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УКАЗ 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ р во 
врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, Президиумот на Народното 
собрание на НРМ го прогласува Законот за соборите 
на избирачи што го донесе Народното собрание на 
НРМ на седницата од 15 октомври 1951 година, а кој 

. што гласи: 

ЗАКОН 
ЗА СОБОРИТЕ НА ИЗБИРАЧИ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ ' 

Член 1 
Со цел потполно да се оствари начелото' на на-

родното самоуправување ,да.ев осигури пошироко не-, 
посредно учество да народот во вршењето на власта, 
како ш пошироко учество на народните маси во контро-
лата над работењето на народните претставници и 
претставничките органи на народната власт, се свику-
ваат собори на избирачи, 

Член 2 
Соборите на избирачи работат и заклучоци доне-

суваат на основа 1И во рамките на овој Закон и другите 
закони и општите прописи од повисоките државни 
органи. ' , 

Член 3 
На 'соборите на избирачи можат да учествуваат 

само граѓани што имаат избирачко право. 
Право на учество во работата на соборите на изби-

рачи и во донесувањето на заклучоци имаагг само изби-
рачите од подрачјето за кое што се држи соборот. 

Член 4 
Никој не може да биде земен на одговорност за 

глас,ањето и изјавите дадени на соборот на избирачи, 
освен ако со (изјавите или постапките е сторено кри-
вично дело. . 

Член 5 
Повисоките државни органи вршат контрола над 

навременото и правилното одржување наI соборите на 
избирачи. 

II ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА СОБОРИТЕ НА 
^ ИЗБИРАЧИ 

1) Соборите на избирачи и народниот одбор 

Член 6 
Соборите на избирачи разгледуваат стопански, 

социјални, културно-просветни и други прашања, што 
се од интерес за местото, гр,адот или реонот/ односно 
околијата или во надлежно-ст на повисоките државни 
органи; ^ 

Соборите на избирачи вршат контрола над работа-
т,а ш. месниот односно градскиот народен одбор на чие 
подрачје се одржува соборот, како и над работата на 
одборниците избрани на подрачјето за кое се одржува 
соборот. 

Член 7 
Пред соборите шј избирачи на селата морзат да се 

изнесат за разгледување следните работи: 
1) воведување местен самодопринос и определу: 

вање неговата 'намена, височина, основот з,а'облог, ро-
ковите за плаќање и ослободување од облогот; 

2) изградување на п,атишта,, мостови, улици, шко-
ли, ̂ игралишта и други поголеми комунални објекти од 
подрачјето на местото; ^ 

3) поблиско одредување 'местата на градежните 
објекти од општо значење како и местата за) школи и 
други поважни објекти за општествен стандард на по-
драчјето од местото; 

4) регулација на ,потоци и порои во местен обем; 
5) предлози за/ административно-територијални 

промени !на местото, к,ако и за заменување имињатагна 
местата со нови имиња; \ 

6) преземање на пообемни мерки за Просветно и 
културно издигање и за борба против неписменоста; 

7) утврдување з,адолженијата на пооделни жители 
во однос одржувањето на селските патишта, кои пре-
тежно или исклучиво ги ползуваат тие жители; и 

8) Одредување чувар на полето. 
Владата може да одреди пред соборите на избира-

чи од пооделни градски народни одбори задолжително 
да се изнесат на разгледување сите или некои работи 
од претходниот став. 

Член 8 
Соборите на избирачи можат да . донесуваат за-

клучоци по пооделни прашања што ги разгледуваат. 
Тиб заклучоци содржат. мислења или предлози, а 

задолжителна сил,а добиваат ако' и откако ќе ги прими, 
односно издаде во вид на прописи соответниот народен 
одбор. ^ 

, ! : ' Член 9 
Народниот одбор е должен на првото заседание по 

одржаниот собор да ги земе во разгледу,вање заклу-
чоците на соборот на избирачи и на првиот иден собор 
да ги извести избирачите за своите заклучоци и за пре-
земените мерки. 

Ако н,ародниот одбор смета дека заклучоците на 
соборот на избирачи се противни на законите или на 
другите прописи од повисоките државни органи на на-
родната власт, ќ-е го извести за тоа повисокиот орган 
на државната власт. - ч 

Надлежниот повисок државен орган мора да ги зе-
ме предвид заклучоците, предлозите и мислењата на 
соборот на избирачи и преку народниот ^одбор да го 
извести соборот на избирачи за своите заклучоци ,и за е 
преземен.ите мерки, 
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Член 10 
Заклучоците што се во врска со животот на м,ес-

тото, градот или реонот, како и заклучо.ците што се во 
фека 'со работата на народниот одбор соответниот 
роден одбор ги. разгледува ,и по нив донесува решенија 
на првото засед,ание што ќе се одржи по 'соборот.. 

Заклучоците што се во врска со работата на пови-
соките државни орган,и, претседателот на соответниот 
рароде-н одбор му ги доста-вува на соответниот орган 
и на народниот одбор. 

2) Контрола над работата на народните одбори 
и нивните одборници 

Член 11 ' 
Соборите на избирачи вршат крнтрол,а над работа-

та 'на месните и градските народни "одбори и нивните 
одборници. 

Контролата од претходниот став се остварува со 
разгледување отчетот за работата на народните одбори 
и одборниците и ^о барањето тие да поднесуваат из-
вештаи по пооделни прашања. , 

Член 12 
Месните и градските народни одбори должни се 

најмалку еднаш во шест месеци да поднесуваат отчет 
за својата работа пред соборите на избирачи. 

Член 13 
Одборниците се должни најмалку еднаш во шест 

' месеци да поднесув,аат извештај за 'своето работење 
пред избирачите од својата изборна единица. Извешта-
јот. може да се поднесува! на истиот собор ,на кој соот-
ветниот народен одбор д а̂ва отчет. 

Член 14 
Разгледувајќи ја работата 'на народниот одбор и 

на одборниците и расправ,ајќи по нивните отчети, собо-
рот на избирачи може да̂  заклучи: 

1) народниот одбор односно. одборникот извешта-
јот да'го дополни; 

!2) да му предложи на плодниот одбор да пре-
земе пооделни мерки и да изврши одредени задачи; 

3) да стави предлог народниот одбор да врши 
анкета по одредени праш,ања, да му'предложи на 
родниот одбор да именува комисија што ќе ја разгледа 
работата на пооделни органи или службеници на наро-
дниот одбор, да ги предложи нивните членови, да, даде 
иницијатива за ставање предлог За отворање дисци-
плинска постапка против одборниците м службениците 
на народниот одбор; " 

- 4) да се даде предлог започнување постапка за 
одзивање на народни одборници по прописите за одзи-
ва ње на народните претставници 

III ПОДРАЧЈА НА СОБОРИТЕ НА ИЗБИРАЧИ 

Член 15 
Во селата соборот на избирачи се одржува за це-

лото село, во градовите и реоните соборот на избирачи 
се одржува за една или повеќе изборни единици. 

Подрачјето на соборот на избирачи 'се одредува со 
статутот на народниот одбор. 

Со/статутот на народниот одбор може да се о дре -
ди соборите н,а избирачи во помалите градови да се 
одржуваат во целиот град, а во селата од развиен тип 
соборите на избирачи да се одржуваат за поодделни 
делови од сел-отоДмаали),1 , -

Член 16 
ф За две или повеќе утврдени подрачја од е,дно морето 
или од еден реон може да се свика заеднички собор, ако 
прашањето што се разгледува е од заеднички интерес 

за свиканите подрачја, или со тоа се олеснува и упро-
стува работата на 'соборот., 

IV СВИКУВАЊЕ НА СОБОРИТЕ НА ИЗБИРАЧИ 

1) Органи надлежни за свикување 
Член 17 „ 

Соборите на избирачи ги свикува, предлага; дневен 
ред и се грижи зѕа нивното редовно одржување плену-
мот на месниот односно градскиот народен одбор. 

Гго б-арање од една петина.избирачи од подрачјето 
на соборот или по барање н,а некој повисок државен 
орган, соборот е должен да. го'свика претседателот на 
народниот одбор, во рок од еден месец од денот кога 
ќе го прими б,арањето. Со барањето за свикување собо-
рот на избирачи од претходниот став, мора да се 
поднесе и предлог , за дневен ред. 

Член 18 
Соборите на избирачи се одржуваат во месните на-

родни одбори најмалку секои два месеца, а во градските 
народни!) одбори најмалку секои шест месеци. 

' Член 19 
Ако'пленумот на народниот одбор не свика собор 

на избирачи во рокот предвиден во член 18 од овој 
Закон, соборот може да го свика претседателството на 
'соб,орот на избирачи што раководело со последниот ' 
соборена избирачи. 

За одржувањето на соборот свикан по претход-
ниот став, претседателството е должно да го извести ф 
народниот одбор најмалку три дена пред одржувањето ' 
на соборот. 

2) Мерки за одржува,ње и работење на соборот 

' Член 20 
Претседателот на народниот одбор е. должен да 

подготви се' што е 'потребно за правилното и успеш-
но работење на соборот1 на избирачи . 

. Пленумот односно претседателот е должен соборот 
на избирачи даЈ го свика во ден што е најзгоден зја изби-
рачите, како и да осигури згодно место за одржување 
на соборот и 'најмалку три дена порано да ги извести 
избирачите за . дневниот ред, времето и местото ка,де 
ќе се одржи соборот, да подготви изводи од постоја-
ниот избирачки' список, да осигура лица з а водење на 
записникот, како и да подготви се друго што е потре-
бно за работење на соборот. 

V РАБОТАТА НА СОБОРИТЕ НА ИЗБИРАЧИ 

1) Дневен ред 
Член 21 

Соборот на избирачи разгледува 'само прашања од 
дневниот ред. 

Дневниот--ред го предлага пленумот на 'народниот 
одбор што го свикува соборот на избирачи. Соборот, 
по предлог на секој избирач може да го дополни пред-
ложениот дневен . ред. Доколку по усвоениот предлог 
зћ дополнување на дневниот ред треб,а да се собере и 
подготви некој материјал, прашањето ќе се разгледу-
ва на 'наред,ниот собор. 

Соборот на 'избирачи што го свикува претседател-
ството на соборот вда избирачи (член 19 на овој Закон) 
работи според дневниот ред предложен од претседател-
ството на соборот. Соборот н,а избирачи може дневниот' 
ред да го дополни. 

Член 22 
Дневниот ред на секој собор на избирачи мора, да 

содржи точка за извештај н9 народниот одбор за тоа . 
што е: направено по заклучоците од претходниот собор. 
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како и точка со која да се овозможи избирачите да 
поставуваат прашања во врска со работата на народ-
ниот одбор и поодделни одборници, како и во врска со 
работата на другите државни органи. 

„ Член 23 " 
Ако поради недоволниот број избирачи соборот 'Не 

може да се одржи, претседателството ќе го одложи'со-
борот најмногу з̂ а с^Кум Дена. 

2) Претседателството на соборот 

Член 24 в ^ 
Со работата на'соборот на избирачи'раководи прет-

седателство, кое се ,состои од претседател и два члена 
што ги избира соборот. / 

Мандатот на претседателството престанува кога 
соборот реши да избере претседателство всУ нов состав. 

Претседателството им дава збор на учесниците, ги 
-став(а предлозите на гласање, одржува ред и мир на со-
борот; ги доставува заклучоците од соборот и го за-
клучува соборот. 

3) Работење на соборот 

Член 25 
Соборот на избирачи заклучоците ги донесува со 

јавно гласање. 
Гласањето се врши со кревање на раѕка или н,а! друг 

годен начин, а во случај сомнение на која страна е мно-
зинството, се гласа поименично. . 

Одборниците 'немаат право да! гла,саат по праша-
њата што се однесуваат/ до работата на народниот 
одбор и за нивнјата работа. 

Член 26 
Соборот може да избере комисија за формулирање 

предлозите што се изнесени на глаеање. 
Секој избирач може да бара да се внесе во згпис-

никот неговата забелешка во врска со исправноста на 
гласањето. 

- Член 27 
На соборот ш избирачи присуствува делегат на на-

родниот одбор. ^ , 
Повисоките државни, органи исто така мук-ат.да 

испратат свој делегат. 
Одборниците од соответната изборна единица се 

должни да присуствуваат на соборот н(а избирачи. 

Член 28 
Секој избирач има право да му поставува на деле-

гатот на народниот одбор прашан^ во врска со рабо-
тата на народниот одбор. Делегатот е должен „веднаш 
да одговори, а ако по прашањето треба да се соберат 
податоци или да се направи проверка одговорот може 
да се одложи до наредниот собор на избирачи. 

Член 2 9 . 
За работана на соборот на избирачи 'се води запие-

1 ник што го потпишуваат членоите на претседа-
телството. ф '""" 

Записникот го содржи бројот на присутните изби-
рачи, дневниот ред, предлозите, резултатот на гласа-
њето, донесените заклучоци и накратко текот на ра-
ботењето на соборот. 

Претседателството на соборот му го доставува за-
писникот на народниот одбор. Записн,икот го чува се-
кретарот на народниот одбор а препис му доставува! на 
пленумот на 'народниот одбор и на повисокиот државен 
орган, ако се расправало прашање од негова 
надлежност. 

Народниот одбор води посебна книга за записни-
ците на соборите на избирач^. 

4) Мерки за одржување редот на соборите 
Член 30 

Против избирачите што го нарушуваат редот и 
дисциплинат,а на соборот можат да се изречат следните 
мерки: 

1) опомена; 
2) одземање на. зборот; и 
3) отстранување од соборот. 
Опомената и одземањето на зборот " ги изрекнува 

претседателството. Зборот се одземаа ако избирачот по 
опомената на претседателството и-понатаму продолжи 
со нарушување на редот и дисциплината. 

Мерката . о-тстранување ја применува соборот на 
избирачи по предлог, од претседателството, во случај 
кога избирачот непристојно се држи, прави неред и 
воопшто со еврото држање пречи на редовното работе-
ње на соборот а пред тоа бил опоменат или му бил' 
одземен зборот; 

Член 31 
Органите н,а народната милиција можда да-деј-

ствуваат на соборот на избирачи само ,ако ги повика 
односно побара претседателството на соборот. 

VI ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 32 

Овој закон влегува во сила од денот на неговото 
објавување во "Службен весник на Народна Републи-
ка -М,ак,едонија". 

У. бр. 29 
Скопје, 16 октомври 1951 годиш,. 
Президиум на Народното собрание 
ка Народна^ Република Македонија 

Секретар Претседател,' , 
Мито Димитриевски, с. р. Страхил Гигов, с. р. 
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О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И 
СЕКРЕТАРОТ НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НРМ И ИЗБОР.НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И 

СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДИУМОТ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 

Врз основа на чл. 72 од Уставот на Народна) Репу-
блика Македонија, Народното собрание на НРМ на Н-јо 
редовно заседание одржано на 15 октомври 1951 годи-

н а ја донесе следната Одлука: 
1. Се разрешуваат, по молба, од досегашната! им 

должност: 
Претседателот на Президиумот на Народното со-

брание на НРМ Видое Смилевски; 
- ' секрета,рот на Президиумот на Народното собрание 

н̂ а НРМ Филип Брајковски. - А 

2. С^ избираат: 
За претседател на Президиумот на Народното со-

брание на НРМ Страхил Гигов; 
за секретар ца Президиумот на Народното собра-

ние на НРМ Мито-Димитриевски. 
3. Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 

Бр. 1045 
Скопје, 15 октомври 1951 година 

Народно собрание 
на Народна^Република Македонија 

Секретар, , Претседател, 
Мито Хаџи Василев, с.р. Димче Стојанов^МирвуС.р. 
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И 8 
ОДЛУКА 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УКАЗИТЕ НА ПРЕЗИДИУМОТ НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ДОНЕСЕНИ ВО 

ВРЕМЕТО ОД II ВОНРЕДНО ДО II РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 

ј ^ Р О СВИКУВАЊЕ) 

Народното 'собрание 'на своето II редовно заседа-
ние од 15 октомври 1951 годин,а ја донесе следната 
Одлука: 

Се потврдуваат указите на Президиумот на Народ-
ното собрание на НРМ донесени , во времето од Н-то 
вонредно до И-то редовно^ заседание 'на Народното со-
брание на НРМ (Второ 'свикување) и тоа: 

1. Указ за времено именување судија на Врховниот 
суд на НРМ бр. 25 од^ЗО јули 1051 година; 

2. Указ за разрешување и времено именување 
претседатели и судии во окружните судови бр. 26 од 
30 јули 1951 година; и 
4 . 3. Указ за времено именување т , судски поротници 

на окружните судови во Битола, Гостивар, Скопје и 
Штип, бр. 27 од 17 август 1951 година. 

, ' . Бр. 988 
; ' Скопје, 15 октомври 1951 година 

% Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, 
Мито Хаџи Василево с.р, 

Претседател, 
Димче Стојанов-Мире,с.р. 

119 
Врз основа ма чл. ' 5^од Уставот на Народна Репу-

блика''Македонија, а по предлог од претседателот-на 
Владата на НРМ, Народното! собрание на НРМ на 11-то 
редовно Заседание одржано т 15 октомври 1951 го-
диш ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
' 1. Се укивнуваат: -

Советот за енергетика, преработувачка и екстрак-
тивна индустрија, и 

Советот за гра,дежни и комунални работи. 
За раководења со сите работи од надлежноста на 

досегашниот Совет за енергетика, преработувачка ,и 
ексѓрактивна индустрија и од надлежноста на досегаш-
ниот Совет за градежни и комуналии работи да се ос-
нова Совет за индустрија и градежништво на Владата 
на НРМ. ' ,. 1 

На чело на Со-ветот за индустрија и градежништво 
стои претседател на Советот, кој е министер на Влада-
та н-а НРМ. . 

Советот за индустрија и. градежништво го сочину-
ваат, покрај претседателот на Советот и директорите 
на главните дирекции и на главните управи — членови 
на досегашниот Совет за енергетика, преработувачка ,и 
екстрактивна индустрија и на досегашниот Совет за 
градежни и комунални работи. џ 

Се укинува Главната управа за увоз, и извоз, а ра-
ботите што ги вршеше таа преминуваат, на оние органи 
на Владата на НРМ што ќе ги одреди Владата. 

2. Претседателот на Владата на НРМ ќе ја извр-
ши оваа Одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сијц веднаш. 4 

Бр. 1046 — Скопје, 15 октомври' 1951 ледина 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Димче Стојанов-Мире,с.р. 

Секретар, 
Мито Хаџи Василев, с.0. 

120 
Врз основа на чл. 76 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија, по предлог од претседателот н,а 
Владата на НРМ, Народното собрание на НРМ на П-то 
редовно заседание одржано на 15 октомври 1951 година 
ја донесе следната 

ОДЛУКА? 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешуваат од должноста: 
Темеловски Борко, потпретседател на Владата и 

претседател на, Стопанскиот совет на Владата на НРМ; 
Минчев Никола, од должноста претседател на Со-

ветот за промет со стоки на Владата на НРМ; 
Гигов Страхил, министер-претседател на Советот 

за енергетика, преработувачка и екстрактивна инду-
стрија на Владата на НРМ; 

Црвенковски Крсте, мишстер-претседател, на Сове-
тот за просвета, наука и култура на Владата на^НРМ; 

Кузмановски Боге, миенитер-претседател на Сове-
тот за градежни и комунални работи на Владата на 
НРМ; 

Џамбаз Даре, министер на финансиите. 
2. Се назначуваат: 

За потпретседател на Владата и претседател ћ^ 
Стопанскиот совет на Владата на НРМ Смилевски Видо^; 

за министер на финансиите; Минчев Никола; 
за министер-претседател н,а Советот за индустрија 

и градежништво на Владата на НРМ, Темелковски Борко; 
за министрер-претседател на Советот за промет со^ 

стоки на^Владата на НРМ Кузмановски Боге; 
за" минстер-претседател на Советот за просвета, 

наука и култура Џамбаз' Даре. " , 
3. Претседателот на Владата на, НРМ ќе ја изврши 

оваа Одлука, 
4. Оваа Одлука' влегува во сила веднаш. 

Бр. 1047 
Скопје, 15 окто,мври 1951 година 

Народно собрание ф 
на Народна Република Македонија -

Секретар, Претседател, 
Мито Хаџи Василев^ с.р. / Димче Стојанов-Мире,с.р. 

121 
Народното 'собрание на Народна Република М,аке-

донија на своето II редовно заседание од 15 октомври 
1951 година, по предлог на претседателот на Владата 
на НРМ, ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СТОПАНСКИОТ 

СОВЕТ НА ВЛАДАТА НА НРМ 
1. За членови на Стопанскиот 'советска Владата н̂а 

НРМ се назначуваат: 
Потпретседателот на Владата, министер на финан-

сиите и претседател на Советот за законодавство и 
изградба на (народната влрст Минчев Никола; 



6-Х1-1461 

министерот — претседател на О с е т о т за индустри-
ја и градежништво Темелковски Борко; 

министерот — претседател на Советот за земјодел^ . 
ство. и шумарство Наумовски Наум; 

миниа^ерот — претседател на Советот за промет 
со стоки Кузмановски Боге; 

' претседателот на Главниот одбор на ССЈ з(а Маке-
донија Ицев А'цб; 

Јнародниот пратеник Бцј адски Христо'и 
директорот Ш) Главишта управа за план Грличков 

Александар. 
2. Оваа Одлука влегува, во сила веднаш. 

^ Бр. 1048 
Скопје, 15 октомври 1951 година 

Народно собрание 
^ на Народна: Република Македонија 

Секретар, . Претседател, 
Мито Хаџи Василев, с.р. Димче Стојанов-Мире,с.р. 

122 
Народното собрание на Народна Република Маке-

донија ,на своето II редовна заседание од 15 октомври 
1951 година, по предлог на претседателот ш Владата 
на ИРОД, ј а донесе следната р 

\ „ ОДЛУКА 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДБА НА 
НАРОДНАТА ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА НРМ 

1. За членови нја Советот за законодавство' и 
изградба на народната власт на Влад,ата на НРМ се 
назначуваат: , 4 

Потпретседателот на Владата/ и претседател на 
Стопанскиот совет Смилевски Видое; 

министерот на внатрешните работи Узуновски 
Цветко; ' ' 

министерот - претседател на Советот за инду-
стрија и градежништво Темелковски Борко; 

министерот - претседател на Советот зај народно 
здравје и Социј,ална политика Ацева Вера; , 

'министерот - претседател на Советот за просв,ета;, 
наука и култура Џамбаз Даре; 

министерот нја^правосудието Кодра. Џафер; 
министерот — генерален секретар на Владата на 

НРМ Георгиевски Киро. 
2. Оваа Одлука влЅува. во сила веднаш. 

БрГ 1052 
Скопје, 15 октомври 195 V година 

Народно собрание 
на Народна) Република Македонија 

Секретар, Претседател; ' ' 
Мито'Хаџи Василев, с.р.^ Димч-е Стојанов-Мире,с.р. 

123 
ОДЛУКА 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УРЕДБА ПО ПРАШАЊА ОД 
НАРОДНОТО СТОПАНСТВО И 

ОБНОВАТА НА ЗЕМЈАТА 

Народното собраниска своето Второ редовно за-
седание од Ш октомври 1951 годинја ја донесе следната " 
одлука: , 

бр. 29 - Стр. 239 

Се потврдува Уредбата за изградба Станбени згра-
ди ца лицата пребегаш од Егејска Македонија бр. 1233 
донесена на 13 Ј у н и 1951 година на осно-ва член 1 од 
Законот за овластување Владат,а на Народна Република 
Македонија за донесување уредби по праш,ањата од 
народното стопанство и обновата на земј,ата. 

Скопје, 15 октомври 1951^ година 

Народно собрание 
на ^Народна Републики Македонија 

ѕ Секретар, Претседател, 
Мито Хаџивасилев, с.р. Димче Стојавов-Мире,с.р. 

, ИСПРАВКА 
Во Решението за одредување н,а приватните мага-

зини и подруми кои што се сметаат за национализирани 
по чл. 2 од Законот за изменув,ање и дополнување на 
Законот за национализација на приватните стоп,ански 
претпријатија обј,авено во "Службен весник на НРМ" 
бр. 14 од 15-У-1948 год. во наиионаЛизирЉите подру-
ми под точка 58 место "Пандо Велков од Кавадарци" 
требаа да стои "Се национализира подрумот со дв6рно-
то место и̂  помошните простории на Цандо Велков и 
браќа Велиови од Кавадарци". 

Од Околискиот народен одбор — Кавадарци, 
бр. 10332 од 18-1Х-1951 год.  

^ - : — 

Огласен дел 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
Врз оагоза дозволага 'од ГНО - Прилеп, ',бд, 17б10/о0 

ГОД- занишан е )в(о регистерот на занаетчискиве дуќани ,и ра-
ботилници т а страта 296, рег. бр. (296, за,наетчискиот дуќан 
под фирма: К л е н к о , Ислам Бајрамов Ел1мазо!ски со седиште 
во град -Цриилеп. ' ' ' 

^ Предмет на работата на дуќанот е: изработка на клин-
ци и пиони. 

Фармата ќе ја потпишува сопственикот Ислам Бајрамов 
Елмазоаш - . т т ^ , 

Од Пов ерен ат;в ото за 'финансиине' Ш О — Прилеп бр-
18951 од 13 УЈ-П 1951 ,год. , П—123—2422 

Врз основа дозволата од Ш О — ,Прилеп, бр. 1612/45 
запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра,ботил-
ници н а с т р а н а 297, (рег. бр. 297, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кондураџија, Салија Ибраи,мш Ах медоски со седи-
ште во град, Прилеп. 

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

Фирмата ќе јаЈ потпишува сопственикот Салија Ибраи-
мов А х м е т о в и 

Од, Поверенството финанс,ии ,на ГНО - Прилеп, бр-
" 18950 - од 13' УШ 1951 год. Ц—123--2423 

Врз осто ј а дозволата од Ш О — Прилеп, б,р. 1175/46 
год. чзаписан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рибо 
ТИЈШИЦИ на СТРАНА 299, јрег. бр. ^99, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Машино -плетач, Јован Тодоров Робески 'СО седиште 
во1 град Прилеп. 

Предмет на работата на ду,ќанот е: плетачка услуги 
Фирмата ќе ја потпишува ронств шикот Јаван Тодоров 

Рочески ,л -
Од Ловсредството за финансии на ГНО — Прилеп, бр 

18956 од 1а УШ 1951 год. - 11—123—2424 

Врз основа! дозволата сид Ш О - (Прилеп, бр. 961/4Ј 
год- запиран е во регистерот на занаетчиските - дуќани и ра-
ботилници на страна 300, рег. бр. 300, занаетчискиот дуќа'Н 
под фирма: Грнчар, Костин Бошков -Цветкоски со седиште во 
град. Прилеп. 

СЛУЖБЕН% ВЕСНИК НА НРМ 
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Предмет да работата на дуќанот е: ,грнчарски 'Производи 
Фи,рмата ќе ја по-тпишува сопственикот Коста Беширов 

Цветкоски 
Од Поверените ото за фишнјсш н,а ГНО — Прилеп, бр. 

18937 од 13 УШ 1951 ,год. И—123—2425 

Врз основа дозволата -од ГНО — Прилеп, 'б,р. 9903/59 
год- заштеди е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на ст'р- 301' регистарски број 301, занаетчискиот 
дуќан под фи^има.: Фотограф Димче Темен Г'орли ј оски со се-
диште :В)0 град Прилеп. 

Предмет на работата н а дуќанот е : Фотографски услуги 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче Томев 

Покриј оски . 
Од Пдаеренотвото за финансии на ГНО — Приле,п, бр-

18920 од 13 УШ 1951 под. М—123—2426 

Врз обнова дозволата ^д ГНО — Прилеп, бр. 817/46 
тед. адријан е но регистерот на занаетчиските дуќани' и ра-
ботилници на (страта 302, рег. бр. 302, занаетчискиот дуќ^п 
под фирма/" Ковач, Владимир Василев (Петрески со седиште во 
град Приле,п. 

Предмет н а работава на дуќанот е- копачки услуги'. 
Фирмата ќе ја припишува сопственикот Влад,имир Ва-

сил ен Пет,ре ами 
Од Повереното ото за финансии на ГНО — Прилеп, бр-

18969 од 13 VIII 1951 Год. ' П—123—2427 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр.4 1474/45 
год., зашиени е во регистерот м,а занаетчиските дуќани и ра-
ботилници ,на страна 303, рег. бр. 303, занаетчискиот- Дуќан 
под фчрма- Кројач, Ордан Спиров Ристоски со 'Среди,ште го 
град Прилеп. ^ 

Предмет на работата на дуќанот ,е; шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан Спиров 

Гилески г : . 
Од Нов средството за финансии на ГНО — Прилеп, бр-

18974 01д 13 УШ 1951 год. Р, 11—123—2428 

Врз (венава, (дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 2131/45 
год- запиши е во регистерот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 304, -'рег. бр. 304,' ,занаетчискиот' дуќан 
под фирма: В елосип ед џија, Димитрија Михајлов Василески со 
седиште изо г^гјд Прилеп. л 

Предмет н а работата н,а дуќанон' е, велосипе,дс,ки услуги 
^Фирмата ќе ја потпишува сопственикот1 Дими ирија) Ми-

хајлов В а: иле,аки. 
Од Павсредството за финансии на ГНО — Прилеп,, ор-

18959 од 13. VIII 1951 год. "М—123—2429 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи 
на) ОНО Св. Николе бр.. 1824/50 год. занисан е во 
регистерот ,на занаетчиските дук'ани и работилници на' стрлјј! 
8, рег. бр. 8, ,занаетчискиот дук'ан под фирма: Бербер,, Јордан 
Накев Гонев со седиште во Св.' Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: бербероски услуги,. 
1 Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Јордан Накев 

Гонев. 
Од Поверен. за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 

5978 од 13-УШ-51 год. - М—,117—2315 

Врз основа дозволата од Поверен.^ за комуналии работи 
на ОНО - Св. Николе, бр. 2308/50 година 'запираа!' е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на, : тот на 
25, рег. 25, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Тра-
јан Миланов Петрушев со седиште во Св. Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата^ к'е ја, потпишува сопствен.икот Трајан Миланов. 

Петрушев. - , 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 

5979 од 13-УШ-,бГ год. 5 II—117—2316 

Врз основа до-зволата од Поверен, за комунален р?бе-ти 
на ОНО — Св. Николе, бр. 467/50 година 'ааписан е во 
регистерот на за,наетчиските дув.ани и работилници на. о го ич 
38, рег. бр. 38, занаетчискиот, дук'ан под фирма: Кројач, 
Стојче Георгиев Петков со седиште во Св. Николе. 

Предмет на работата па дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Стојче Георгиев 

Петков. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 

5980 од 13-УШ-51 година. II—117—2317 

Врз основа дозволата од Поверен, за комуналии рботи 
на ОНО — Св Николе, бр. 12295/50 дин. запиран е во 
регистерот на занаетчиските дувани и работилници на стрина 

24, рег. бр.' 24, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Пе" 
тре Стојанов Анастасов со седиште во Св. Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Петре Стојанов 

Анастасов. 
Од Поверен. за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 

5981 од -13-УШ-51 , Н—117—2318 

Врз основа дозволата од Поверен, за комуналии 1 аботи 
на ОНО — Св. Н,иколе бр. 3583/46 година зависам е во 
регистерот лга занаетчиските дувани и работилници на сгр.ша 
89; рег. бр. 89, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кожувар, 
Страхил Гиразов Јанев со седиште во Св. Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: кожуварски изработки 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Страхил Гираг 

зов Јанев. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 

5982 од 13-УШ-51 II—117—2319 

Врз основа дозволата од Поверен, за комуналии работи 
на ОНО — Св- Николе бр. 1470/Ф година запиран е во 
регистерот на занаетчиските дувани и работилници на страна 
85, рег. бр. 85, занаетчискиот дук'ан под фирма: Лимар,,, Ата-
нас' Насев Стефанов со, седиште во Св. Николе. 

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

Фирмата к'е 'ја потпишува сопственикот Атанас Насев 
Стефанов. 

Од Поверен, за финансии' на ОНО — Св. Николе, бр. 
5983 од 13-УШ-51 год. 11-117-^2320 

Врз основа дозволата од Поверен, зл комунални работи 
на ОНО — Св. Николе, бр. 3022/49 година записан е во 
регистерот на занаетчиските-тулани и работилници на страна 
91, рег. бр. 91 занаетчискиот дуќан п(од фирма Кројач: ^Зтој' 
че Илиев Василев со седиште во Св- Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимарски изработки 
и услуги. ^ ' у 

Фирмава к'е ја потпишува сопственикот Стојче Илиев 
Василев. 

Од Поверен, за финансии на, ОНО — Св. Николе, бр. 
5984 од 13-УШ-51 Н—117—2321 

Врз основа "дозволата од Поверен, за комунални работи 
на ОНО - Св. Николе, бр. 955/49 година записан е во 
регистерот на занаетчиските дух ати и работилница на стра ва 
91, реЛ бр. 91 занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Стој-
ка Генева Мишкова со седиште во Св. Николе. 

Предмет на работата на 'дуќанот е: Гниење на женски 
алишта, 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот -^Стојка Генова 
Мишкова; 

Од Поперенствето за' финансии на ОНО-Свети Николе 
бр. 5998 од 13.УШ-51 ГЃ—117—2322 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи 
на О НО — Св. Николе, ' бр. ̂ 3021/49 година запиран е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и работи т иии и настрана 
99, рег. бр. 99,занаетчискиот дук'ан под фирма: Лимар, Гене 
Сандев Тосев со седиште во Св! Николе.., 

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

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Гене Сандев Тосев 
Од Поверен, за финансии на ^ЗНО — С^. Николе, бр. 

5999. од 13-УШг51 П-Ч17—^323 

Врз основа дозволата од Почесен. кс,муиТпли работи 
на ОНО - Св. Николе, бр. 3214/49 година записан е во 
регистерот, на занаетчиските дувани и работилници на страч-з 
93, рег. бр. 93, занаетчискиот дук'ан под фирма; Кројач,,Тасе 
Трајчев Јанков со седиште во Св- Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Тасе Трајчев 

Јанков. -
Од Поверен, за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 

6000 од 13-УШД51 111-117-2324 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи 
на. ОНО — Св. Николе^ бр. 355/51 год. запир,ан! е во регистер 
-рот на занаетчиските дувани и работилници на страна 61, рег. 
бр. 61 занаетчискиот дук'ан под фирма,: Јажар, Енвер Р. Ај-
диновски со седшнте во Св. Николе. 

Предмет на работата на 'дуќанот е: јажарски производи. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Енвер Р- Ајдинов-

ски. 4 -
Од'Поверен, за финансии на ОНО — Свети Николе бр. 

,355 од 13-УШ-1951 год. 4 ^ И—116—2291 
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Врз основа дозволата од Поверен' за комунални работи 
на ОНО - Св. Николе, бр. 592/51 год. загреан е ^ р е г и с т е -
рот' на зан,аетчиските дувани и работилници на страна 53, рег. 
бр- 53, 'занаетчискиот ду^'ан под фирма: Кројач, Васил Геор-
гиев, Темелковски со седиште во град Св. Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата к'е ја , потпишува сопственикот Васил Георгиев 

Темелкоски. 
Од Поверен, за финансии наЈОНО - Св. Николе, бр. 592 

од 13-УИН951 год. ^ П- -П 6—2292 

Врз основа дозволата од Поверен. за комуналии работи 
на ОНО - Св. Николе, бр- 1378/51 год:" запиран е во реги-
стерот на занаетчиските дук'ада-1 и работилници на страна 43, 
рег. бр. 43, занаетчискиот дук'ан под фирма: Столар, Санде 
Марков Јанев се седиште во град Св. Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки. 
-Фирмата к'е ја потпишува сопственикот ^Санде Марков 

Јанев. ^ -
Од 'Поверен.-за финансии на ОНО — Св. Николе, бр-

1378 од 13-У111.-51 ' Н—116—2293 

Врз основа дозволата од Поверен^ за комунални работи 
-на ОНО - Св. Николе, бр. 1502/51 год. записан е во регисте-
рот на занаетчиските дувани и работилници на страна 44, рег. 
бр. 44, занаетчискиот дук'ан под фирма: Лимар, Трајче Стој-
чев Младенов со седиште во град Св. Николе;. 

Предмет на работата на дуќанот е: лимарски производи 
Фирмата к'е ја, потпишува сопственикот Трајче Стојчев 

Младенов " 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 

1502, од 13-УШ.-51 год. " Н—116—2294 

Врз основа дозволата од Поверен' за комунални работи 
на ОНО — Св. Никола бр. 1979/51 год. записан е во регисте-
рот на занаетчиските дуќ.ани и работилници на страна 41, рег. 
бр- 41, занаетчискиот дука'н\ под фирма: Налбат, Гошо Темел-
ков Мишев со седиште во. Св. Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткивање на добиток. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Гошо Темелков 

Мишев. 
Од ^Поверен. за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 

1979 од 13-УШ-1951 год. . И—116—2295 

Врз основа дозволата \зд Поверен' за комунални работи 
на ОНО - Св- Николе, бр. 2280/51 год. записан е во реги-
стерот на занаетчиските дувани и работилници на страна 40, 
рег. бр. 40, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Киро 
Гшоеш Стериев со евтините во Ов. Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење алишта. 
Фирмата к 'е ја потпишува с о п е р н и к о т Киро Гошев Сто-

јанов. ' 1 . / 
. Од Поверен, за финансии на ОНО — Св. Николе, бр-

2280 од 13-УШ,-51 год. Н—116—229 ̂  

Врз-основа дозволата од Повере-н' за комунални работи 
на ОНО — Св. Николе, бр-, 2282/51 записан е во регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 
45, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Ване Стојчев 
Богатинов со седиште во Св. Николе' 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе' ја потпишува сопственикот Ване Стојчев Бог 

гатинов. 
Од Поверен, за финансии на ОНО - Св. Николе, бр. 

2282 од 13-УШ-51 год. Н—116—2297 

Врз основа дозволата од Поведен' за комунални работи 
на; ОНО — Св. Николе, бр- 2345/51 год. записан е во регисте-
рот' на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, рег. 
бр. 42 занаетчискиот дук'ан под фирма: Оптичар, Васил Али-
ев јев Саздов со седиште во' Св. Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на опинци. 
Фирмата к'е ја потпишува сопств-еникот Васил Алисејев 

Саздов. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Св- Николе, - бр, 

2345 од 13-У1ГН951 год. . Н—116—2298 

Врз основа дозволата од Поверен' за комунални работи 
на ОМО — Св- Николе, бр. 2362/51 год, засмеан е 'во реги-

стерот ' на занаетчиските дуќани и работилници на страна 50, 
рег. бр. 50, занаетчискиот дук'ан род фирма: ,Опинчар, Викен-
та Гирозов со седиште во Св. Николе. 

Предмет.на работата на дуќанот е: изработка! на синици. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Викенти Гиразов-

Наумов., ^ 
Од Поверен. ,за 'финш1ск1ЛЃ на ОНО Св. Николе, бр. 

2362 ,од 13-УШ-1951 год. " И—116—2299 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи 
нај ОНО — Св- Нико-ле бр. 2763/51 год. залисан е во регисте-
рот на занаетчиските дувани и работилници на страна 59 рбг. 
бр. 59, занаетчискиот дук'ан под фирма: Саатчија, Страшо Га-
чев Здравков со седиште во Св. Николе, 
р Предмет на работата на дуќанот е: исправка на саати. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Страшо Гачев 
Здравков. 

Од Поверен. Ѕа финансии на ОНО — Св. Николе, бр-
2736 од 13-УШ-1951 год. ' Л1— И6—2300 

Врз о-сн.ова дозволата! од Поверен, за комунални работи на 
ОНО — Св.. Николе; бр., ЗГ92/51 год. запиран е во регистерот 
на занаетчиските дуќани и работилници ца стра-ла 63. рег. бр. 
63, занаетчискиот дук'.ан под фирма: Со даци ја, Коне Кралев 
Цветков со седиште во Св. Николе1. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење на сода-
вода.. ш 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Коне Кралев 
Цветков. ; ' ' 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 
3192 од 13^1111-51 И-М16—230^1 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи 
на ОНО — Св; Николе, бр. 3591/51 год. занисан е во реги-
стерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 70, 
рег. бр. 70, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Саздо 
Петрушов Смилевски со седиште во Св. Николе. 

,Предмет на. работата на дуќ,анот е: шиење на алишта' 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Саздов Петрушев 

Смилевски' 
Од Поверен, за финансии на ^ Н О — Св. Николе, бр. 

г3591 од 13-УШ-1951 год. Н—116—2302 

Врз основа доев сл ата од Поверен, за комунални работи 
н а , О Н О — Св. Николе, бр. 4965/51 година записан е но 
регистерот на занаетчиските дувани и работилници I а страва 
73, рег. бр- 73, занаетчискиот дук'ан под ффма: Содаџија, 
Тодор (Лазаров Шопчев со седиште во- Св. Николе. 

Предмет на1 'работат^ на дуќанот е: (правење на сода,. 
Фирмата ќе ја нотпишува сопственикот Тодор Лазаров 

Шопчев. 
Од ^ Поверен, за финансии на ОНО - Св. Николе, бр. 

49.65 од 13-У1)П,-1951 год. II --110—2303 А ' г 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи 
на ОНО - Св. Николе,, бр. 2205/50 година запис ал е во 
регистерот на за.наетчиските д.увани и работилници на страна 

^11, рег. бр^ И, занаетчискиот дук'ан под фирма:/Кројач, Трај-
, че-Миланов Симо-нов со седиште во Св. Николе. 

Предмет1 н-а работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
^ Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Трајче Миланов 
; Симонов.. т 

Од Поверен за финансии на ОНО - Св. Николе, бр. 
5967 од 13-УШ-51 год.^ П—По-^304 

) - - ѕ 

- В,рз основа дозволата од. Поверен, за комуналии работи 
: на ОНО - Св. Николе бр. 2298/50 година запис ги е ,во 

регистерот на занаетчиските дувани и работилници на страна 
26, рег. бр л 26, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Трај-
че Коцев! Арсов со седиште во Св Николе. 

; Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта^ 
; ^ ^ Ф и р м а т а к 'е ја потпишува! сопственикот Трајче Коцев 
: '̂ рСОВ. ^ 

Од Поверен, за финансии на ОНО - Св. Николе, бр. 
5968 од 13-УНМ951 год. в Ц—И о--2405 

ЈЅрз основа дозволата от, Поверен, за комуналии работи 
на ОНО - Св. Николе, бр. 2272/50 годиш мане ни е во 

'' регис.терот на занаетчиските дувани и работилници на страна 
' 28, рег. бр. 28, занаетчискиот дук'ан п,од фирма: Коон-1, Вла-
; до Миков. Костадинов со седиште во Св. Николе. 
; Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта-

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Владо' Миков 
Костадинов. 

Од Поверен, за финансии на ОНО - Св. Николе бр. 
5969 од 13-УШ-1951 год. ^ 1 ј - 1:7- -2306 

Врз основа дозволата од Поверен, за кожчи глн.ч р.аботи 
на ОНО - Св. Николе, бр. 1619/50 година "замисли е -во 
регистерот на занаетчиските дувани и работилници на страла 
65, рег. бр. 65, занаетчискиот дуќа1Н! под фирма: Кројач Иван 
Тодоров Симонев со седиште во Св. Николе. \ 

Предмет на работата на дуќанот е: ши^ње на алишта. 
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Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Иван Тодоров 
Симонов.' 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 
5970 од 13-УШг1951 год. . II -117.— 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи 
на ОНО - Св. Нико-ле., бр. 2057/50 година зсшиелн е во 
регистерот на за,наетчиските дуќани и работилници на страна 
20, рег. бр. 20, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Ни-
кола Ристов Глигоров со седиште во Св. Николе. / 

Предмет -на работата на дуќанот ,е: шиење на алишта'. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Нз!:ол Ј Ристов 

Глигоров. ' ' . ^ 
Од Поверен за финансии на ОНО - Св. Николе, бр. 

597Ј од 13-Ш1-1951 год. - 4 11—117—2308 

Врз основа ^дозволата од Поверен, за коазутл,ш р.-бети. 
на ОНО - Св. Николе, бр. 2297/50 година залиен е во 
регистерот на занаетчиските дуќани и р.аботилници на страна 
3̂5, рег. бр. 35, з а н е т ч и с к а -дуќан под фирмл: Кројам, Петре 
Гигов Ристов со седиште в^ Св. Николе. 

Предмет -на работата на дуќанот е: шиење на- алишта. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Петре Гигов 

Ристов. 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 

5972 од 13-УИ1-1951 год. Ц — 4 7 -230'; 
, Г г I 

Врз основа дозволата од Поверен, ^а комунални работи 
на ОНО - Св. Николе бр- 2296/50 година^ записчн е во 
регистерот на занаетчиските дувани и работилници на стр 1на 
23, рег. бр. 23, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројам Ни-
кола Митев Трајков со седиште во Св. Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на али,шта. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Школ.. Мите? 

Трајков. . , 
Од Поверен, за финансии на ОНО — Св. Николе, бр. 

5973 од 13-У1И-1951 год. И-117—23'0 

Од Поверен, за ^финансии на О НО 
5977 од 13-УШ-51 

Св. Николе, бр. 
И—117—2314 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работа 
на ОНО - Св. Николе, бр. 2882/46 година зачинам е во 
регистерот на занаетчиските дувани и работилници на страна 
88, рег- бр. 88, занаетчискиот дук'ан под фиолд: Ксжувѕр, 
Д имче ^ Георгиев. Наумов со седиште во ,Св. Ни хол е-, 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на коку ви. 
Фирмата к'е ја потпишува согствеиикот Димче Р сорцев 

Наумов. о 
"Од Поверен, за финансии на О Н О , - Св. Николе, бр. 

5974 од 13-УШ-51 год. .. И—117--23М 

ш В,рз основа дозволата од Поверен, за комунални р-.боти 
на ОНО - Св. Николе бр. 2290/50 година зани сан е ,во 
регистерот на занаетчиските дувани и работилници на стр ша % 

22,рег. бр. 22, за-наетчискиот"дук'ан под фирма: Кројач,'Ангел 
Миланов Спасов со.седиште во Св- Николе. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Ангел Миланов 

Спасов. 
Од Поверен, за финансии на ОКО - Св. Николе, бр. 

5975 о!д 13гУШ-1951 гошГ' ђ!'—117—^2313 

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални р-аботи 
на ОНО — Св. Николе, бр. 803/45 'година записан е ѓо 
регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 
84, рег. . бр. 84, занаетчискиот дук'ан под фирма: Лимар, Ан-
гел Цанев Атанасиев со седиште' во Св. Николе. 

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

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Ангел Цинев' 
Манасиев. 

Од Поверен. за финансии на ОНО — Св. Николе . бр. 
5976 од 13-УШ-1951 год. ^ Ц—117—2313 

Врз основа дозволата од Поверен, за комуналии'рабати 
на ОНО - - Св. Николе, бр. 373/50 година, запис а-н е во 
регистерот на занаетчиските дувани и работилници ^а стр ша 
67, рег. бр. 67, занаетчискиот дук^ан под фирма: Кодар, Русе 
Стојанов Наумов со седиште во Св. Николе. 

Предмет на работата на дук^но^ѓ е: коларски изработки 
Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Русе Стојанов 

Наумов-

Врз ошова дозволата од ГНО — ,Прилеп бр- 980/45 год. 
запиран е В10 регистерот на занаетчиските дуќани и работил-
ници ' н а страши 255, рег. бџ 255, зсЗнаетчиакиот дуќан , под 
фирма: Столар, Дено Боцев Талески со седиште во град 
Прилеп. 1 ј I ' . ' 1 

Предмет на работата н а дуќанот е: столарски изработки 
, Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дено Боцев 

Талески. ^ 
Од Повербнсггоото за ' финансии на ГНО - Прилеп бр-

18789 од 11 УШ 1951 11—121—2388 

Врз основа дозволата ом Ш О —I Прилеп, бр- 3880/46 
год,ина занишан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници н а страна 256, ,рег. 'бр. 256, занаетчискиот дуќан 
под фирм-а: Кројач, Горги Николов Димоски с,о седиште во 
град Прилеп. : ^ т 

Предмет на работ ат ана дуќанот е: шиење на алишта-, 
^ Фирмата ќе ,ја потпишува! сопственикот Горги Ни,колов 

Димоски , 
Од Пода ерен сгпв ото за финансии на ГНО — Прилеп бр-

18651 о.д'11 УИМ951 ^ Н—121—2389 

Врз основа дозволата од ГНО - Прилеп, бр. 948/45 
год. зависам е во регистерот ца, занаетчиските дуќани и "ра-
ботилници на страна 257, рег бр. 257, занаетчискиот ^дуќан 
под фирма: Боли онлан ар, Петар Михајлов Везодрорхи со се-
диште ВО' град, Прилеп. т 

Предмет 'на работат8" на д,уќанот е: влачење на волна. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Михај-

лов В е зароски 
Од Лов ерен сте ото за ' финансии на ГНО — Приле-п бр-

18628 од 11 УШ 1951 ' 11—121—2390 

Врз оси ген а дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 2392/45 
година запис ат е но рег,истерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 258, рег- бр. 258, занаетчискиот дуќан 
под, фирма: Столар, Јован' Златев Георгиј оски со седиште во 
град Прилеп. : 

Предмет на работата н а дуќанот е: столарски изработки 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоведо Златев 

Ѓорѓије аки. 
Од Лов ерен ство т о за финансии на ГНО — Приле,п бо-

18792 о,д 11 VIII 1951 Ц—121—2391 
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