
"мрт на фашизмот — Слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСИ 
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, и не се враќаат. 

СКОПЈЕ 
Понеделник, 28 мај 1951 година 

Број 17 Год. VII 

Овој број чини (4 дин. Претплата 
за 1951 година изнесува 350 дин. 

Чековна сметка бр. 801.901812 

72 
Врз'основа на чл-ен 73 точ. 1 од Уставот на На-

родна Република Македонија, Президиумот на Народ-
' потел ',собрание на Народна Република Мак-едонија 
донесе I 

У К А З 
ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

НА II ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 

Народноно собрание на Народна Република Ма-
кедонија се свикува на II вонредно заседание ( од 
второто свикување) на 29 мај 1951 година. 

У. бр. 19 
Скопје, 25 мај-\1951 година 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател,. 
Видое Смилевски, с. р. 

Секретар, 
Филиц Брајковски, с, р. 

73 
Врз основа на чл. 30 став 2 и чл. 186 од Законот 

за занаетчиството, донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МЕСТАТА КАЈ ШТО ЌЕ БИДАТ 

ОБРАЗУВАНИ ИСПИТНИ КОМИСИИ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ИСПИТ ЗА ЗАНАЕТЧИСКИ МАЈСТОР 

Одредувам испит за занаетчиски мајстор од по-
едини'занаетчиски струки да се полага пред соодветна 
по струката испитна комисија при поверенствата над-
лежни за занаетчиство на следнине околиски односно 
градски народни одбори и тоа: 

1) При народниот одбор на град Скопје — за кан-
дидатите од подрачјата на град Скопје и околиите: 
Скопска и Рорчепетровска; 

2) При Народниот одбор на град битола - кан-
дидатите од подрачјата на град Битола и околиите: 
Битолска и Демирхисарска; 

3) При Народниот одбор на град Прилеп — за 
кандидатите од подрачјата на град Прилеп и околиите: 
Прилепска, Крушевска и Бродска; 

4) При Народниот одбор на град Куманово — за 
кандидатите од подрачјата на град Куманово и околи-
ите: Кумановска, Кратовска, и Кринопаланечка; 

5) При Народниот одбор на, град Титов Велес — 
за кандидатите од подрачјата на град Титов Велес и 
околиите: Титоввелешка и Свеггиникотска; 

6) При Народниот одбор на град Тетово — за 
кандидатите од подрачјата на град Тетово и околиите: 
Тетовска, Гостиварска и Кичевска; 

Л ) При Народниот одбор на град О с̂рид — за кан-
дидатите од подрачјата на град Охрид и око-лиите: Ох-
ридска, Ресенска, Струшка и Дебарска; 

8) При Народниот одбор на град Штип — за кан-
дидатите од подрачјата на град Штип и околиите: 
Штипска, Кочанска и Делчевска; 

9) При Народниот одбор на град Струмица - - за 
кандидатите од подрачјата на град Струмица и око-
лиите: Струмичка, Радовишка и Беровска; 

10) При Народниот одбор на Кавадарска околија 
- за кандидатите од подрачјата на град кавадарци и 
околиите: Кавадарска и Гевгелиска. 

Бр. 10, 10 мај 1951 год. Скопје 

Директор на главната управа за локална 
индустрија и занаетчиство 

% Круме Наумовски, с. р. 

74 
Врз основа на член 5 и 9 од Законот за избор на 

одборници за народните одбори, а согласно решението 
на Околискиот народен одбор Кавадарци земено во 
записник бр. 2, Извршниот одбор на Околискиот на-
роден о-дбор Кавадарци, го донесува следното: 

х РЕШЕНИЕ 

За распишување дополнителни избори за избор 
на одборници за Околискиот народен одбор Кава-
дарци 

1. Се распишуваат дополнителни набори за избор 
на одборници за Околискиот народен одбор Кавадар-
ци ,во 12 и 18 изборна единица во 1рад Кавадарци и 
изборната единица во село' Курија. 

2. Изборите од точка 1 на ова решение ќе се о-
држат на 3 јуни 1951 год. I 

Бр. 4997 од Околискиот народен одбор - Кава-
дарци. 

75 
Предвид на тоа што на одборникот и на неговиот 

заменик од 31 изборна единица на град Битола им 
престанал мандатот поради уважување! о на нивните 
оставки, на основаше на чл. 9, а во врска со член 5, 
точка 2 и став последен од Законот за избор на од-
борници за народните одбори, Извршниот одбор на 
Градскиот народен одбор Битола го донесува след-
ното : ( I ,. 
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РЕШЕНИЕ 

За распишување дополнителни избори за избор 
на еден одборник и заменик во 31 изборна единица 
на град Битола. 

Се распишуваат дополнителни избори за еден од-
борите и заменик во 31 изборна единица на град Би-
тола, на д ж 24 јуни 1951 год. 

Бр. 8542 од'Градскиот народен од,бор Битола. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

По предлог на На.редната банка на ФНРЈ — Цент-рала 
за НРМ — Ско,пје поднесен под бр. 12532/51 -поведена, е при 
овоц суд постапка за ' амортизирање на шетан алие т при 
банката во месец март 1951 г. "Брод трансфер ен лист" изда-
ден од Министерството на трудот на ФНРЈ под, Ред. бр. 
1071 на Хамикгер Д-р Отто 'за испраќање месечно но 2.666 
дин. на (свое лично конто ири -банската "Шоллер Ундфш" 
Иоханнес,гассе бр. 7 во Беч — Австрија. 

Се повикува 'секој, кој го нашол ади го притежава по 
било кој основ или знае нешто -за него да јави! на судот 
или банката во Скопје во срок од 30 дена по објавува,њето 
на Овој оглас во "Службен весник на, НРМ". Во противен 
^случај,. ќе 'се прогласи за поништен1. 

Од Околискиот суд за град Скопје, Р. бр ' 1500/51 
1-4-76 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

Околискиот суд во Ресен објав,ува дека ири ис,-
тиот е покрената оставинска расправа шо оста-вината на 
пок. -Важиш, Т. Родевска, бивша од с-ело Горно Дупени. 

Се пок,анува наследникот Алексо Робевски за кој што 
местожителство-го е непознато да 'во сро-к од 30 дена од 
денот на објавув-ањето на; обол оглас во "Службен в,есник 
на НРМ" се уаш во овој суд за, да биде пов,икан на рас-
правата,. Во пр,отивен случај, 'остави,ната ќе биде ра!апра-
!вена во негово' от!с(а(стѕ,о со- назначениот м,у старате-л Крсте 
Гоцевски, од село Горно Дупени. 

Од Околискиот суд во Ресен О. бр 2/51 год. I—4—64 

Околискиот с-уд во ,град Ресен објавува. дека при исти-
от е покрената оставинска ,расправа пО' оставината на ноќ. 
Берт евлија Поп Андреева, бивша од г,рад Ресен 

Се повикува наследницата В ангел ица А. Т,еговска за 
која што м,естожителетвФто' е непознато да во срок од 30 
дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
НРМ" се јави во овој суд ед да биде пов,икана на ,распра-
вата. Во противен случај, оетавчшата ќе биде расправана 
во нејзино1 отсаствијс со назначениот и' старател Костадин^ 
Стојанов,а од Реоее. 

^ Од Околискиот су,д во Ресен О. бр. 131/50 год. 1—4—65 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината н'а пок. Шабана Алила В ајди, бивш од 
село Жировница., се води оставки: к а постапка пред Око-
лискиот суд во Дебар и појавените наследници: Реџеп Ша-
бани и Рамадан Шабани со непознати адреси, во Албанија, 
се покануваат да во срок 0д 15 дена по обј,авувањето на 
овој оглас 'во "Службен весник на НРМ" ,се ја,ват лично' за 
да ги штитат своит,е наследнички интереси или ,доста,ват 
(наследнички изјави. Во противен случај, оставината ќе се 
реши во нивно отсас,твие. 

Од Околискиот суд во -го. Деба,р: О. бр. 116/49 год 
1—4—60 

До оставината на шок. Кузман, В Божинов,ски, бивш од 
село Лазарополе, се води остава е.) к,а, постапка пред овој 
суд и ,појавените наследници; Јола К. Божиневска и И зада 
К Боаиновска со непознати а,дреси во Југославија, се 
покануваат да во срок од 15 дена од објавувањето на овој 
оглас во "Службен 'весник на НРМ" се јават лично пред 
судот за да ги штитат сво-ите наследнички интереси или 

поднесат наследнички изјави. Во противен случај, остави-
ната ќе се ,реши во н,ивно отеаствие. 

Од Околискиот над во град Дебар, О.'бр1. 231/49 год. 
I—4—61 

По оставината с-па пок. Миновска Катарина, бивша од 
село Елевци, (с,е води оставинска ,постапка пр,ед овој суд и 
појавениот наследник Јованка Цветкова со непозната адре-
са во Бугарија, се 'пока,ну,в,а да во (срок, ,од 15 ден,а по обј,а-
вување,то' на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се 
јави лично за да ги штити своите наследнички интереси 
ш и поднесе наследничка изјава,. Во противен случај, оста.-
вината ќе се реши во нејзи,но отеаствие 

Од Околискиот с,уд во град Дебар, О. бр. 320/49 год, 
, 1—4—62 

По оставината, на лок. Алитоска Реана, бивша од е. Па-
п,раниќ,, се -водји остпвинска постапка пред овој суд и поја-
вен,ата, нас л сдешпд Азбија Алитоска с0 непозната адреса 
во Албанија, се покажува да во срок од 15 дена' по обја-
вувањето на ввој оглас во "Службен весник на НРМ" се 
Јави лично пред судот за да ги гцтити авона е наследнички 
интереси или поднесе наследничка изјава. Во противен 
случај, оставината ќе с,е расправи во Нејзино отсаетвие. 

Од Околискиот судно град Дебар, О бр. 33/51 год 
I—4—63 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Врв основа на решението бр. 1218 о̂ д 10-11-1951 год. на 
Г'ов,еренството за финансии) на Околискиот народен, одбор 
— Гостива,р уитаеајно е во регистерот на државните стопан-
ски претпријатија, од локално, значење на страна 20 ред. 
бр. 20 околиското државно претпријатие под фирма: Околи-
ско претпријатие "Сервис" со седиште во Гостивар. 

Претпријатието е основано со решение на Околискиот 
народен о'4бо)р — Гостив,ар, бр. 1288 од 1041-1951 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: снабдување 
со материјали н,а локалната индустрија и занаетчиството во 
околијата. 

Пр-етпр.патнст0 е под стопанска управа, на Извршниот 
о-лбОјз на Околискиот народен одбор — Гостивар. 

Фирмата ќе ја потпишува: директорот на претприја-
тието Тодосија Деспотовски, и кни,говоднтелот на претпри-
јатието Блаже Гавриловски, во рамките на о,властувањето. 

Бр. 1218 од 10-11-1951 год. од Околискиот на,роден 
одбо,-р — Гостивар II—23—435 

В,рв основа На решението на Поверенетвото за финан-
сии на Народниот одбор на Ресенска околија бр. 171 од' 
8- Ј-1951 год. 13алисан о е во регистерот на државните сто-
пански ,претпри,јатија под фирма: Градска стопанска ек0но-
м V ј а " Спа од евач1" Вее е н. 

Претпријатието е основано со решение на Пленумот на 
Градскиот народен одбор Ресен бр. 4 од 20-Х-1950 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: производство 
ѓ-а разен зарзават, зеленчук и емили. 

Претпријатието е под стопанска управа на: Извршниот 
о,дбор на Градскиот народен одбор Ресен. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Реџеповски, Џелил, директор на претпријат,ието. 

Бр. 171 од Народниот одбор' на Ресенска околија. 
11—1—16 

Врз основа на решението бр 363 од 18-1-1951 ,год. на По-
всредството за финансии на Градскиот нареден одбор Би-
тола уни сано е во регистерот на државните стопански прет-
пријатија од локално значење на ,страна 73 државното сто-
панско претпријатие под фи,рма: Градско дистрибутивно 
'Претпријатие "Црвена Стена" со седиште во град Би,тола. 

Претпријатието' е основано со решени,е на Г,р,адскиот 
народен одбор на град, Б-итола бр. 363, о д 18-1-1951 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да набавува, 
и распределува меѓу претп,ријатијата во гра,дот и на тер-и-
торијата на бпвшиот Битолски областен народен одбор се-
какви видови материјали, алат и сировине потребен з,а' нив-
ната делатност-^поре д изводот на работат,а. 

Претпријатието е под стопанска управа на: Извршниот 
одбор на Народ,ниот одбор иа град Би гол а. 
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Фирмата ќе Ја потпишува: директорот Тоде Петковски 
од Битола, во границите еј а овластувањето. 

-Бр. 361 од Лов средството за финансии на Гр,адскиот 
народен одбор Битола. II—3—49 

Врз основа Јна решението) бр. 2061 од 27-11-1951 год. па 
ПивсреиствОФО за финансии на Народниот одбор на Го.ст,и-
вар ан,а околија унијана е ђо регистерот на државни,те сто-
пански п,ретпријатија ед локално значење н^ страна 17 
државното стопанско претпријатие под фирма: Градско 
претпријатие за ремонт, услуги и честак а со 'седиште во 
град Гостивар. ^ 

Претпријатието ,е осно-вано со решение на Гра,дскиот 
народен одбор Гости, вар бр. 874 од 23-11-1951 под, 

Предмет к а работата па претпријатието е: ремонт на 
згради, услуги л чистота. 

Претпријатието е под ст,опанска управа н а : Извршниот 
о,дбор н,а Градскиот народен од,бор Гостива,р. 

Фирмата, ќе ја потпишува: директорот на претпријатието 
Продрум Крстевски, во граници-те но, овластување^. 

Бр. 2061 од На роден о т одбор ,на Гостиварска околија. 
И—16—286 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 

ОД РЕПУБЛИКАНСКИ О ЗНАЧЕЊЕ 
Министерството за финансии на НРМ во смисол на чл. 

17 од Основниот закон ^а државните стопански претприја-
тија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните 
стопански претпријатија објавува: 

Со решение на Дирекцијата на банските лекувалишта 
бр 37/51 год. Сотир Павловс,ки е назначен зт директор на 
Претпријатието Катлановска бања, со седиште во село Ка-
тланово и, на должност стапил на 1-11-1951 год. ед кој ден 
има право да ја потпишува фирмата с0 границите гна овла-
стувањето. 

Со решение на Дирекцијата на банските лекувалишта 
б,р. 23/51 а од. разрешен е од должност досегашниот Д1ирех-
тор на претпријатието Стојан Кочевски м од 1-М-1951 год. 
'му преставува правото да ја потпишува фирмата на прет-
Г'1 )И1ЈШТ"И(2тО. 

Бр 1545, од Мини,стеретЈото: е а фин ас гени с-та НРМ 
11—15—267 .. 

Со решение на Министерството за, државни наба,вки на 
НРМ бр. 25 од 9-1Ј1-1951 год. за в. д директор на. претпри-
јатието1 Дирекција па државниот житен фонд на НРМ со 
седиште во Скопје е по,ставен Живк,о Црвенковски ко-ј е 
стапил на должност на 9-Ш-1951 год. од која дата има право 
да ја потпишува фирмата во границите па овластувањето. 

Со актот на Мини,стерството за државни набавки на 
НРМ бр. 1208 од 15-111-1951 год одземено е правото' н-а 
Светозар Стен к ов ски да од 9-111-1951 год. ја, потпишува 
фирмата на претпријатието. 

Бр 2606 од Министерство,то за финансии на НРМ 
И—24—451 

Со решение на К осмите (ог за надворешна трговија на 
Влади ита на ,НРМ бр. 53 од 1 -)1-1950 ,год. разрешен е од, дол-
жност директорот на Претпријати,ето узоз-извоз "Варда,р" 
во Скопје Ристо Дуксвекдт к'одо 1-1-1950 год. му престанува 
правото да Ја потпишува фирмата на претпријатието 

Со решение, на Комите,тот за увоз-шеов на Владата на 
НРМ бр. 162 од 15-11-1951 год. за директор, на Претприја-
тието за увоз-извоз "Вардар" во Ско,пје с поставел Тодор 
Инаков Костовски кој е стапил на должност на 15-11-1951 
год. од која дата има п р а в о да ја потпишув,а фирмата на 
претпријатието. 

Со решение на Комитето-т за увоз-изво.з при Владата 
на НРМ бр. 163 ед 15-11-1951 год одз,емено е правото на 
Настев,ски Васи,л да од 15-11-1951 г. џ потпишува) фирмата 
во отсастгие на директорон на претпријатието'. 

Со 1нслн0!мошн'0'то на Комитетот за уво-з-,̂ з,воз при Вла-
дата па НРМ бр. 942 од 2-Ш-1951 год. во случај на оТ1оас-
јви,сто или спреченоста на ди,ректорот нс1 претпријатието 
фирмата на, претпријатието ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Ѓорче Константинов, комерцијален директор на 
претпријатието 

Бр. 2147 од Министерството за финансии? на НРМ 
Ц—-15—272 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Со реше,ние на Изврш-ниот одбор, на Масниот народен: 
одбор во Валандово бр. 2271 од 1-Х1-1950 год. другарот 
Ге,орги Абаџиев назначен е за директор на пр е тп риј атлет0 

Кино "Комбинат" со се-диште во Валандово и на должност 
стапил на дее 1-Х1-1950 год. од кој ден има п,раво фирма,та 
Да ја потпишува. 

" Со,' истото решение па Извршниот одбор' разрешен е од 
дОлжеоет досегашниот директор Никола Арабаџиев од кој 
ден му престанува правото да ја потпишува фирмата. 

Бр. 14971 од Народниот одбор на Гевгелиска околија 
Н—25—475/50 

Со решение на Извршниот одбор Наро-дниот одбор 
на Гевгелиска околија бр 127 од 6-11-1951 год. Андон М1 р 
ко!В Савовски е назначен за директор на Хотела угостител 
скот0 претпријатие "Југ" со седиште во Гевгелија и на 
должи пет стапил на 1-1ЦД-1951 год. од кој ден и,ма право 
фи,рмата да ја потпишува. 

Со истото решение на 'Извршниот одбор, разрешен е од 
должност досегашниот директор Ристо Василев Анг,ов од 
кој ,л,ее му престанува правото' да ја потпишува фирмата. 

Бр. 2652 од Нападниот одбор на Гев-гел,иска околија 
И—15—282 

Со решение на Народниот одбор ,на IV— реон Скопје 
бр. 266 од 201-11-1951 год. Зеунула Арслан е назначен за 
директо,р на Реонск,ото угостителско претпријатие на IV— 
реон Скопје и на до,лжност е стапил на 1-111-1951 год, од 
кој ден има право да, ја потпишува фирмата нт претпри-
јатието. 

Со решение на Народниот одбор на IV реон — Скопје 
б,р. 2843 од 1-111-1951 год. Мустафа Ештреф досегашен ди-
ректор на Реонското угостителско претпријатие на IV реон 
— Скопје е ослободен од досегашната должност и 'од 
1-Џ1-1951 год му престанува правото да ја потпишува 
фирмата на претпри,јатието; 

Бр. 893 Од 13-111-1951 год од Повереново го за финан-
сии на Градскиот народен одбо-р — Скопје II—27--514 

Со решение па Испран гл-зг одбор на Наредниот одбор 
на Крушевска околија бр. 2392 од 28-11-1951 год. Ласку Аш-
кити назначен е за директор на, Околиското претпријатие 
за откуп на сите видови земјоделски производи со седиште 
во Крушево и еа должност стап,ил на 1-)Ш-1951! год. од кој 
ден има пр,аво фирмата да ја потшишува. ' 

Со! истото решение е а истиот Извршен одбор разрешен 
е од должноста 'досегашниот директор Вангел Мандил^ од I 
кој ден му преостанува правото фирмата да -ја потпишува. 

Бр 2512 од Народниот одбор ткт Крушевска околија 
П-14-257 

Со решение на Изв: ,п.ино 1 одб^р на Кривопала,нечка око-
лија бр. 2891 од 28-11-1951 г. Тодор Маџо1з Алексовски е на-
значен за директор на Угостителското' претпријатие "Вили-
но" со седиште во град Крива Палан,ка и на должност ста-
,пил на 1-Ш-1951 год од кој ден им,а; право фирмата ,да ја 
потпишува. 

Со истото решение на истиот Извршен одбор разрешен 
е од должност директорот Стојмен Митов' Станковски од кој 
ден му 'престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр 3079, од Народниот одбор на Кривопаланечка 
околија. 11-38-739 

Со решение на А '^г,штсрсгвото за финансии бр. 680 
ед 31-(1-1951 г. избришана е од ,регистарот на државните сто-
пански претпријатија од републнкшиоко значење Комунал-
ната банка — Тетово, бидејќи да е регата расформирана 

Бр. 3269 од Градскиот на,роден одбор - Тетово 
Ц-15-276 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 

'Во задружниот регистер на! Народнио-т одб,ор ,на Де-
мире ис арак а околија ред. бр-, 2 упис,ана е Селанската ра-
ботена задруга "Два паднати борци" во село Бараково, — 
Д ем и,рхие арен а ок оди ја,. 

Задругат,а е ооновин,а на 'собранието од ' 10-У-1949 
год. и ис,тата е ед Ш — тип. Пре,дмет на работењето, об-
врските на задругата и др. пред' идши се со п,равилата на 
задругата. 

За,другата е полноважно претставув,а, застапува и пот-
пишува претседателот Трајче П. Трајчевски, Блаже И. То-
доровски л Сандо С Талевски за членови. 
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Бр. 1817 од, Народниот одбор ега Демирхпсарска око-
лија. Ш-2-24 

Во задружниот регистер на Народн,иот о,дбор на Ти-
товвеленжа околија на страна 'бр. '6 уоисаеа; е белгис-ката 
работна ^задруга "Илинден" во село Раштани, Титови ел етика 
околија, 

Задругата е основана на собранието од 10-УШ-1950 
под. и истата е од 'III — тип. Предмет на работата, како и 
обврските па задругарит,е и др. се предвидени! со правилата 
на задругата. 

Задругата полнов,ажно ќе ја л раставува, застапува 
и потпишува: претседателот Киро Петров. Настов. 

Бр. 2901 од Народниот одбор на Титоввелешка око-
лија. Ш-2-33/50 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Скоп-
ска -околија реден број, 127 унијана 'е Селаиската ^ работеа 
задруга "Зафер" во село Крушје, Скопска околија. 

Задругата е основана на собранието од 11-1,11-1951 год 
и истата е 0 д III — тип. Предметот е;а. (работата, обврските 
на задругарите и др. се предвидени со правилата на задру-
гата. 

Задругата полноважно,, ја претставува, застапува и пот-
пишува претседателот Арслан Јуеуфов. Бр. 3698 од Народниот1 одбор на Скопска околија. 

Ш - 2 - 2 1 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основ ание решението па вонредното собра,ние на 

Сојузот "На земјоделските задруги — Прилеп, о,држано на П-
1У-1951 год. Околиското задружно трговско ,претпријатие 
(бившо Рекол с и Опшие) е ставено во ликвид аци! ја од 1 -IV" 
1951 год. 

Се повикуваат должниците и поверно: елите н,а прет-
пријатието' да во срок од 10 ,дена 'од денот на објавувањето 
на овој оглас во "Службен весник наНРМ" ги пријават сво,-
ите потрајув,ања односно долгов ања на ликвида,ционата ко-. 
мисија, 

Од ликвидационата комисија 

Сој решение -бр. 14 од 9-У-1951 год. на, Народниот од-
бор на Ресенска околија Околиското стопанско претпријатие 
(СтсичиЈрака фарма) "Снабдувач се ставу в а во ликвидација 
од 1-У1-1951 год. 

Се покануваат доверителите и должниците на прет-
пријатието' да ги пријават своите истражувања, односно 
дАлговања. на ликвидационата комисија најдоцн,а, 'Д0, 20-У1-
1951 год. 

По ^стекнувањето на горниот срож нема да се призна-
ваат никакви барања, а за исправн,а ќе се смета, книговод-
ствената 'состојба на претпријатието 

Од ликвидационата комисија, 

Околиското трговско претпр,ијатие "Дебарца" — Ох-
рид со решение бр. 4282 ада Околискиот (народен, одбор — 
Охрид е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите поверители и должници да ги при. 
јав,ат и намират своите долгови односно 'побарувања нај-
доцна 30 дена по обј,авувањето на , овој оглас, во "Службен 
весник на НРМ". 

По истакнувањето! на овој срок нема да се признаваа! 
никак,ви барања, а з,а исправна ќе се (смета книговодствена-
та состојба на претпријатието' и према должниците ќе се 
,постапи по законските прописи. 

Од ликвидационата комисија 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

Врзв октава дозволава, издадела, од Поверен! слов ото за 
локации,а индустрија и занаетчиство на 'Народниот од(бор па 
град Скопје бр. 8061 од 28 IX 1945 год. запиран е во ре-
гиЈст1фо(т на занаетчиските дуќани и работилници 'на страна 
67 тпсјд рег. бр. 67, занаетчискиот дуќан на Димитар Сто-
јанов Илиевски -со' седиште ,во град Скопје. 

ПреДјме/т на работата на дуќанот е: маш,иио-браварс ш 
услјуПи. 

Фирмата ќе ја потпишува: Дрим,иггајр Стојанов Илиевски, 
раководител на дуќанот. 

Од ПовереШството за финансии на Народниот одбор1 на 
И-Нреош1 Скопијте, бр-, 3319 од 3 1УМ951 гоЈд. Н—37—702 

Брз оШова дозволата издадена од Пдаер водството за 
ло1ка\л(на иидустрпја и занаетчиство на Народниот одбор на 
град! Скопје бр. 7763 о1д 22 VIII 1945 запиран е во решете, 
рот 1на занаетчиските дуќани и работилници на страна 50 
под рег. бр.', 50 з-анаеЦч ирскиот дуќан на Алексо. Г. Г'орп!-
адски под фирма: Контра џија, Алексо. Г. Георгиевски - со 
седиште во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: крпење на жонд^ри. 
Фирмата ќе ја потпишува: Алексо Г. Георгиевски, ра-

ководител на дуќанот. 
Ојд Повереното ото за финансии на Народниот одбор 

И-Ч реон Ск,опје бр-, 3808 о!д 4 IV 1951 год. П—37—703 

Врз основа дозволата изда,л ана од П овере новото за 
локална индустрија и занаетчиство н,а Народниот одбор на 
грајд Скопје бр. II 58,1 од 21 IX 1945 год. залисан е во" ре-
гистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
73 под рег. бр. 73, занаетчискиот дуќан на Демир Амет 14с-

V мандов под фирма: Ко1ваЈч, Де,мир Амет Исмаи лов со седи-
ште во' град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува Демир Амет Пем андов, рако-

водител на дуќанот., 
Од Повершството за финансии на Народн,иот одбор 

на II—реон, бр. 3999 од 8 IV 1951 год. Ц—39 -727 

Врз основа дозволата издадена од Поверенитеото за 
локална индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на 
градо Скопје бр. 6052 од 7 XI 1950 год. запиран е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и раб,отилници на Страна 
59 под рег. бр. 59, занаетчискиот дуќан на Томе Илиев Ан-
геловски под фирма: Кројач, Томе Илиев Ангеловски со се-
диште во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува: Томе Илиев Ангеловски, ра-

ководител на дуќанот. 
1Од Пов,еренс/гвото! за финансии на Народното тодбор нЈ 

И—реон Скопје, бр. 3983 од 16 IV 1951 год. 11—39—728 
ч 

Брз, основа дозволата издадена од Поверенството за 
занаетчиство на Народниот одбор на град Скопје бр. 145 од 
6 VIII 1945 год. запиран е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна '200 под рег. бр. 200; зана-
етчискиот дуќан на Славеј Ј,анков под фирма,: Тенекеџиуа, 
Славе Јанков со седиште во град Скопје. 

'Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки. 
Фирмата ќе ја потпишува1: Славе Јанков, раководител на 

дуќанот. 
Од По в средството' за финансии на Народниот одбор ма 

III—реон Садије, бр. 3582 од 24 III 1951 год. Н—37—690 

Врз основа дозволата издадена од Поверниот в ото; за 
занаетчиство' на Народниот одбор на град Скопје бр'. II 716 
од 9 X 194 5год. ваѓписан е во регистерот на занаетчискиге 
дуќани и работилници на (страна 291 под рег. бр. 291, зана-
етчискиот дуќан на Стеван Г. Атанасовски под фирма: 
Столар, Ставан Г. Атанасовски со седиште во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки 
и земјоделски орудија. 

Фирмата ќе ја потпишува,: Стеван ,Г. Атанасовски, рако-
водител на дуќанот. 

Од Поверенството' за финансии на Народн,иот одбор ' на 
1П—,реон Скопје, бр. ,3923 од 31 III 1951 год, 11—36—667 

Врв обнова дозволата издадена од По,веренствогго) за 
занаетчиство на Народниот одбор на ,град Скопје бр. 1946 
залисан е во регистерот н,а ,занаетчиските дуќани и рабо 
т иди иди на ,страна 1-84 под рег. бр 184, занаетчискиот дуќан 
на Муарем Мусли Бајрам под фирма: Папуч,ар, Муарем Му-
сли Бајрам со седиште во град Скопје. 

Предмет н,а работата на дуќанот е: праве,ње на папучп. 
Фирм,ата ќе ја потпишува Муарем Мусли Бајрам, ра,ко-

водител на дуќанот. 4 

Од Повсренсггвото за (финансии на Народниот одбор ' на 
III—реан Скопје, бр. Зб;10 ,од .23 III 1951 год. 11—36—663 

Врз обнова дозволата издадена од П овереното ото за 
занаетчиство на Народниот одбор н,а град Скопје бр. 2133 
од 22 I 1951 год. записан е во регистеррт на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 162 под рег. бр. 162, зана-
етчискиот дуќан на Томе Уг,ри,нов Тодоровски под фирма: 
Самар џија, Томе 'Угринов Тодоровски со седиште во град 
Скопје. 

Предмет на работата на дуќ,анот е: ,пр-авење и прода-
вање на самари. 

Фирмата ќ^ ја потпи,шува: Томе Умрниов Тодоровски, 
раководител на дуќанот. 

Од Повере,напвото ва финансии на Народниот одбор ' на 
III—реон Скопје, бр. 3420 од 22 III 1951 год. Н—Зв—669 
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Врз ,0!СН0)ва дозволата издадена од Поверенството) за 
занаетчиство на (Народ,ниот одбор на град Скопје, б,р. 2179 
од 9 III 1951 год. завеан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на (стран,а 175 под рег. бр 175, зана-
етчискиот дуќан ж на Јован Н. Ни,чевски под, фирма: Меха-
,ничар, Јован Н. 'Ниневски со ,седиште во град Скопје. 

'Предмет на (работата н,а дуќанот е: поправка на ве-
ло1сипеди. 

Фирмата ќе ја и отпишув,а: Јаван Н. Ничевски, раково-
дител на дуќанот. 

Од Пов^ренапвото за финансии на Народниот одбор ' на 
III—(реон Скопје, бр. 3472 од 22 III 1951; год. II—36—670 

Врз основа дозволата издадена од Нов средството за 
занаетчиство на Наводниот одбор на град Скопје бр. 1004 
од 12 XI 1951 год. записан е во регисте,рот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 199 ,под ре,г. бр. 199, зана-
етчискиот дуќан на Абдураман 3. Фета ,под фир,ма: Налбат, 
Абдурман 3. Фета со седиште во прад Скопје 

П,редмет на работата на дуќанот е. потковување на 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува: Абдураман 3. Фета, раково-
дител на дуќанот. 

Од Повсре неговото за финансии на Народниот о)дбор ' на 
ДII—рео1н Скопје, бр. 3581 од 24 III 1951 год. - II—Зв—671 

Врз основа! дозволата издадена од Поверенството за 
занаетчиство на Народниот одбор на град Скопје бр. 846 од 
23 XII 1945 год. запиран е во регистерот на з,анаетчиски те 
дуќани и работилници на страна 165 под рег. бр. '165, зана-
етчискиот дуќан на Ха1мди В. Сали под фирм,а: Јажар!, ХамДи 
В. Сали со седиште во град Скопје. I 

Предмет на работата на дуќанот е: (јажарски изработки. 
Фирмата ќе ја потпишува: Хамди В. Сали, раководител 

на дуќанот. \ 
Од Ловеренатвото за финансии на Народниот одбор ' на 

III—реон Скопје, бр. 3446 од 22 Ш 1951 го(д. 11—36^672 
Врз основа дозволата издадена од Лов е,ранството за 

занаетчиство на Народниот одбор таа град Скопје бр. '1012 од 
1,2 XI 1945 год. запиран е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 266 ,под 'рег. бр. 266, зана-
етчискиот дуќан на Александ,ар Н. Николов и Ж,ивко А. Бо-
жинов под фирма Кожувар, Александар Н. Николов и Живко 
А. Божинов со) -седиште во град Скопје. 

(Предмет на работата на дуќанот е. кожуварски изр,аботки. 
Фирмата ќе ја потпишува: Александар Н. Николов и 

Живко А. Божинов, раководители на дуќанот. 
Од Ловсренсшвото за финансии на Народниот одбор ' на 

III—'реон Скопје, бр. 3844 од 30 III 1951 год. 11-̂ 361—673 

Врз основа дозволата издадена од Нов бранетото за 
занаетчиство на Народниот одбор на гра,д Скопје б,р. 342 од 
24 VIII 1951 ,год., ватиран е во регистерот 'н,а занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 118 ,под рег. бр. 118, зана-
етчискиот дуќан на! Алиов Ахмед Усеивдв под фирма: Нал-
бат, ,Алиов ,Ахмед Исеинов /со седиште во град Скопј,е. 

Предмет на работата на дуќанот е: ипотковув,ање на 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува,: Алиов Ахмед Учениов, рако-
водител на дуќанот. 

Од Поверенсл^вото в а финансии на Народниот одбор ' на 
Ш—реон) Скопје, бр. 3161 од 19 III 1951 год. II—36—682 
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Врз основа 'дозволата издадена! од /Поверенството- за 
занаетчиство' на Народниот -одбор н,а град Скопје бр. 1044 од 
23 XI 1945 год. за^исЈан! е во регистерот - на занаетчиските 
дуќани и работилници нл страна 153 под рег. бр. 153, за-
наетчискиот дуќан на Махадуд Хаџи Усма,н п,од фирма: Нал-
бат, Махмуд Хаџи Уам,ан со седиште во град Скопје. 

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

Фирма,та ќе ј,а потпишува: Мах,мјуд Хаџи Усматн, рако 
в-одител на дуќанот. 4 

Од Поверено,твото' 'за фина,нсии на Народниот одбор та 
III—'реон Ско-пје, бр. 3402 од 22 1951 год. Ц — 4 3 — 8 0 4 

Врз основа дозволата и златана од Поверенството за 
(занаетчиство гаѓа Народниот одбор на град Скопје бр. 2153 
од 13 И 1951 год. заштеди е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страва 271 под рег. бр. 27,10 зана-
етчискиот дуќан на Александар С. Цветков под фирма: 
Стакло—брусач, Александар С. "Цветков со седиште во- град 
Скопје. с 

Предмет на работата на дуќанот е: сташш-брусачки из-
работки. , 

,Фирмата ќе ја -потпишува: Александар С. Цвет,ков, ра-
ководит-ел на дуќанот. 

Од Повереново тен за фин,ансии на Народниот одбор на 
III—реон Скопје бр. 3888 од 30 III 1951 год. Н—43—805 

Врз основа дозволата издадена од Поверенството за 
занаетчиство на Народниот одбор на град Скопје бр. 92 од 
23 VII 1950 год. загреан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници н,а страна 211 под рег. бр. 011, за-
наетчискиот дуќан на (Тодор Ј. Стоилков под фирма: Кон-
дурите а, Тодор Ј. Стоилков со седиште во град Скопје. 

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

Фирм,ат,а ќе ја потпишув,а: Тодор Ј. Стоилков^ раково-
дител на дуќанот. 

Од Поверенст-вото за финансии на Народниот одбор на 
III—реон Скопје бр. 3644 од 26 III 1951 год. 11—43—1806 

Врз основа доено,лага издадена од Поверенството за 
занаетчиство на Народниот одбор на град Скопје бр. 1210 
од 28 VIII 1945 год. записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на ,итрана 318 под рег. бр. 
318, занаетчискио,т дуќан на Антон Пе,тров под фирма: Ку-
јунџија, Анто,н Петров со сед,иште во град Скопје. 

'Предмет н,а работата на дуќанот е: кујунџиски , из-
работки. 

Фирмата ќе ј,а потпишув,а А,нтон Петров, раководител на 
дуќанот. 

Од Поверенството' за финансии на Народниот одбор на 
III—реон Скопје, бр. 4011 од 2 IV 1951 год 11—43—807 

Врз основа дозв-олата издадена од Поверен,ството за 
занаетчист,во на Народниот одбор 'н'а град Скопје бр. 1278 
од 31 XII 1946 год. ваписан е вф ре,гистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 189 'под рег. бр. 189, 
'занаетчискиот дуќан на Адем М. Бмрула под фирма: Бер-
бер, Адем М. (Емрула со седиште во град Скопје.' ' . 

Предмет на работата на дуќанот е: берберско услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува: Адем М. Емрула, раководи-

тел на) дуќанот. 
Од Поверените ото за финансии на Народниот одбор на 

III—реон Скопје, бр. 3536 од 23 III 1951 год. И—41—779 

Врз ,аскова дозвола! а издадела од П оверен сивото за 
локална индустрија и занаетчиство на Народниот о1дбор на 
град, Скопје б,р 1515 'од 23-1Х-1946 год. занишан е во реги-
стерот н!а занаетчиските дуќани 1и работ,илници на страна' 79 
под рег. бр: 79, занаетчискиот дуќан на Александар Нико-
лов' Бошковски под фирма: Трукер-а,ј, Ал.ександар Николов 
Бошковски со седиште во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: трукерајскл услуг,и. 
Фармата ќе ја потпишува: Александар Николов Бош-

ковски раководител на дуќанот. 
Од Пов1еренств'01то за финансии на Народниот сдбоо' на 

1У— реон. Скопје, бр. 5816 од 20-1У-1951 год. р-40--754 

Врз основ,а до,зволата издадена од Поверено! в ото за 
л!ока(леа индустрија и занаетчиство^ на Народниот одбор на 
град Скопје бр. 2910 од 29-У1-1949 под. записан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
82 под ре,г. бр. 82, ,занаетчискиот дуќан на Ф-ета Адемов. 
Р ама д анов /под фирма:: На,ланџија, Фета Адемов Рамаданов 
с0 седиште во гр,ад Скопј,е. 

Предмет па работа,та на дуќано,т е: из,работка и про-
давања на на л ани. 

Фирмата ќе ја потпишува: Фета Адемов Р а м а н о в , ра-
ко)вод!ите1л нај дуќанот. 

Од Пов,еренството за финансии на Народниот одбор на 
1У— реон Скопје, бр. 5868 од 21ЛУ-1951 ,год. Ц—42—780 

Врз основа до-з,волата издадена од Повереното ото 
1за л01к1ат)на 'индустрија и занаетчиство н,а Народниот 
одбор на (Гр,а,д Скопје бр. 5060 од 4-У1Ц- 1950 год. записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани ,и работилници 
еа страна 83 под рег. бр. 83, занаетчискиот дуќан к(а К',про 
Сиљан Димитровски1 под фирма: Папуџиј-а, Киро Сиљан Ди. 
митровски со седишт,е во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот ,е: изработка на папучи. 
Фирмата ќе ја потшишува: Киро Сиљан Димитровски, 

,раководител на дуќанот. 
Од Ло^еропството за финансии на Народ,ниот одбор на 

IV— реон Скопје, б,р. 5885 од 23-1У-1951 год. ,П—42—781 

Врз ,основа дозволата (издадена од Поверено!вотр за 
локалн,а индустрија ,и занаетчиство на Народниот одбор на 
град Скопје бр. 6485 од 20-1У-1951 год. записа,н е во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилни-ци на Страна 
88 под рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан н,а Лазар Стрезов 
Георгие,вски под фирма: Бр-авар, Лазар Стрезов Георгаев-
ски, со седиште во град Скопје. 

Предмет на работа,та н,а дуќанот е: браварски услуги, 
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Фирмата ќе ја потпишува,: Лазар Стрезов Геор,гиев ски, 
раководител на дуќанот. 

Од П,оверенегБото за финансии Јна Наредниот одбор н,л 
1-— ,реон Скопје, бр. 6485 од 20ЛУ-1951 год. Ц—41—762 

Врз сенева1 дозволата издадена, од Нов ерен,ството за 
локална индустријо! и занаетчиство на Народниот одбор на 
драд С,копје, 'бр. 9290 од ,19 IV 1948 год. замисли е бој реги-
стерот на занаетчиските дувани и работилници на страна 
75 под рег. )бр. 75, занаетчискиот дуќан на Емин Амед Ра-
мадан под фирма: Кол арсик овач, Емин Амед Рамадан со се-
диште во. град Скопје. 

Предмет на работата н,а ' дуќанот е: к оларо-ковачки 
услуги. 1 

Ф-ирмата ќе ја потпишува: ',Емин Амед Рамадан,, р,аково-
дител на дуќанот. 

Од Г1 о в еренството' за финансии на Народниот одбор на 
1У—реон Скопје бр. 5746 од 19 IV 1951 год. 11^-38—738 

Врв основа дозволата издадена од Поверенството. за 
локална индустрија и занаетчиство' на Народниот одбор на 
(град Скопје бр. ,33,27 од 3 VI 1948 год. залисан е во реги-
стерот на 'занаетчиските дуќани и работилници на страна 
80 шок рег. ,бр. 80, занаетчискиот дуќан на Борије Весков 
Милоше1В под фирма: Саид ал џија, Борис Весков ' Милошев 
са седиште во град Скопуе. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
сандали. 

Фирмата ќе ја потшишува: Борис Весков Милошев, ра-
ководител на дуќанот. 

Од Нов средството^ за финансии на Народниот одбор та 
IV—реон Скопје бр, 5861 од 21 IV 1951 год, П-И:0-753 

Врз основа доено л ата издадена од П ов средството' за 
локална индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на 
град Скопје бр. 3462 од 5 VII 48 год. зашиеш е во ре,ги-
стерот на занаетчиските дуќани и рабо,тилни,ци на страна 
81 под рег. бр. 81, занаетчискиот дуќан на Славе Манасиев 
Ацевски под фирма: Ковач, Славе Ман ас,ије в Ацевски со 
седиште во гр.ад Скопје.. 

Предме,т на работата на дуќанот е: ковачки услуги 
Фирмата ќе ја потпишува: Славе Ман асије в, Ацевски 

раководител на дуќанот. 
Од Повере,нството' з,а финансии на Народниот одбор на 

ЈУ-нреон Скопје бр, 5864 од 21 IV 1951 год. 11—40̂ —752 

Врз основа, дозволата издадена од ̂  Поверенегвото! за 
занаетчиство на ̂ Народниот одЈбор на град Скопје бр-, 807 
од;21 II 1948 год. занисан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани, Ш работилници на страна 356 под рег. бр. 356 зана-
етчискио.т дуќан н,а Нико Чадиковски под фирма: Фотограф, 
Нико Чадиковски со седиште во град Скоп,је. 

Предмет на р,аботата на дуќано.т е: фотографски из 
работи. 

Фирмата ќе ја потпишув,а: Нико Чадиковски, раководе-
т е на дуќанот. ' 

Од Повере,нството' за финансии на Народниот одбор на 
ИМ—реон Скопје, бр.. 4064 од 3 IV 1951 год. П—45—839 

Врз основа дозволата издадена од Поверенството за 
локална индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на 
град Скопје бр. 6,666 од ,9 XI 1950 год. зашиеш е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
84 под рог. бр. 84, занаетчискиот дуќан на - Бекир Амет 
Иља)з под фир!м,а: Бербер, Бекир Аме,т Иљаз с,о, седиште во 
град С,копје. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја, потшишува: Бекир .Амет Иљаз, раково-

дител на дуќанот. 
Од Повере,нството' за финансии на Народниот одбор т 

IV—реон Скопје, бр. 5945 од 24 IV 1951 год. 11—42—788 

Врз основа дозволата издадена од П оверениот о за 
комунални работи на Народниот одбор на Скопска око-
лин,а!,, 1бр. 2Ш/51 зар исан е ,во ( регистерот л н,а занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. бр. ,10, занаетчискиот дуќан 
на Имер Мемед Даминов под фирма: Ков(ач, Имер Мамеа; 
Даминов со седиште во. село Кучевиште—Скопска околиј,а 

Предм,ет на работ,ата на дуќанот е: ко,вачки услуги. 
Фирмата ќе ја потшишува, Имер Мемед Даминов, рако-

водител на дуќанот. 
Од Поверенството за финансии на Народниот одбор на 

Скопска околиј-а, бр. 4904 од 17 IV 1951 год. И—42—790 

Врз основа дозволата издадена од Поверенството за 
локална индустрија и занаетчиство на Народниот 0дбор на 
1рад Скопје бр. 6299 од 23-11-1951 запиран е во регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 72 под 
рег. бр. 72, занаетчискиот дуќан на Г'орш Петков Божинов 
под фирма:" Кројач, Горѓи Петков Божинов со седишта во 
град Скопје. 

Предмет на работат на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ј-а потпишува: Горѓи Петков Божинов, ра-

ководител на 'дуќанот. 
Од По в е г,енот в ото з а финансии на Народниот одбор на 

IV— реон Скопје, бр. 5668 о,д 19-1У-1951 год. 11-̂ -36—675 

Врз основа дозволата издадена од Нове ропството за 
локалеа индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на 
град Скопје бр. 1464 о-д! 21-УМ946 год. ^алисан с во реги-
стер о г на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
71 под рег. бр. 71, занаетчискиот дуќан на Касум Ра,мадан 
Иљаз под ф-ирма: Бачвар, Касум Рамадан Иљаз со седиште 
во три д Скопје. 

Предмет на работа.та н а дуќанот е: изработка на, бачви 
и вршење на услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува: Касум Рам,адан Иљаз, рако-
водите-л на дуќанот. 

Од Поверенетвото за финансии на Народниот одбор на 
IV— реон Скопје, бр. 5663 од 19-1У-1951 год. И—36—676 

Брз'основа дозволата издадела од Псверенетвота за ло-
кална индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на 
град Ск,опје бр. 3210 од 23-У-1949 ,год. запис,ан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
73 ,п,о!д рег. бр. 73, занаетчискиот дуќан на, Станко Младен 
Печеновиќ под фирма: Кројач, Ста,нко Младен Печеновиќ 
со седиште во ,град Скопје. 

Предмет на работата еа дуќанот е: шиење на -алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува: Станко Младен Печеновиќ, 

раководител на дуќанот. 
Од По!верен1ст1во!т101 за финансии, на Народниот одбор на 

1У— ре,он Скопје, бр. 5685 од 19-ГУ-1951 год. Н—37—700 

Врз основа д,озволата издадена'ед Пов-ере живото за ло-
кална индустрија и зан,аетч-иство на Народниот одбор на 
град Битола бр 685/50 год. шпиоан е во регистерот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 134 под ,рег. 
бр. 134, зана от чие,к пот дуќан на Димитар Костоз Николов 
под 'фпрма: Бербер, Димита,р Костов Николов со седиште 
во град Битола. % 

Предмет на работата на дуќанот^ е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува: Димитар Костов Николов, 

раководител на дуќанот. 
Од Пов-ерен ството за фина и ии на Народниот одбор еа 

грацг Битола, бр. 5721 од 3 IV 1951 год. П—35—663 

Врз основа дозволата изд.адени од Повереново го за 
лок а Јна год у стрија и за.на,етчиство на Народниот одбор на 
град Битола бр. 703/50 год. запиши е во тоги етерот на за-
наетчиските, дуќани и работилници на страна 115 нед рег. 
бр. 115 занаетчискиот дуќан на Рорѓи Костов Каранфило-в 
под ф,ирма: Ковач, Горѓи Костов Каранфилов со седиште 
во град Битола. 

Предмет на работата на ду.ќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја /потпишува: Горѓи Којстов Каранфилов, 

раководител на дуќанот. 
Од По-в-ере петте ото за финансии на Народниот одбор на 

гра,д Битола, бр. 5589 од 31-111-1951 год. П—38—704 

Врз осно,ва дозволата издадена од П о в е р е н и о т 0 за 
лока,лна индустрија и занаетчиство на Народниот одбо,р еа 
град Битола бр. 710 з алга сан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на стран,а 114 под рег бр. 114, 
занаетчискиот дуќан на, Петар Миланов Спировски ,под 
фирм.а: Негач, Пе тар Миланов Спировски со седиште во 
град Битола. 

Предмет на, работата на дуќанот е: ков-ачки услут,. 
Фирмата ќе ја потпишува: Петар Миланов Спировски, 

раководител на дуќанот. ^ 
01Х Поверенството за финансии на Народн,иот одбор на 

град Битола бр. 4863 од 31-111-1951 го,д. И—38—719 

Врз основа дозволата издадена од Поверенството за 
локална индустрија и за,наетчиство на Народниот одбо,р на 
грјад Б)ито1ла бри 5950 запиран! е в!о( регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 147 под рег. бр., 147, 
занаетчискиот дуќан на Вангел Цветков Петров под фирма: 
К онд!у рација, Ва,нгел Цветков Петров с,о седиште во град 
Битола. , ( ( ( I I I , , 
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Предмет на работата'на дуќанот е: изработка и 'по-
правка, на ,контури. 

Фирмата ќе ја потпишува: Вангел Цветков (Петров, ра-
ководител на дуќанот. 

Од П овереле увото за финансии на Народниот одбор на 
град Битола, бр. 6518 од 14-1У-1951 год. Ц—38—720 

Врз основа дозволата издадена од Повсредството за 
локалн,а индустрија и 'занаетчиство на Народниот одбоо на 
град Битола" бр. 171/50 год залисан е во регистерот на 
Занаетчиските дуќани и работилници На страва 11 под рег. 
бр 11, "занаетчискиот.дуќан на Горѓи Алексов Василев под 
Фирма: Кројач, Горѓи Алексов Вас,илев со седиште во град 
Битова. , 1' 

П,редмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта 
Фирмата ќе ја потпишува: Горѓи Алексов Василев, ра-

ководител еа дуќанот 
Од Пов̂ е ропството за финансии па Народниот о,дбор на 

град Битола, бр 1486 о т 31-111-1951 ,годг И—31—582 

Врз о,снова дозволата издадена од П оверен сивото за ло-
ка леа, индустрија и з,анаетчиство на Народниот одбор ш 
гра,д Битола бр. 327/50 гол. з алисан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани ат раб,отилници на /страна 145 под рег. 
бр. 145, занаетчискиот дуќан па Вангел Спиров Димитров 
под фирма: Столар, Вангел Спирев Димитров со седиште 
во град ,Битола. 

Поешмет на работата на лук. пот е: столарски изработи 
Фирмата ќе ја потпишува.' Вангел Спирев Димитров 

раководител па дуќанот. 
Од Поверенството за финансии на Народниот о,дбор ни 

град Битола, бр. 6176 од 9-ТУ-1951 год. Н—34—643 

Врз основа, дозволата издадена Ојп Поверенството за 
^локална индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на, 
град Би,тола 'бр' 684/50 топ записчч' е1 во) реги,стеоот на за-
наетчиските дуќа,ни и работилници на страна 142 ио-т пег 
бр 142, -занаетчискиот дуќан на Никола Апостолов Гроз-
данов под фирма' Кројач, Никола Апостолов Грозданов со 
седиште во град Битола. 

Предмет на. работата на дуќанот е- ипи,ење на, атишта. 
Фи,рмат,а ќе ја потпишува; Нико,ла Апостолов Грозда-

нов, раководител на. дуќанот 
0'т Пов,ерпчство^п, з,а Фи^атггин на, Народниот одбор на 

^ град Битола, бр. 6057 од 7-^-195.1 год. П—34—644 

Воз о,снива тгоз"олата излачена! огт Нов српството за 
тчжа,лта -т ^ин^тчшство нж Народниов птбоо на 
град Битола' ,бр. 68,1/50' (год ^алисан е во регистерот на за,-
,̂п,о̂ иитк̂ гте л^штпт и да бон иднини. гча р тоа на 143 т.оп рог. 

(бр 143, занаетчискиот дуќан (на Каете Илиев Ѓеорѓиев под. 
т̂т,шма' Кројач, Кггте Или/̂ в Ѓеорѓиев со седиште во град 

Битова 
Пречат на работата ,на дуќан,от ш,и^н^ на алишта 
Фирмата1 и отпишува: Крсте (Или-,в Горгиев, рако-

в 01 т ите л н-а д уќ а иот 
ОтЈ По,верен стко ,-,о Зп (ћ,итЋррЈГЈии ни Наро.дниов 'олбо,о -"-и 

трат Битола, бр 6058 7-ЛМ051 го-г. Ц—34—645 

Вг'з о,сно^01звол''тп -мфтапр-рр ,Поврп^енств^то, ^ 
7Т'ОкаЛ'"'1 И1Н тг о, ти, потих,о-ИПО рп НП ПОТНИОТ ОпбпП'" "ТП 
град Битола бр 6715 ед 10 IV 1951 г залшс,з и е во регисте-
рот ттп за̂ ропи,тг,р,,,̂ т,р, тдл ,̂,̂ дј п -работилници на сI Р 1 ча 148 
г.от ро-г ,би 148 залае^итт^и'^ пуќ^гг т Ли мит?,о В^еи^ев 
Дтгмттпт лга Филма' К^пптнк Димита,р Васи,лев Дими-
т р а ,-о гптилтр,р ро (град Битола. 

Предмет ич ,работава на, дуќанот с казанџиски услуги. 
' Ф,ирмата ќ^ к потпишува - Димитар Василев Димитров, 

р-"гп,по1ттгт̂ л на, дуќанот 
От. По в егоисти от-о з'П Фич^-и^ Народи и От одбош, глч 

град Битола, бр 6804 о^ ј4-Т\М051 тот. Т,т-42-797 

Воз -пемова лоз олата изда,л еип от Нове ронете ото за 
локална испуст риги -и 'з.ан^е^^тт.рп тга Ни полниот оп,бо-п на 
гттг Би^о,па 105 ,017 10ЛУ-1951 г зш,исагп е во 1оепг-
стерот на ванаетчинките дуќани и работилници на страна 
150 под рег бр 150 за на е т т т но г л уќргт на' Исмаил Јусуф 
Го тим тг^ј фт-тш' Номсар, Исмаил Јусуф Селим со седи-
ште во трат Битол,а 

Предмет на рабо-тата на дллќ-шот е: пожарски услуги. 
Фирм-ата ќа ј-а, потпишува' Исмаил Јусуф О л им, (рако-

водител на дуќан,от. 
Од По верените ото за Ф,инансии на Народ.ниот о-дбор на 

град Битола, 'бр. 6948 од 20ЛУ-1951 год. II—43—^798 

Врз обнова дозволата издадена р.д П овереново то за 
локална индустрија и, занаетчи,ство на Градскиот н,ароде,н 
одјбор ,Оконјје бр. 419 од 26 јануари 1951 г. запирам е в^ 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на ар . 
179 под рег. бр. 179, занаетчискиот ду ќан на Сабри И. 
А,лиов ио(д фирјма: Бербер, Сабри И. Алиов Со седиште во 
(град Овошје. 4 

Предмет на работана 1на дуќанот е: берберско услуги. 
Фидана ќе ја потпишува: Сабри И. Алио^, рако-

во,дител на дуќанот. 
Од Нове ропството за фин,ансии на Народни.от од,бор 

н,а Ш ,реон Скопје, бр. 3496 од 23 март 1951 год. И-49-929 

Врз основа дозволата издадена од П оверена тото за 
л,окална, индустрија и ,занаетчиство на Градскиот н,ароден 
одбор Ск опиј е, бр.. 968 од 2 ноември 1945 г. з алисан е во 
регистерот на залае ганскине дуќани и работилни,ци на, стр. 
340 под ,рег. бр. 3401, занаетчискиот дуќан ,на Азис Бекир 
под фирма: Оптичар, Азис Бекир со седиште во пр Скопје. 

Предмет ,на работата на дуќанот е: изработка на 
01ПИ1ЧЈЦИ. 

Фирмата ќе ја потпишува: Азис Бекир, раководител 
ш Дуќанот 

Од Новершството. за (финансии на Народниот одбор 
на) III реон Скопје, бр. 4098 од 4 март 1951 г. Н-49-930 

Врз обнова дозволат,а издадена од Повереното^ за 
локал,н,а индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на 
град Битола бр. 489/50 год. в алисан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани ^ и работилници на страна 140 под рег. 
бр- 146, ван атинскиот дуќан на, Вангел^ Пандо,в Иванов по.:, 
фирма: Стрдар, Вангел Пандов Иваѕнов со седиште во град 
Битола. Ф 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изра-
ботки. 

Фирм,ата ќе ја по-тпишува: Вангел Пандов Иванов, 
раководител ,на дуќанот. 

Од Поверчистото за финансии на Народниот одбор 
,на праш Битола, б,р. 6175 од 14 IV 1951 г. Н-39-741 

Врз основа, дозволата издадена од Нов средството за 
локална индустрија и занаетчиство на Коралниот одбор на 
т,рајд Битола бр. 123 од 17 февруари 1951 год в ани сан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 
144 под рег. бр'. 144, занаетчискион дуќан на Атанас Ван-
гел ов Стојанов под фирма: 'Кондураџијја, Атанас В анте лов 
Стојанов со седиште во град Битола. 

Предмет на работана на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува: Атанас Вангел,ов Стојанов, 
раковод,ител на дуќанот. 

Од Нове рапавото за фин,ансии на Народниот од беир 
на град Битола-, бр. 5947 о,д 9 IV /1951 г. ^ П-40-756 

Врз основа дозволат,а издадена од II оверен ега ото за 
локална индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на 
па Шра(д Скопје, бр-, 2200 од 29 март 1951 год. запиран е -јо 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 
414 под рег. бр 414, занае,тчискиот ,дуќан на Миле Г. Си-
меонов под фирма: Столар, Миле Г. Симеонов оо седиште 
во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски ,изра-
ботки. ^ ' 

Фирмата ќе ја потпишува: Миле Г. Симеонов, 'рако-
водител на дуќанон. 

Од Новераиотвот,о за финансии на Народниот одбор 
на III реон Скопј,е, бр. 4600 од 16 IV 1951 год. Н-47-877 

Врз оганов а до131волана издадена од Повершството за 
локал,на индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на 
град Скопје бр. 2199 од 29 (март 1951 год, залисан е во 
ое,гистерот на занаетчиските дуќ,агт/И и работи ли инч на страна 
413 под ,рег- бр. 413, занаетчискион дуќан на, Благоја, И. 
Г'ор1Ѓие1в под фирма: Столар', благоја И. Горгие,в со седиште 
во град Скопје. 

Предмет на работава на дуќанот е: столарски изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува: Благоуа И. Горгиев, рако-
водител на дуќанот. 

Од Поверенствоно за ф,ин,ансии на Народниот одбо,р 
на. Ш реош Скоп/је, бр. 4599 од 16 IV 1951 год. И-47-878 

Врз основа дозволана издадена од Повереново^ за 
локал,на индустрии, И",з,анаетчиство -на Народниот одбор на 
град Скопје, бр. 1840 о!д 31 март 1950 год. зол исан е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 
412 под рег. бр. 412, занаетчискион дуќан на Стојан Т. Јов-
чевски под фирјма: Столар, Стојан Т. Јовчевски со седиште 
во град Скопје. 
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Предмет на работата на дуќанот е: столарски изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува: Стојан Т. Јовчевски, рако-
водител на дуќанот. 

јОд Повереист/вото за финансии на Народниот одбор 
на Ш реон Скопје, бр. 4598 од 16 IV 1951 год. П-47-879 ' 

Врз о1сеова дозво,лата издадена од Повереното!о з 1 
локална индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на 
град БитшаГ бр. 741/50 год. записан е во регис,терот на зана-
етчиските дуќани, и работилници на страна 151 под рег. бр 
151, занаетчискиот дуќан на Александар Василев Петков под 
фирма: Кројач, Александар Василев Петков ,со седиште во 
г,рад Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фи,рмата ќе ја потпишува: Александар Василев Петков, 

раководител на дуќанот. 
Од ,Поверешепвото за фин,ансии на Народниот одбор 

на град Битола ,̂ бр. 5259 од 20-1У-1951 год. П-49-926 

Врз ошова дозволата издадена од П овереново го за , 
локална, индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на 
град Битола (бр. 616/501 (год. (запиши е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 153 под рег. 
бр. 153, занаетчискиот ,дуќан на Вангел Крстев Прчевски по,д 
фирма: 'Кројач, Вангел Крстев Дрчески со седиште во' град 
Битола. 

Предмет н'а работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе !ја потпишува: Вангел Кратев Прческп, 

раководител на дуќанот. 
-Од Поверенкшвото за ф.инансии на Народниот одбор 

на град Битола, бр! 6126 од 23-1У-1951 ,год. Н-47-888 

Врз основа дозволата издадена од ^Пов средството за 
локална, инд)устрија и занаетчиство на Народниот одбор на 
!град Битола бр: 5985 запиран е во регистерот на занаетчи-
ските ,дуќани и работилници на едрана 152 под рег. бр. 152 
занаетчискиот дуќан на Методи, Силјанов Ивздов под фир)ма: 
Кро(ја)ч, Методи Синанов Иванов со седиште во град Битола,, 

Предмет н,а работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува: Методи Силјанов Иванов, 

ководител на дуќано,т. 
Од Повереиството за финансии на Народниот одбор 

на ,црад Битол,а, бр, 6385 од 23-1У-11951 год. Н-49-922 

Врз ошова до)зволжа издадена од П ов средството за 
локална ипд(у1стрија и з,анаетчиство на Народ,ниот одбор на 
град Скопје, бр. И 223 ад -11 август 1945 год/залисан е во 
рег,истерот на занаетчиските дуќани и работилници на'стр1. 
470 под рег. бр). 470, занаетчискиот дуќан на Фрањо Н. Фрок 
(пад фирма: Конду р аџија-, Фрањо ,Н. Фрок со ,седиш,те во 
граЅд Скопје. 

Предметна, работата на дуќанот е; изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува: Фрањо Н. 'Фрок, раковец 
штетел на дуќанот. 

Од Повереното ото за ф,инансии на Народниот од,бор 
на-Ш реон Скопје, бр. 4857 од 21 IV 1951 год. Н-65-1035 

Врз основа дозволата издадена од Поверен.ств'от!о за 
локална индустрија и занаетч,иство на Народниот одбор на 
град Скопје, бр. 888 од 25 октомври1 1945 год. ,записан е во 
пег нотарот на, занаетчиските лук т и и оаботилгтицн ни стр. 
242 под рег. (бр. 242, занаетчискиот дуќан на Борис Н. Ја-
нев под ф,ирма: Кои г дур а џиј,а, Борис Н. Јанев со седиште 
во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка н,а' контури. 

Ф.ирмата ќе ја потпишува: Борис Н. 'Јанев, раково,-
дител на дуќанот. 

Од Повереното ото за фин,ансии на Народниот одбор 
на III реон Скопје, бр 3759 од 28 март 1951 год. И-54-26Т 

Врз основа дозволат,а издадена, од Пов средството за 
л,окална индустрија и занаетчиство на Народниот одбо,р на' 
град Скопје бр. 389 ,ОД 19 април 1951 год. записан е во 
л регистерот на занаетчиските дуќани и работи штици г-ј 1 сто 
446 под рег. бр. 446, занаетчискиот дуќан на Оама,н Салие,в 
под фирма: Каменорезач, Осман Салиев со седиште 
во град Скопје. 

Предмет на рабо,тата на дуќанот е: камено1ре,зачки из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишуваа Осман Салиев, раководител 
на дуќанот. 

Од ,Новерен1стЈвото за финансии на. Народниот одбир 
на III реон Скопје, бр. 4754 од 19 април 1951 г. 11-51-964 

Врз обнова дозволата издадена' од П овереното ото за 
локална индустрија и занаетчиство на Народн,иот одбор ни 
град Скопје бр. II '902/45 1го'д. запеан е во регистерот на 
,занаетчиск,ите дуќани и работилници на страна 59 под рег. 
бр. 59, занаетчискиот дуќан на Абдурахман С. Муст,афа под 
фирма: Ј органџи ја, Абду раман С. Мустафа со седиште 
во-град Скопје, 

Предмет на работата на дуќанот е: из,работка на јор-
гани и душеци. 

Ф,ирмата ќе ја потпишув-а: Абдурахман С. Мустафа', 
раководител на дуќанот. 

Од Поверенството4 за ф,инансии 'на Народниот одбор 
на III реон Скопје, бр. 2614 од 9 март 1951 г. Н-51-965 

Врз основа до)звол!ат,а издадена од Повершсгсвото за 
локална индустрија и занаетчиство на Народн,иот одбор на 
град Скопје бр. 1599 од 28 февру,ари 1947 год запиран е во 
регистерот на занаетчиските дуќа,ни и работилници на стр. 
123 под рег. бр. 123, занаетч,искиот дуќан на Вејсил Б. Три-
фуновски под фирма: Тапетар Васил Б. Трифуновски со се-
диште во гра̂ д Скопје, 

Предмет на работата на дуќанот е: тапет ароми изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува: Вајсил Б. Трифуновски, 
раковод,ител на дуќанот. 

Од Повереното ото за ф,инансии на Народниот одбор 
на III реон Скопје, бр. ,3254 од 20 март 1951 г. Н-55-1031 

Врв ос,нова дозволата издадена од Град,скиот набоден 
одбор — Тето-во бр. 173/45 год. запиран е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 29, занает-
ч и с к и о в дуќан на Јован Силјановски под фирма: Валавичар, 
Јов,аи Силјановски, со седишт,е во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ваљање на клашни 
и шамак, 

Фирмата ќе ја потпишува: ЈоеЅии Силјановски, раково- ^ 
дител на дуќанот 

Од П овереното ото за финансии на Народниот одбор 
на трад Тетово1, бр. 2268 од 13 II 1951 год. Н-47-881 

Воз сснога до^е,ттлтс, излечи , од Грапског параден 
одбор Тетово бр. 13268/50 под запиран е во регистерот на 
(занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 35, зана-
етчискиот дуќан на Аме,ти Јусуфов Акиф под фирма: Налбат, 
Амети Јусуф ов Акиф со седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува: Амет,и Јус,уфов Акиф, рако-
водител на дуќанот. 

Од Поверените ото за финансии на Народниот одбор у 
на Прад Тетово бр. 2812 о!д 14 февруари 1951 год. 11-47-882 

Воз основа дозвола!а гздадеѕна од Градскиот народен 
одбор Тетово, бр. 17744/49 год залисан е во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници под рег бр. 50, зана-
етчискиот дуќан на Абиу расипани Џаферов Абд,ураман под 
фирма' Кон дура три а, Абдурахман Паферов Абдураман со 
седиште во град Тетово. 

Предмет на ,работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува: Абду рахма ни Џаферов Аб-
дураман, раководител на дуќанот 

Од Повејренството за финансии на Народниот одбоо 
на граЈд Тетово бр. 2912 од 22 И 1951 г. , И-47-883 

С О Д Р Ж И Н А 
Рег. бр. Страна 
72 Указ за свикување Народното собрание на Народ-

на Република Македонија на II вонредно заседание 123 
73 Решение за одредувања местата кај што ќе бидат 

образувани испитен комисии за полагање испит за 
занаетчиски мајстор — .— — — — — —. а— 123 

74 Решение за распишување дополнителни избори за 
, избор на одборници! за Околискиот народен одбор 
Кавадарци — — — — - — — — — - 123 

75 Решен,ие ,за 'распишув,ање дополнителен избори за 
избор на еден одборник н заменик во 31 избо,рна 

единица на гр. Битола — — — - — — - 123 

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

банка - Скопје бр. 801-901812 Печатница "Гоце Дел чев" - Скопје, 


