска околија бр. 10195/52 
год., записан е во регистерот на зДнаетчиските 
дуќаки и работилници на страна 38, рег. бр. 38, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Алек-
сандар Нацев Трајановиќ, со седиште во село Та-
бановце. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Нацев Трајановиќ. 

Од Советот за стопанство на НО на Куманов-
ска околија, бр. 10844 од 15-УШ-1952 год. 

И _ 6 0 — 1 2 0 0 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 9287/52 год., записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
88, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар, Арслан Тефиков Меминоски* со седи-
ште во село Мешеишта. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ар-
слан Тефиков Меминоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 9287 од'15-УШ-1952 год. (1201) 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
Ор. 9289/52 год., записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
89, рег. бр. 89, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар, Крсте Василев Крстаноски со седи-
ште во село Љубаништа. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кр-
сте Василев Крстаноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 9289 од 15-УШ-1952 год. 

И—60—1202 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 9102/52 год., записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници, на страна 
90, рег. бр. 90, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар, Никола Спиров Костојчиноски, со 
седиште во село Вевчани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Спиров Костојчиноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 9102 од 15-УШ-1952 год. 

II—60—1203 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8991/52 год., записан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
91, рег. бр. 91, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар, Трпо Ристов Даскалоски, со седиште 
во село Вевчани. 

Предмет на работата на дуќанот е: водини-
чароки услуги. 

« Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трпо 
Ристов Даскалоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8991 од 15-УШ-1952 год. 

И—60—1204 

Врз основа дозволата од Советот за стопан 
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 9173/52 год.* записан , е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
92, рег. бр. 92, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар, Бизат Адем Муарем, со седиште во 
село Радолишта. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Би-
зат Адем Муарем. 
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Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 9173 од 15-УШ-1952 год. 

II—60—1205 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8903/52 год,, записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 60, 
рег. бр. 60, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Крсто Климов Тасески, со седиште во 
с&по Опеница. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кр-
сто Климов Тасески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8903 од 11-УШ-1952 год, 

И—58—1156 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8905/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 69, 
рег. бр. 69, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Борис Виданов Груески со седиште во 
село Опеница. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бо-
рис Виданов Груески. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија бр. 8905 од 11-УШ-1952 год. 

II—58—1157 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8906/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 70, 
рег. бр. 70, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар* Гаврил Ефтимов Поповски, со седиште 
во село Вевчани. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гав-
рил Ефтимов Попоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија бр. 8906 од И-УШ-1952 год. 

II—5—1158 

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8915/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 71, 
рег. бр. 71, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Санде Ламбев Иваноски, со седиште во 
село Елшани. 

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

Фирмата ќе ја повишува сопственикот 
Сандре Ламбев Иваноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8915 од 11-УШ-1952 год. 

И—58—1159 

Врз основа дозволата на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8704/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 72, 
рег. бр. 72, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Богомир А. Трајковски со седиште во 
село Ташмаруништа. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бо-
гомир А. Трајковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8704 од 11-УШ-1952 год. 

^ I I—58—1160 

Врз основа дозволата на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8730/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 73, 
рег. бр. 73, занаетчискиот дуќан, под- фирма: Во-
деничар, Нове Стојанов Ристевски со седиште во 
село Рамне.. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нове 
Стојанов Ристевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8730 од 11-УШ-1952 год. 

II—58—1161 

Врз основа дозволата на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8692/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 74, 
рег. бр. 74, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Расим Шаинов Белулоски, со седиште 
во село Џепин. 

Предмет на1 работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ра-
сим Белулоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8692 од 11-УШ-1952 год. 

И_58—1162 

Врз основа дозволата на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија 
бр. 8735/52 год., записан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 75, 
рег. бр. 75, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Тренко Вељановски, со седиште во село 
Рамне. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тренко 
Вељанов Велиноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8735 од 11-УШ-1952 год. 

И—58—1163 

На основа дозволата од Градскиот народен одбор 
Тетово бр. 3065/46 год., записан е во регистерот на занает 
ниските дуќани и работилници на страна 226, рег. 226, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Ристевски 
Г'орев Живко,- со седиште во Тетово ул. „Братство" 
бр. 56. 

Предмет на работата на дуќанот е; тенекеџиски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристевски 
Горев Живко. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 9728 од 27-У1-1952 год. II—69—1385 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 579/48 го-
дина, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 220, рег. бр. 220,. занаетчискиот 
дуќан под фирма: Наланџија, Абдула Сулеманов Агуш 
со седиште во Тетово ул. „Кримска" бр. 1. 
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Предмет на работата на дуќанот е: нцланџиски 
изработки. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот Абдулаи 
Сулеманов Агуш. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 5939 од 24-У1-1952 год. 

II—69—1386 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 187/47 го-
дина, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 219, рег. бр. 219, занаетчискиот 
дуќан под фирма : Леблебиџија, Рамадани Ејупов Ислам 
Ср седиште во град Тетово, ул. „Дебарце" бр. 2. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и про-
давање на леблебија 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадани 
Ејупов Ислам. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 3172 од 20-У1-1952 год. II—69—1387 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 58/45 го-
дина, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 218, регТ бр. 218, занаетчискиот 
дуќан под фирма : Кондураџија , Јосифоски Милев Диме 
со седиште во град Тетово ул. „Иван Рибар Лола" 0р. 160. 

Предмет на работата на дуќанот е: крпење на кон-
дури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосифоски 
Милев Диме. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 6606 од 20-У1-1952 год. II—69—1388 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 17752/49 
година, записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 217, рег. бр. 217, занает-
чискиот дуќан под фирма : Мутавџија , Апостолоски Ј о р -
данов Димитрије, со седиште во Тетово ул. „Маршал 
Тито" бр. 5. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
мутави. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Апосто-
лоски Јорданов Димитрије. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 9947 од 17-У1-1952 год., 1169—1389 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 14/45 го-
дина, записан е во регистерот: на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 216, рег. бр. 216, занаетчискиот 
дуќан под фирма : Бо јаџија , Ф е ј зулаи Салиов Б е ј т у л а 
со седиште во град Тетово ул. „Иван Рибар Лола" 
бр. 253. 

Предмет на работата на дуќанот е: бо јаџиски»ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ф е ј зулаи 
Салиев Бе јтула . 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 5821 од 17-У1-1952 год. II—69—1390 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 207/47 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 222, рег. бр. 222, занаетчискиот 
дуќан под фирма : Бербер, З е к и р и Еминов Абдураим со 
седиште во град Тетово ул. „Мирче Ацев" бр. 2. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот З е к и р и 
Еминов Абдураим. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 2624 .од 25-У1-1952 год., II—70—1391 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 1389/46 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 223, рег. бр. 223, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Самарџија , НИКОЛОСКИ Коцев Диме 
со седиште во град Тетово ул. „Лазар Колишевски" 
бр. 7. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Николоски 
Коцев Диме. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 5811 од 25-У1-1952 год. ' II—70—1392 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 2389/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 225, рег. бр. 225, занаетчискиот 
дуќан под ф и р м а : Качар , Исаески Стојанов Гоце со 
седиште во град Тетово ул. „Братство" бр. 19. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исаески 
Стојанов Г'оце. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 7819 од 26-У1-1952 год. И—70—1393 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 202/45 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 221, рег. бр. 221, занаетчискиот 
дуќан под ф и р м а : Кондураџија , Трпчески Анев Аџи-
Гиче со седиште во Тетово ул. „Тодор Ципоски Мерџан" 
бр. 16. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трпчески 
Анев Аџи-Гиче. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 7781 од 25-У1-1952 год. ' II—70—1394 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 11066/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
\1 работилници на страна 224, рег. бр. 224, занаетчискиот 
дуќан под ф и р м а : Бербер, Неџипи Мемедалиев Џабир 
со седиште во град Тетово ул. „Горна Ч а р ш и ј а " бр. 25. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски ус-
луги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Неџипи 
Мемедалиев Џабир. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 4028 од 26-У1-1952 год. II—70—1395 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 3537/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 215, рег. бр. 215, занаетчискиот 
дуќан под ф и р м а : Бозаџија , Али јов Меметов Н а к и со 
седиште во град Тетово, ул. „Јане Сандански" бр. 74. 

Предмет на работата на дуќанот е: производство 
на боза. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Алијов 
Меметов Наки. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 6556 од 17-У1-1952 год. Ц—70—1396 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 75/45 го-
дина, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 228, рег. бр. 228, занаетчискиот 
дуќан под ф и р м а : Колар , Ристевски Јорданов Глигур 
со седиште во град Тетово ул. „Иван Рибар Лола" 
бр. 325. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристевски 
Јорданов Глигур. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 5825 од 27-У1-1952 год. Ц—70—1397 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 266/47 
година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 227, рег, бр. 227, занаетчискиот 
дуќан под ф и р м а : Колар , Ј у с у ф и Умеров Мемедали 
со седиште во Тетово ул. „Беласица" бр. 45. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ј у с у ф и 
Умеров Мемедали. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 2567 од 27-У1-1952 год. II—70—1398 



Бр. 35 — Стр, 330 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 11-ХН-1952 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 2393/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 230, рег. бр. 230, занаетчискиот 
дуќан под 'фирма: Кројач,. НИКОЛОСКИ Трипунов Алек-
сандар со седиште во град Тетово ул. „Тодор Ципоски 
Мерџан" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: кројачки ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Николо-
ски Трипунов Александар. . 

Од Советот за стопанство на НС) на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 3102 од 28-У1-1952 год. 11—70—1402 

Врз основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 20643/51 
год., записан е во регистерот на занаетчискитеV дуќани 
и работилници на страна 239, рег. бр. 239, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фурнаџија, Бајрами Исмаи лов Ибра-
им со седиште во град Тетово ул. „Браќа Миладинови" 
бр. 117. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бајрами 
Исмаилов Ибраим. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 4911 од 30-У1-1952 год. Ц—70—1403 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 3536/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 244, рег. бр. 244, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воскар, Трајкоски Ристов Борис со 
седиште во град Тетово ул. „Беласица" бр. 46. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трај коски 
Ристов Борис. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 8033 од 1-УП-1952 год. 

И—70—1404 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 27743/48 
год., записан е1 во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 246, рег. бр. 246, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бербер, Ибраими Изетов Идриз со 
седиште во град Тетово 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраими 
Изетов Идриз. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, 8046 од 2-УЦ-1952 гд. Ц—70—1405 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 10963/52 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници н^ страна 250, рег. бр. 250, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Леблебиџија, Зулбеари Сулејманов 
Бекир со седиште во град Тетово ул. „Братство" бр. 75. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и про-
давање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зулбеари 
Сулејманов Беќир. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 8397 од 2.8-УП-1952 год. II—70—1406 

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 3640/52 
год., записан .е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 241, рег. бр. 241, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Налбат, Рецепи Зејнелов Мејди со 
седиште во град Тетово ул. „Горна Чаршија" бр. 45. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување 
на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рецепи' 
Зејнелов Мејди. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина—Тетово, бр. 7986 од Л-УП-1952 год. Ц—70—1407 

На основа дозволата од Народниот одбор на Де-
барска околија бр. 3670/52 год., записан е во регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 279, 

рег. бр. 141, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, 
Зарко, Р. Старкоски со седиште во Дебар. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зарко, Р. 
Старкоски. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска око-
лија, бр. 3670/52 г. 

II—52—1044 

На основа дозволата од Народниот одбор на Де-
барска околија бр. 3523/52 год., записан е во регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 281, 
рег. бр. 143, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, 
Миле Силјаноски со седиште во Дебар. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Спа-
сов Сил јаноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска .око-
лија бр. 3523/52 г. II—52—1042 

На основа дозволата од Народниот одбор на Де-
барска околија бр. 4231/52 год., записан е во регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 278, 
рег. бр. 140, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, 
Талат Назив Пустина со седиште во Дебар. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на али-
шта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Талат На-
зив Пустина. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска око-
лија, бр. 4324/52 год. II—52—1041 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните изгубени документи 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 51263, серија бр. 0036500, изда-

дена од ПВР на ГНО — Скопје на Борис Трајче Вучи-1 
долов, „128" бр. 24 — Скопје (2440) 

Лична карта рег. бр. 82909, серија бр. 0051508, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Сократ Георги Ива-
новски, ул. „328" бр. 11 — Скопје (2646) 

Лична карта рег. бр. 79000, серија бр. 0052710, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Јорданка Пешо (Ми-
цева) Политова, Стопанство „Лисенко" е. Тубарево — 
Скопско (2647) 

Лична карта рег. бр. 37143, серија бр, 0031243, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Томе Киров Пејов, 
ул. „100" бр. 56/2 — Скопје (2760) 

Лична карта рег. бр. 77219, серија бр. 0053710, изда-
дена од ПВР на ГНО—Скопје на Амит Абедин Амидов-
ски, ул, „150" бр. 104 — Скопје (2761) 

Лична карта рег. бр. 78334, серија бр. 0052375, изда-
дена од ПВР на ГНО — Скопје на Никола Панзо Давчев, 
ул. „211" бр. 1 — Скопје • (2767) 

Лична карта рег. бр. 323, серија бр. 077023, издадена 
од ПВР на ОНО — Титов Велес на Мане Г. Прпов, Авто-
команда 31 зграда — Скопје (2784) 

Лична карта рег. бр. 6652, серија бр. 0611715, изда-
дена од ПВР на ОНО — Ѓ. Петров на Павле Николов 
Михај лотски, од село Оризари — Скопско (2787) 

Лична карта рег. бр. 11726, серија бр. 0672499, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Аљим Неима Рецепи, 
од село Г. Речица — Тетовско (2737)1 

Лична карта рег. бр. 2016, серија бр. 0634526, изда- ' 
дена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Наско Герасим 
Цветанов, од село Длабочица, — Кривопаланечко (2738) 

Лична карта рег. бр 7768, серија бр. 0100478, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кр .Паланка на То доси ја Ве-
личков Стојановски, од село Подржи коњ — Кривена-
ланечко. (2739) 

Лична карта рег. бр. 10269, серија бр. 0498008, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Игно Гошев Нај-
дов, од село Сопот — Тиквешко (2740) 
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Лична карта рег. бр. 3821, серија бр. 0344331, изда-
дена од ПВР на ГНО — Т. Велес на Невена Ладева Мар-
ковска, од село Стари Град — Титоввелешко (2741) 

Лична карта рег. бр. 2633, серија бр. 0341343, изда-
дена од ПВР на ОНО — Т. Велес на Борис Стојанов Пе-
трушев, од село * Витанци — Титоввелешко (2742) 

Лична карта рег. бр. 6788, серија бр. 0333298, изда-
дена од ПВР на ОНО — Т. Велес на Тодор Панов На стов, 
ул. „Јован Алабаков" бр. 14 — Т. Велес (2743) 

Лична карта рег. бр. 4249, серија бр. 0667494, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Асип Мурата Рецепи, 
од село Д. Палчиште — Тетовско (2744) 

Лична карта рег. бр. 183, серија бр. 76783, издадена 
од ПВР на ОНО — Титов Велес на Никола Трајанов Сто-
јанов, од село Градско — Титоввелешко (2747) 

Лична карта рег. бр. 13832, серија „Р" 0390559, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кочани на Љубица Иван Мали, 
ул. „А. Македонски" бр. 4 — Кочани (2748) 

Лична карта рег. бр. 802, серија бр. 0093512, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Јордан Крстов 
Георгиевски, од село Мартинци — Кривопаланечко (2750) 

Лична карта рег. бр. 10061, серија ,,Р" 0672033, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Сами А. Саити, од 
село Џепчиште — Тетовско (2751) 

Лична карта рег. бр. 10912, серија „Р" 0755446, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кичево на Диме Гуров Стоја-
новски, од село Вранештица — Кичевско (2572) 

Лична карта рег. бр. 5627, серија бр. 0126967, изда-
дена од ПВР на ОНО — Делчево на Јован Михајлов 
Алексовски, од село Илиово — Малешевска околија (2753) 

Лична карта рег. бр. 10705, серија „Р" 0675148, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Петре Трпе Србино-
ски, од село Непроштено — Тетовско (2755) 

Лична карта рег. бр. 6350, серија „Р" 0750868, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кичево на Славе Китанов Или-
оски, од село Козица — Кичевско (2757) 

Лична карта рег. бр. 18037, серија „Р" 0678900, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Сулејман Казим Нема-
или, од село Д. Палчиште — Тетовско (2758} 

Лична карта рег. бр. 5524, серија бр. 0666792, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Незир Изаиров Иза-
ири, од село Д. Палчиште — Тетовско (2759) 

Лична карта рег. бр. 115, серија бр. 081865, издадена 
од ПВР во Куманово на Димитар К. Христодоров, од 
село Ерџелија — Овчеполско (2765) 

Лична карта рег. бр. 13574, серија „Р" 0390284, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кочани на Димитар Д. Сто-
јанов, од село Виница — Кочанско (2768) 

Лична карта рег. бр. 4472, серија „Г" 0057183, изда-
дена од ПВР на ОНО — Берово на Иса Мустафа Топузов, 
од село Црник — Малешевско , (2769) 

Лична карта рег. бр. 10807, серија „Р" 0387417, изда-
дена од ПВР на ОНО — Кочани на Панте Илија Стојчев, 
од седо Калиманци — Кочанско (2770) 

Лична карта рег. бр. 10050, с е Р и Ја бр. 0706560, изда-* 
дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Џемо Шефкиов Му-
рати, од село Пожарани — Гостиварско (2772) 

Лична карта рег. бр. 5038, серија бр. 0345548, издадена 
од ПВР на ОНО — Титов Велес на Владо Димов Миш-
ков, од село Голозинци — Титовелешко (2773) 

Лична карта рег. бр. 6032, серија бр. 0546619, издадена 
од ПВР на ОНО — Куманово на Амет Сеј фула Асани, 
од село Отља — Кумановско (2774) 

Лична карта рег. бр. 13455, серија бр. 0156919, изда-
дена од ПВР на ГНО — Прилеп на Бошко Мицев Ристе-
ски, ул. „698" бр. 18 — Прилеп ' (2775) 

Лична карта рег. бр. 8580, серија „Р" 0385190,' изда-
дена од ПВР на ОНО — Кочани на Стојан С. Николов, 
од село Оризари — Кочанско * (2776) 

Лична карта рег. бр. 10551, серија бр. 0707061, изда-
дена од ПВР на ОНО — Гостивар на Изаир Сулимана 
Ферати, од село Ѓурѓевиште -— Гостиварско (2777)) 

Лична карта рег. 6Ј>. 6603, серија бр. 0082043, изда-
дена од ПВР на ОНО — Струмица на Александар Ту-
шев Папучаров, од село Сушица — Струмичко (2778) 

Лична карта рег. бр. 5357, серија бр. 281114, издадена 
од ПВР на ОНО — Ресен на Ламбе Перов Андреевски, од 
село Избишта — Преспанско (2779) 

Лична карта рег. бр. 3194, серија бр. 0278934, изда-
дена од ПВР на ОНО — Ресен на Ристе Настев Печов-
ски, од село Болно — Преспанско (2780» 

Лична карта рег. бр. 4988, серија „Р" 0545448, изда-
дена од ПВР на ОНО — Куманово на Милош С. Петро-
виќ, од село Бедиње — Кумановско (2781) 

Лична карта рег. бр. 1026, серија ,',Р" 0525083, изда-
дена од ПВР на ГНО — Куманово на Лазар Илиев Мла-
деновски, ул. „Генерал Темпо" бр. 25 — Куманово (2782) 

Лична карта рег. бр. 4966, серија бр. 0149268, изда-
дена од ПВР на ГНО — Прилеп на Коста Петров Ристе-
ски, ул. „173" бр. 10 — Прилеп 1 (2783) 

Лична карта рег. бр. 7181, серија бр. 0534033, изда-
дена од ПВР на ГНО — Куманово на Драгутин М. Ве-
л и ч е в с к и , ул. „Б. Менков" бр. 36 — Куманово (2785) 

Лична к&рта рег. бр. 462, серија бр. 0524857, издадена 
од ПВР на ГНО — Куманово на Александар М. Велич-
е в с к и , ул. „С. Пужалка" бр. 47 — Куманово (2786) 

Лична карта рег. бр. 623, серија „Г" 0017334, изда-
дена од ПВР на ОНО — Прилеп на Милан Трајков Ката-
р о в и , од село Бешишта — Прилепско (2788) 

Лична карта рег. бр. 1590, издадена од ПВР на ОНО — 
Прилеп на Фади Муса Муаремоски, од село Ерековци — 
Прилепско (2789) 

Лична карта рег. бр. 11980, серија бр. 0151303, изда-
дена од ПВР на ГНО — Прилеп на Аце Борис Ивановски, 
ул. „189" бр. 22 — Прилеп (2790); 

Лична карта рег. бр. 4270, серија „Р" 0664536, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Феми Али Азизи, од 
село Боговиње — Тетовско ' (2791)( 

Лична карта рег. бр. 3283, серија „Р" 0^4749, изда-
дена од ПВР на ГНО — Тетово на Халили Исмаил Мур-
тезан, ул. „Браќа Миладинови" бр. 98 — Тетово (2754): 

Лична карта рег. бр. 6292, серија „Р" 0665265, изда-
дена од ПВР на ОНО — Тетово на Шефит Џелил Џе-
лили, од село Раковец — Тетовско (2810) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД РЕПУБЛИКАНСКА ЗНАЧЕЊЕ 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6813/1 од 15-Х-1952 год. Шумското индустри-
ско претпријатие „Црни Бор" со седиште во с € Л 0 Ви-
толиште се брише од регистерот на државните стопан-
ски претпријатија од републиканско значење, бидејќи 
со решението на Владата бр. 743 од 12-УН-1952 год. е 
пренесено под управа на Народниот одбор на Прилепска 
околија. 

Бр. 6813/1 од Министерството за финансии на 
НРМ • (328) 

На основа решението на Министерството за фи-
џанасии бр. 6898 од 10-Х-1952 год. Претпријатието за 
откуп и преработка на сите видови црева и сиришта 
,;Цревопромет" со седиште во Скопје се брише од реги-
стерот на државните стопански претпријатија од ре-
п у б л и к а н е ц значење, бидејќи со решението на Бла-, 
дата бр. 743 од 12-VI1-1952 год. е пренесено под управа 
на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6898/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (342)' 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7031 од 17-Х-1952 год. Претпријатието за об-
работка на тутун со седиште во Ресен се брише од ре-
гистерот на државните стопански претпријатија од ре-
п у б л и к а н е ц значење, бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12-УИ-1952 год. е пренесено под управа 
на Народниот одбор на Преспанска околија. 

Бр. 7031/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (331> 
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' На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6957 од 14-Х-1952 год. Претпријатието за ме-
тални производи „Митко Цецов" со седиште во Штип се 
брише од регистерот на државните стопански претпри-
јатија од републиканско значење, бидејќи со решението 
на Владата бр. 743 од 12-VI1-1952 год. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на Овчеполска околија. х 

Бр. 6957/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (333) 

На основа' решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6918 од 10-Х-1952 год. Керамичката инду 
стрија „Кис" со седиште в о Скопје се брише од реги-
стерот на државните стопански претпријатија од ре-
публиканец значење бидејќи со решението на Бла 
дата бр. 743 од 12-УН-1952 год. е пренесено под управа 
на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6918/52. од Министерството за финансии на 
НРМ (340/ 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6923 од 10-Х-1952 год. Фабриката за тутун 
со седиште во Скопје се брише од регистерот на држав-
ните стопански претпријатија од републиканско зна-
чење, бидејќи со решението на, Владала] бр. <743 од! 
12-УН-1952 год. е пренесена под управа на Народниот 
одбор на град Скопје. 

Бр. 6923/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (341)/ 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6933 од 13-Х-1952 год. Претпријатието за из-
воз на тутун „Македонија" со седиште во Скопје се 
брише од регистерот на државните стопански претпри-
јатија од републиканец значење, бидејќи со решението ј 
на Владата бр. 743 од 12-УИ-1952 год. е пренесено под" • 
управа на Народниот одбор на град Скопје. | 

Бр. 6933/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (343) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6909 од 10-Х-1952 год. Претпријатието за ме-
ѓународна шпедиција „Трансјуг" со седиште во Скопје 
се брише од регистерот на државните стопански прет-
пријатија од републиканец значење, бидејќи со реше-
нието на Владата бр. 743 од 12-УИ-1952 год. е пренесено 
под управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6909/52 од Министерството за финанси на 
НРМ - (345) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6943 од 13-Х-1952 год. Фабриката за алкало-
иди „Алкалоид" со седиште во Скопје се брише од ре-
гистерот на државните стопански претпријатија од ре-
публиканец значење бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12-УИ-1952 год. е пренесено под управа 
на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6943/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (347) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6962 од 14-Х-1952 год. Трговското претпри-
јатие за метални, градежни и хемиски материјали „Ан-
грометал" со седиште во Скопје се брише од регистерот 
на државните с т о п а н с к и претпријатија од републикан-
е ц значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6852 од 13-Х-1952 год. Претпријатието за ку-
по-продаја на санитарно ветеринарни материјали „Вет 
лек" со с е Д и ш т е в 0 Скопје се брише од регистерот на 
државните стопански претпријатија од републиканско 
значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 
12-VI1-1952 год. е пренесено под управа на Народниот 
одбор на град Скопје. 

Бр. 6852/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (344) 

од 12-УН-1952 год. е пренесено под управа на Народ-* 
ниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6962/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (349) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6978 од 14-Х-1952 год. Проектанското прет-
пријатие за Македонија „Проектант" со седиште во 
Скопје се брише од регистерот на државните стопан-
ски претпријатија од републиканско значење, бидејќи 
со решението на Владата бр. 743 од 12-УД1-1952 год. е 
пренесено под управа на Народниот одбор на град 
Скопје. 

Бр. 6978/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (350) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6989 од 16-Х-1952 год. Претпријатието за 
снабдување на земјоделството „Ангроснабдител" со се-
диште во Скопје се брише од регистерот на државните 
стопански претпријатија од републиканско значење, би 
дејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-УП-1952 
год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град 
Скопје. 

Бр. 6989/52 од Министерството за "финансии на 
НРМ (352) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6983 од 45-Х-1952 год. Парната пивара со се-
диште во Скопје се брише од регистерот на државните 
стопански претпријатија од републиканец значење, би-
дејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-УП-1952 
год. е пренесена под управа на Народниот одбор на град 
Скопје. 

Бр. 6983/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (353) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6982 од 15-Х-1952 год. Претпријатието за про-
мет со алкохолни пијалоци со седиште во Скопје се бри-
ше од регистерот на државните стопански претпријатија 
од републиканец значење, бидејќи со решението на 
Владата бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пренесено под упра-
ва на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6982/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (354) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 7051 од 1-7-Х-1952 год. Фабриката за кон-
зерви с° седиште во град Скопје се брише од регисте-
рот на државните стопански претпријатија од ре-
п у б л и к а н е ц значење 9 бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12-VI1-1952 год. е пренесена под упЈрава' 
на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 7051/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (356) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 7008 од 16-Х-1952 год. Претпријатието зг( 
изработување на автомобилски каросерии „11 октомври" 
со седиште во Скопје се брише од регистерот на др-
жавните стопански претпријатија од републиканец зна-
чење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII; 
1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на 
град Скопје. 

Бр. 7008/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (359)'* 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 7010 од 16-Х-1952 год. Фабриката за цемент 
„Усје" со седиште во Скопје се брише од регистерот на 
државните стопански претпријатија од републиканец 
значење, бидејќи со решението на Владате бр. 11743 
од 12-УН-1952 год. е пренесено под управа на Народ-
ниот одбор на град Скопје. 

Бр. 7010/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (360) 
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На основа решението на .Министерството за фи-
нансии бр. 6987 од 15-Х-1952 год. Сервисот за градежни! 
материјали „Караорман" со седиште во Скопје се брише 
од регистерот на државните стопански претпријатија од 
републиканско значење, бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12-УН-1952 год. е пренесено под управа 
на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6987/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (362) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6988 од 15-Х-1952 год. Градежното претпри-
јатие „Бетон" со седиште во Скопје се брише од реги-
стерот на државните стопански претпријатија од ре-
публиканец значење бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12-У11-1952 год. е преџесено под управа 
на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6988/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (363У 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6998 ,од 15-Х-1952 год. Фабриката за хромни 
производи и феро легу ри со седиште во Скопје се брише 
од регистерот на државните стопанските претпријатија 
од републиканец значење, - бидејќи со решението на 
Владата бр. 743 од 12-У11-1952 год. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6998/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (364), 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7007 од 16-Х-1952 год. Фабриката за црвен! 
пипер со седиште во Гевгелија "се брише од регистерот 
на државните стопански претпријатија од републикан-
е ц значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 
12-УН-1952 год. е пренесено под управа на Народниот 
одбор Ј1а Гевгелиска околија. 

Бр. 7007/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (366) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6932 од 13-Х-1952 год. Претпријатието за об-
работка на тутун со седиште во Кавадарци се брише од 
регистерот на државните стопански претпријатија од ре-
публиканец- значење бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12-УИ-1952 год. е пренесено под управа 
на Народниот одбор на Тиквешка околија. 

Бр. 6932/52 од Министерството4 за финансии на 
НРМ (368) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6854 од 10-Х-1952 год. Претпријатието за об-
работка на тутун со седиште во Гевгелија се брише од 
регистерот на државните стопански претпријатија од 
републиканец значење, бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пренесено под управа 
на .Народниот одбор на Гевгелиска околија. 

Бр. 6854/52 од Министерството за финансии на 
НРМ • (369) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6946 од 14-Х-1952 год. Претпријатието за ја-
вен авто-транспорт и шпедиција со седиште во Охрид се 
брише од регистерот на државните стопански претпри-
јатија од републиканец значење, бидејќи со решението 
на Владата бр. 743 од 12-УИ-1952 год. е пренесено под 
Управа на Народниот одбор на Охридска околија. 

Бр. 6946/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (370) 

На основа решението на Министерството за фи-
нанси бр. 6950 од 14-Х-1952 год. Претпријатието за об-
работка на тутун со седиште во Титов Велес се брише од 
регистерот на државните стопански претпријатија од ре-
публиканец значење бидејќи со решението на Вла-

дата бр. 743 од 12-УН-1952 год. е пренесено под управа 
на Народниот одбор на Титоввелешка околија. 

Бр. 6950/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (372) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6999 од 16-Х-1952 год. Претпријатието за про^ 
изводство, набавка и продажба на риби, ракови и рибни 
производи „Охридска пастрмка" со седиште во Охрид 
се брише од регистерот на државните стопански прет-
пријатија од републиканско значење бидејќи со реше-
нието на Владата бр. 743 од 12-УИ-1952 год. е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Охридска околија. 

Бр. 6999/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (373) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 7128 од 20-Х-1952 год. Претпријатието за про-
ектовање на хидроцентрали и испитателни работи со 
седиште во Скопје се брише од регистерот на државните 
стопански претпријатија од републиканско значење, би-
дејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-УИ-1952 
год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град 
Скопје. 

Бр. 7128/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (357) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6961 од 14-Х-1952 год. Шумското стопанство 
„Беласица" со седиште во Струмица се брише од реги-
стерот на државните стопански претпријатија од репуб-1 

ликанско значење,, бидејќи со решението на Владата бр. 
743 од 12-УН-1952 год. е пренесено под управа на На-
родниот одбор на Струмичка околија. 

Бр. 6961/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (371) 

На основа решението на Министерството за финансии 
бр. 6993 од 15.Х.1952 г. Шумското стопанство „Темпо" 
со седиште во Кичево4 се брише од регистерот на држав-
ните стопански претпријатија од републиканец значење, 
бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12.УП.1952 г. 
е пренесено под управа на Народниот одбор на Кичевска 
околија. 

Бр. 6993/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(379) 

На основа решението на Министерството за финансии 
бр. 7012 од 16.Х.1952 год. Претпријатието за обработка на 
тутун со седиште во Прилеп с е брише од регистерот н а ' 
државните стопански претпријатија од републиканско 
значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 
12.VI 1.1952 год. е пренесено под управа на Народниот 
одбор на Прилепска околија. 

Бр. 7012/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(381) 

На основа решението на Министерството за финансии 
бр.7322 од 5.XI.1952 год. Оловниот рудник „Злетово" со 
седиште во Пробиштип се брише од регистерот на др-
жавните стопански претпријатија од републиканско 
значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 
12.VI 1.1952 год. е пренесен под управа на Народниот од-
бор на Кочанска околија. -

Бр. 7322/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(387) 

На основа решението на Министерството за финансии 
бр. 6883 од 5.Х1.1952 год. Фабриката за печење на вар 
„Превалец" со седиште во Титов Велес се брише од ре-
гистерот на државните стопански претпријатија од ре-
п у б л и к а н е ц значење, бидејќи со решението на Владата 
бр. 743 од 12.VII.1952 год. е пренесено под управа на На-
родниот одбор на Титоввелшка околија. 

Бр. 6883/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(387) 



Бр. 35 — Стр, 334 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 11-ХН-1952 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7248 од 28-Х-1952 год. Дрвното индустриско 
претпријатие „Димче Мирчев" со седиште во село Град-
ско се брише- од регистерот на државните стопански 
претпријатија од републиканско значење, бидејќи со 
решението на Владата бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пре-
несено' под управа на Народниот одбор на Титовве-
лешка околија . 

Бр. 7248/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М ~ (281) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7148 од 29-Х-1952 год. Фабриката за нишесте 
со седиште во Кочани се брише од регистерот на др-
жавните стопански претпријати ја од републиканско 
значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 
12-УН-1952 год.- е пренесена под управа на Народниот 
одбор на К о ч а н с к а околија . 

Бр. 7148/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (282) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7202 од 25-Х-1952 год. Претпријатието за 
уредување и пошумување на порои „Трифун Пановски" 
со седиште во Битола се брише од регистерот на др-
жавните стопански претпријати ја од републиканско 
значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 
12-УИ-1952 год. е пренесено под управа на Народниот 
одбор на Битолска околија . 

Бр. 7202/52 од Министерството за ф и н а н с и и на 
НРМ (283.) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6865 од 20-Х-1952 год. Претпријатието за 
уредување и пошумување на порои „Водно" со седиште 
во Скопје се брише од регистерот на д р ж а в н и т е сто-
пански претпријатија од р е п у б л и к а н е ц значење, би-
де јќи со решението на Владата бр. 743 од 12-У11-1952 
год. е пренесено под управа на Народниот Одбор на 
Скопска околија . 

Бр. 6865/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (290) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7060 од 18-Х-1952 год. Државното земјоделско 
сточарско стопанство „Црвена Ѕвезда" со седиште во 
Штип се брише од регистерот на државните стопански 
претпријати ја од републиканско значење, бидејќи со 
решението на Владата бр. 743 од 12-VI1-1952 год. е пре-
несено под управа на Народниот одбор на Овчеполска 
околија. 

Бр. 7060/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М . (293), 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7086 од 20-Х-1952 год. Електричното прет-
пријатие „Скопје" со с е Д и ш т е в 0 Скопје се брише од 
регистерот на државните стопански претпријати ја од 
републиканско значење, биде јќи со решението на В л а -
дата бр. 743 од 12-УН-1952 год. е пренесено под управа 
на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 7086/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (295) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7110 од 20-Х-1952 год. Рудникот и сепаран 
цијата за азбест „Богословец" со седиште во Св. Николе 
се брише од регистерот на државните стопански прет-
пријатија од р е п у б л и к а н е ц значење, бидејќи со ре-
шението на Владата бр. 743 од 12-УН-1952 год. е прене-
сен под управа на Народниот одбор на Овчеполска 
околија. 

Бр. 7110/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (298>ѕ 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6924 од 10-Х-1952 год. Текстилната ф а б р и к а 
„Кузман Јосифовски Питу" со седиште во Скопје се 

брише од регистерот на д р ж а в н и т е стопански претпри-
ј а т и ј а од републиканско -значење, бидејќи со решението 
на Владата бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пренесена под 
управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр . 6924/52 од Министерството за ф и н а н с и и н а 
Н Р М (314) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6905 од 9-Х-1952 год. Фабриката за дрвна 
индустрија „Треска" со еедшдте во Скопје се брише од 
регистерот на д р ж а в н и т е стопански претпријати ја од ре-
п у б л и к а н е ц значење, биде јќи со решението на Владата 
бр. 743 од 12-УИ-1952 год. пренесена под управа на Н а -
родниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6905/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (316) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6916 од 9-Х-1952 год. Земјоделското претпри-
јатие „Лозов расадник" со седиште во Скопје се брише 
од регистерот на д р ж а в н и т е стопански претпри јати ја од 
републиканско значење, биде јќи со р е ш е н и е т о н а Вла-
дата бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пренесено под управа 
на Народниот одбор на Скопска околија . 

Бр . 6916/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (317) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7040 од 17-Х-1952 год. Претпријатието за 
откуп на лековити билки и а ф и о н „Билка" со седиште 
во Скопје се брише од регистерот на д р ж а в н и т е сто-
пански претпри јати ја од републиканско значење, би-
де јќи со решението на Владата бр. 743 од 12-УИ-1952 
год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град 
Скопје. 

Бр . 7040/52 од Министеос^вото за финансии н а . 
Н Р М (326) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6972 од 15-Х-1952 год. Претпријатието за од-
гледување на стока и производство на сточарски про-
изведени ја „Црвени Брегови" со седиште во Неготино 
се брише од регистерот на д р ж авните стопански прет-
при јати ј а од републиканско значење, бидејќи со реше-
нието на Владата бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Т и к в е ш к а околија . 

Бр. 6972/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (329) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7068 од 20-Х-1952 год. Фабриката за сапун и 
друго „Цветан Димов" е 0 седиште во Скопје се брише 
од регистерот на д р ж а в н и т е стопански претпри јати ја од 
републиканско значење, бидејќи со решението на В л а -
дата бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пренесена под управа 
на Народниот одбор на град Скопје . 

Бр . 7068/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (292} 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7056 од 18-Х-1952 год. Претпријатието елек-
тромеханичка работилница со седиште во Скопје се 
брише од регистерот на д р ж а в н и т е стопански претпри-
ј ати ј а од републиканско значење, биде јќи со решението 
на Владата бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 7056/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М " , (296) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6970 од 15-Х-1952 год. Конфекционото прет-
при јатие „Прогрес" со седиште во Скопје се брише од 
регистерот на д р ж а в н и т е стопански претпри јати ја од 
република неко значење, бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пренесено под управа 
на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6970/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (325) 
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На основа решението на Министерството за финансии 
бр. 6870 од 10.Х1.1952 год. Шумското индустриско прет-
пријатие „Копачка" со седиште во Кичево се брише од 
регистерот на државните стопански претпријатија од ре-
публиканец значење, бидејќи со решението на Владата 
бр. 743 од 12.VII.1952 год. е пренесено под управа на На-
родниот одбор на Кичевска околија. 

Бр. 6870/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(398) 

На основа решението на Министерството за финансии 
бр. 6823 од 10.Х1.1952 год. Претпријатието за експлоата-
ција и преработка на лискум „Моминок" со седиште во 
Прилеп се брише од регистерот на државните стопан-
ски претпријатија од републиканец значење, бидејќи со 
решението на Владата бр. 743 од 12ЛП1.1952 год. е про-/ 
несено под управа 'на Народниот одбор на Прилепска 
околија. 

Бр. 6823/52 од Министерството за финансии иа НРМ 
(399) 

На основа решението на Министерството за финансии 
бр. 7315 од 10.Х1.1952 год. Електричното претпријатие 
„Битола" со седиште во Битола се брише од регистерот 
на државните стопански претпријатија од. републикан-
е ц значење, бидејќи со решението на Владата, бр. 743 
од 12.VII.1952 год. е пренесено под упра$а на Народниот 
одбор на Битолска околија. 

Бр. 7315/52 од Министерството за финансии на НРМ 
(396) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6995 од 15-Х-1952 год. Претпријатието за 
поправка на автомобилни гуми „Авто-гуми" со седиште 
во Скопје се брише од регистерот на државните стопан-
ски претпријатија од република неко значење, бидејќи со 
решението на Владата бр. 743 од 12. УИ-1952 год. е пре-
несено под управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6995/52 од Министерството за финансии на 
НРМ. (327) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6852 од 14-Х-1952 год. Фабриката за бои и 
лакови „Пролетер" со седиште во село Маџари се брише 
од регистерот на државните стопански претпријатија од 
републиканско значење, бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12-УП-1952 год е пренесено под управа 
на Народниот одбор на Струмичка околија. 

Бр. 6952/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (335) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6958 од 14-Х-1952 год. Претпријатието за до-
в е д у в а њ е стока и производство на сточарски произ-
в е д е ш ^ „Вардар" со седиште во Титов Велес се брише 
од регистерот на државните стопански претпријатија од 
републиканец значење, бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа 
на Народниот одбор на Титоввелешка околија. 

Бр. 6958/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (337) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии. бр. 6986 од 14-Х-1952 год. Фабриката за чорапи 
,,Црвена Ѕвезда" со седиште во Скопје се брише од ре-
гистерот на државните стопански претпријатија од ре-
публиканец значење, бидејќи со решението на Вла-
дата *бр. 743 од 12-^1-1952 год. е пренесена прд управа 
на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6986/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (339) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6949 од 14-Х-1952 год. Фабриката за алко-
холни и безалкохолни пијалоци „Тиквеш" со седиште во 
Скопје се брише од регистерот на државните стопански 
претпријатија од републиканец значење, бидејќи со ре-

шение на Владата бр. 743 од 12-\Ш-1952 год. е пренесена 
под управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6949/52 од Министерството за финансии на 
ПРМ (348) 

На. основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 7457 од 15-Х1-1952 год. Фабриката за свилени 
платна „Илинден" со седиште во Б и т о л а се брише од 
регистерот на државните стопански претпријатија, од ре-
публиканец значење, бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од 12ЛП1-1952 год. е пренесена под управа; 
на Народниот одбор на Битолска околија. 

Бр. 7457/52 од Министерството, за финансии на 
НРМ (407) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6990 од 14-Х-1952 год. Претпријатието за обра-
ботка на тутун со седиште во Струмица се брише од ре-
гистерот на државните стопански претпријатија од ре-
пу бликанско значење, бидејќи со решението на Вла-
дата бр. 743 од12-УП-1952 год. е пренесено под урпава 
на Народниот одбор на Струмичка околија. 

Бр. 6960/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (421) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 7055 од 20-Х-1952 год. Претпријатието за д а -
леководи и трафостаници со седиште во Скопје се бри-
ше од регистерот на државните стопански претпријатија 
од републиканско значење, бидејќи со решението на 
Владата бр. 743 од 12^11-1952 год. е пренесено под упра-
ва на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 7055/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (405) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 7288/1 од 3-Х1-1952 год. Државното земјодел-
ско сточарство „Овче Поле" со седиште во село Ерџе-
лија се брише од регистерот на државните стопански 
претпријатија ор ребубликанско значење, бидејќи со ре-
шение на Владата бр. 743 од 12^11-1952 год .е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Овчеполска околија. 

Бр. 7288/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (279) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6981 од 18-Х-1952 год. Претпријатието за про-
мет и производство на домашни ракотворби и художе-
ствени изработки „Македонски фолклор" со седиште во 
Скопје се брише од регистерот на државните стопански 
претпријатија од републиканец значење, бидејќи со ре-
шение на Владата бр. 743 од 12-\711-1952 год е пренесено 
под управа на Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 6981/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (289) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 7099 од 20-Х-1952 год. Фабриката за кожи 
„Гоце Делчев" со седиште во Скопје се брише од реги-
стерот на државните стопански претпријатија од репу-
б л и к а н е ц значење, бидејќи со решението на Владата бр. 
743 од 12-УП-1952 год. е пренесена под управа на На-
родниот одбор на град Скопје. 

Бр. 7099/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (291) 

На основа решението на Министерството за фи-
нансии бр. 6910 од 9-Х-1952 год. Претпријатието за про-
изводство на зарзават „Инџиково" со седиште во село 
Инџиково се брише од регистерот на државните сто-
пански претпријатија .од републиканец значење, би-
дејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-ЛШ-1952 
год. е пренесено под управа на Народниот одбор на 
Скопска околја. 

Бр. 6910/52 Од Министерството за финансии на 
НРМ (313) 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

ЗА 1953 ГОДИНА 
Се известуваат претплатниците на 

„Службен весник на НРМ" дека претплата-
та за 1953 година ќе изнесува 600 динари за 
еден примерок. 

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

При уплатување на сумата треба на че-
ковната уплатница или вирманскиот налог 
да се напише јасно адресата на којашто тре-
ба да се испраќа весникот, а на грбот од 
чекот да се наведе зошто се уплатува су-
мата и за колку примероци, а" за старите 
претплатници да се наведе и претплатниот 
број под кој е приман весникот во 1952 
година. 

Претплатата за 1953 година треба да се 
обнови до крајот на месец декември о. г. По 
овој рок на секој што не ќе ја обнови прет-
платата испраќањето на весникот ќе се обу-
стави. 

Како извесен број претплатници од 1952 
година уште не ја подмириле претплатата, 
се молат со претплатата за идната година 
едновремено да ја внесат и должната прет-
плата од 1952 година. 

Од администрацијата 
на „Службен весник на НРМ" 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7009 од 16-Х-1952 год. Фабриката за порцелан 
со седиште во Титов Велес се брише од регистерот на 
државните стопански претпријати ја од републиканска 
значење, бидејќи со решението на Владата на Н Р М бр. 
743 од 12-УП-1952 год. е пренесена под управа на Н а -
родниот одбор на ТитоввелеШка околија . 

Бр. 7009/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (374) 

На основа решението на Министерството з^ ф и -
нансии бр. 7011 од 16-Х-1952 год. Фабриката за к о ж и са 
седиште во Битола се брише од регистерот, на д р ж а в -
ните стопански претпри јати ја од р е п у б л и к а н е ц зна -
чење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII) 
1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на 
Битолска околија . 

Бр. 7011/52 од Министерството за финансии на ј 
Н Р М (375) 

На основа решението на Министерството за фи-, 
нансии бр. 7109 од 21-Х-1952 год. Рудникот на хром „Ло-
јане" со седишта во село Лојане се брише од регистерот 
на државните стопански претпријати ја *од републикан-
е ц значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 
од 12-УП-1952 год. е пренесен под управа на Народниот 
одбор на Кумановска околија . 

Бр. 7109/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (382) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6965 од 15-Х-1952 год. Шумското стопанство 
„ К о ж у ф " со седиште во Демир К а п и ј а се брише од ре-

гистерот на д р ж авните стопански претпријати ја од ре-
п у б л и к а н е ц значење, биде јќи со решението на Владата 
бр. 743 од 12-VI1-1952 год. е пренесено под управа н^ј 
Народниот одбор на Т и к в е ш к а околија . 

Бр. 6965/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (378) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 7032 од 1-XI-1952 год. Претпријатието за 
унапредување на пчеларството „Пчеларски центар" со 
седиште во Битола се брише од регистерот на д р ж а в -
ните стопански п р е т п р и ј а т и ј а од р е п у б л и к а н е ц зна -
чење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 
12-VI1-1952 год. е пренесено под управа на Народниот 
одбор на Битолска околија . 

Бр . 7032/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (275) 

На основа решението на Министерството за ф и -
нансии бр. 6915 од 31-Х-1952 год. Фабриката за бетон-
ски производи „ К а р п у ш " со седиште во Ѓорче Петров 
се брише од регистерот на д р ж а в н и т е стопански прет-* 
п р и ј а т и ј а од р е п у б л и к а н е ц значење, биде јќи со реше-« 
нието на Владата бр. 743 од 12-УН-1952 год. е пренесена 
под управа на Народниот одбор на Скопска околија . 

Бр . 6915/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (276)' 

На основа решението од Министерството за ф и -
нансии бр. 7114 од 1-XI-1952 година Претпријатието за 
полезаштитни ш у м с к и појаси „Овче Поле" со седиште 
во Св. Николе се брише од регистерот на државните 
стопански претпри јати ја од републиканско значење, 
бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-УН-1952 
год. е пренесено под управа на Народниот одбор на 
Овчеполска околија . 

Бр . 7114/52 од Министерството за финансии на 
Н Р М (277) 

СОДРЖИНА 
Рег. бр. Страна 
115. Уредба за Учителско-домакинското учи-

лиште во Скопје 321 
116. Уредба за отварање специјални пара-

лелки при учите леќите школи во Скопје 
и Битола — — — — — — — 321 

117. Уредба за соединување на Градежното 
средно техничко училиште „Здравко 
Цветковски", Шумарскиот техникум 
„Часлав Ранѓеловски", Работничкиот те-
хникум и Индустриското средно тех-
ничко училиште сите во Скопје во едно 
училиште — — — — — — — 322 

118. Уредба за одредување рангот на Едно-
годишниот курс з,а преподаватели во 
долните класови на гимназиите — — 323 

119. Уредба за укинување Школата за вос-
питачи на деца од предучилишна воз-
раст — — — — — — — — 323 

120. Правилник за организацијата и рабо-
тата на Студентскиот потпорен фонд — 323 

Издава: 'Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија44 — Скопје, ул. „29 но-
ември44. Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт, фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка ќри Народната банка—Скопје 

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


