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На основа точка 5 и 6 од Општото упат-

ство за здобивање стручна спрема на ра-
ботниците со практична работа во претпри-
јатието („Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/ 
52) го донесува следното 

У П А Т С Т В О 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ 

СТРУЧНА СПРЕМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ 
СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА КВАЛЌФИКОВА-

НИ И ВИСОКОКВАЛИФИКОВАНИ 
ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

I. 
Општи одредби 

1) Прописите на ова упатство се однесу-
ваат за возачи на моторни возила кои здо-
биваат стручна спрема на квалификовани и 
висококвалификувани возачи на моторни 
возила во друмскиот сообраќај. Оваа спре-
ма можат да ја здобијат само оние возачи 
на моторни возила на кои возењето на мо-
торни возила им е редовно занимање (воза,-
чи професионалци). 

2) Стручна спрема на полуквалификован 
возач се признава на оние возачи на мотор-
ни возила на кои возењето на моторни во-
зила им е редовно занимање и кои биле раз-
врстани во звање на приучен возач. 

Стручна спрема на полуквалификован 
возач може да се признае и на оние возачи 
на моторни возила на кои возењето на мо-
торно возило не им е редовно занимање 
(возачи аматери) и кои не биле запослени 
во претпријатија, установи, надлештва и 
други стопански и општествени организации, 
а на начин утврден во став 3 од оваа точка. 

Одлука за признавање стручна спрема на 
полуквалификован возач на моторни вози-
ла донесува управниот одбор на претприја-
тието према одредбите од точка 2 од Општо-
то упатство за здобивање на стручна спре-
ма на работниците со практична работа во 
претпријатието („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 54/52). За лица запослени во државни 
надлепггва, установи, други стопански и 
општествени организации тагава одлука доне-
сува секретаријатот за комунални работи 
односно секретаријатот за стопанство на 
надлежниот одбор на околијата (градот) од-

носно (градската општина), на основа мисле-
њето на посебна испитна комисија, која ја 
формира поменатиот секретаријат, а која 
има за задача да ја провери стручноста на 
такви лица и да даде мнение односно пред-
лог за признавање стручна спрема на полу-
квалификован возач на моторни возила. За 
признавањето стручна спрема на полуква-
лификован возач на моторни возила секре-
таријатот за комунални работи односно се-
кретаријатот за стопанство му издава на ли-
цето уверение. 

Лицето кое бара да му се признае струч-
на спрема на полуквалификован возач на 
моторни возила должно е, да поднесе молба 
до управниот одбор на претпријатието од-
носно до секретаријатот за комунални ра-
боти (секретаријат за стопанство на, надлеж-
ниот одбор на околијата, градот односно 
градската општина). Со молбата лицето под-
несува потврда од претпријатието, односно 
налдештвото, установата, стопанската, од-
носно општествената организација, со која 
ќе докаже дека со практична работа стекнал 
условија и здобил знание за признавање 
стручна спрема на полуквалификован во-
зач на моторни возила. 

3) Стручна спрема на квалификован во-
зач се признава на оние возачи на моторни 
возила на кои возењето на моторно возило 
им е редовно занимање и кои се разврстани 
во звање изучен возач, самостоен возач и 
возач специјалист. 

4) Стручна спрема на квалификован во-
зач на моторно возило може да здобие во-
зач кој провел како полуквалификуван во-
зач најмалку дее години работејќи на сите 
основни работи околу возењето на моторно 
возило односно кој провел 5 години во свој-
ство неквалификован работник со тоа, за тоа 
време повремено да работел на одржување 
или на оправки на моторни возила под ус-
лов да положи стручен испит за квалифику-
ван возач пгЈотвиден со ова упатство. 

Неквалификовани работници можат да 
го користат п-лав ото од претходниот став 
најдоцна до 31.ХП.1953 година. 

Стручна спрема на квалификуван возач 
на моторно возило може да здобие возач на 
моторно возило кој ова звање го е добил во 
Југословенската народна армија во текот на 
служењето на воениот рок, доколку во Ју-
гословенската народна армија е. провел две 
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години на работи на возење моторно возило 
и ако положи стручен испит за квалифику-
ван возач предвиден со ова упатство. 

Стручна спрема на квалификован возач 
на моторно возило може да здобие и работ-
ник кој работел како квалификован авто-
механичар и квалификован автоелектричар 
најмалку две години во авторемонтна рабо-
тилница и на оправки на моторни возила ако 
положи стручен испит за квалификован во-
зач предвиден со ова упатство. 

Стручна спрема на квалификован возач 
можат да здобијат и оние возачи на мотор-
ни возила на кои возењето на моторно вози-
ло не им било редовно занимање (возачи 
аматери) и кои не биле запослени во прет-
пријатија, установи, надлештва и други 
стопански и општествени организации, до-
колку сакаат да се занимаваат со возење на 
моторни возила како редовно занимање, под 
услов претходно да имаат проведено најмал-
ку две години како возачи на моторни вози-
ла од односната категорија и да положиле 
стручен испит за квалификован возач пред-
виден со ова упатство. 

5) Стручна спрема на висококвалифико-
ван возач се признава на оние возачи на 
моторно возило на кои што возењето на мо-
торно возило им е редовно занимање и кои 
се разврстени во звања виши специјалист и 
возач мајстор. 

6) Стручна спрема висококвалификован 
возач можат да здобијат возачи на моторни 
возила на кои возењето на моторни возила 
им е редовно занимање доколку како квали-
фиковани возачи на моторни возила прове-
ле најмалку 7 години и под услов да поло-
жат стручен испит за висококвалификован 
возач предвиден со ова упатство. 

II. 
Испитна комисија 

7) Стручни испити за квалификовани и 
висококвалификовани возачи на моторни 
возила се полагаат пред испитни комисии 
кои ги образуваат: 

а) Народниот одбор за град Скопје за: 
градот Скопје и околиите Скопска, Кума-
новска (со град Куманово), Кривопаланечка, 
Тетовска (со град Тетово), Гостиварска, и 
Титоввелешка (со град Титов Велес), 

б) Народниот одбор на градската општи-
на на град Штип за: околиите Овчеполска 
(со град Штип), Кочанска, Малешевска, 
Струмичка (со град Струмица), Гевгелиска 
и Тиквешка; и 

в) Народниот одбор на градската општи-
на на град Битола за: околиите Битолска (со 
град Битола), Прилепска (со град Прилеп), 
Преспанска, Охридска (со град Охрид), Де-
барска и Кичевска. 

Испитните комисии се образуваат првен-
ствено при школите за возачи на моторни 
возила доколку такви постојат во седиштата 

на народните одбори поменати во претход-
ниот став. . 

Решение за образување на испитна ко-
мисија и именување на членови донесува 
над,лежниот совет на народниот одбор. 

Испитната комисија ја сочинуваат прет-
седател; два до четири члена кои се исто-
времено и испитувачи. На претседателот и 
членовите на комисијата им се одредуват 
заменици. Во испитната комисија обавезно 
вле-гуваат и тоа: за испитување на општо 
образователни предмети преподавател на 
средна или на рамна стручна школа, а за 
испитување на стручни предмети техничар 
за експлоатација на друмскиот сообракај и 
еден машински инжинер или техничар од 
ремонтен смер, стручњак по техниката на 
управување со моторни возила. 

Ш. 
Поднесување на молба за полагање 

на испити 
8) За полагање на стручен испит за ква-

лификован односно висококвалификован 
возач кандидатот поднесува писмена молба 
преку своето претпријатие, надлештво или 
установа до испитната комисија што е над-
лежна за теоријата во која се наоѓа сто-
панската организација, надлештвото од-
носно установата во која е запослен односно 
до самата испитна комисија надлежна по ме-
стото на живеење на кандидатот, доколку 
во времето на поднесувањето на молбата не 
е во работен однос. 

Во молбата кандидатот треба да наведе: 
фамилијарно, татково и родено име, дата и 
место на раѓањето, народност, државјанство, 
пребивалиште, дали сака да полага испит за 
квалификован или висококвалификован во-
зач и дали овие испити веќе ги полагал, ко-
га и кај која испитна комисија. 

Со молбата за полагање на стручен испит 
кандидатот е должен да поднесе: 

а) за полагање на стручен испит за ква-
лификован возач: 

— оверен препис ед решението за при-
знавање на стручна спрема на полуквали-
фикован возач или еден од следните 'доку-
менти: 

— потврда дека како полухвалификован 
возач е провел најмалку две години, 

— потврда дека како квалификован авто-
механичар или автоелектричар работел на 
оправки на моторни возила најмалку две 
години, 

— потврда дека како неквалификован ра-
ботник повремено работел на одржување или 
оправки на моторни возила најмалку 5 го-
дини; 

б) За полагање на стручен испит за висо-
коквалификован возач: 

— оверен препис од свидетелството за 
положен стручен испит на квалификован 
возач и 
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— потврда дека како квалификуван во-
зач провел најмалку 7 години; 

в) Кандидати за полагање на стручен 
испит на квалификован возач кој звањето 
возач го здобиле во Југословенската народ-
на армија: 

— оргинална возачка исправа издадена 
од надлежниот орган на Југословенската 
народна армија и 

— потврда дека во Југословенската на-
родна армија провел најмалку две години 
како возач на моторно возило. 

IV. 
Испитување на кандидатот 

9) Испитот за квалификован возач на 
моторни возила се состои од теоретски и 
практичен дел на испитот. На теоретскиот 
дел кандидатот полага испит од општообра-
зователни и стручни предмети пропишани 
со испитниот програм. 

10) Испитот за висококвалификуван во-
зач на моторни возила се состои од практи-
чен и теоретски дел на испитот. 

Кандидати кои на испитот за квалифик-
у в а н возач на моторно возило полагале оп-
шти и стручни предмети можат да бидат 
ослободени од теоретскиот дел на испитот. 

11) Испитите се полагаат по посебен про-
грам што дополнително ќе се пропише, а кој 
е составен дел од ова упатство. 

12) Кандидатот кој при полагањето на 
испитот не положи два општообразователни 
и еден стручен предмет или два стручни 
предмети се упатува на повторно полагање 
на целиот испит. 

Испитот може да се повтори во рокот што 
ќе го одреди испитната комисија, а кој не 
може да биде пократок од три месеци од де-
нот на полагањето на испитот. Кандидатот 
кој не положил два општообразователни или 
еден општообразователен и еден стручен 
предмет односно еден стручен предмет се 
упатува на полагање на поправен испит од 
тие предмети, а во рок што ќе го одреди 
испитната комисија. Овој рок не може да 
биде пократок од два нити подолг од 6 ме-
сеци. Кандидатот кој во рок од 6 месеци не 
положи поправен испит должен е повторно 
да го полага целиот испит. 

13) За полагање на стручен испит секој 
кандидат е должен сам да се погрижи за 
возило на кое ќе полага испит од практич-
но возење. 

14) За испитот на секој кандидат испит-
ната комисија води записник во кој обавез-
но се внесува: дата на полагањето на испи-
тот, имињата на членовите од испитната 
комисија, име на кандидатот кој полага ис-
пит, име на органот кој ја образувал испит-
ната комисија, назначение дали се полага 
и с п и т о т з а к в а л и ф и к о в а н и л и в и с о к о к в а л и -

фикован возач, прашања што се поставени 
на кандидатот од испитните предмети и 
оценка на комисијата дали кандидатот испи-
тот го положил или не. 

Записникот за полагање - на испитот го 
потпишуваат сите членови на испитната ко-
мисија. Записникот се заведува во делово-
ден протокол и се чува во архивата на на-
родниот одбор кој ја образувал испитната 
комисија. 

15) Испитната комисија му издава на 
кандидатот кој го положил испитот за ква-
лификован возач свидетелство, а на канди-
датот кој го положил испитот за висококва-
лификован возач диплома. 

V. 
Завршни одредби 

16) На, работникот кога полага испит за 
квалификован и висококвалификован работ-
ник во местото на постојаното запослување, 
за време на полагањето на испитот му при-
паѓа накнада на заработувачката што ја имал 
во претпријатието во кое е запослен и тоа 
во големина предвидена во тарифниот пра-
вилник на претпријатието. 

На работникот кога полага стручен испит 
за квалификован и висококвалификован ра-
ботник надвор од местото на постојаното за-
послување, му се надокнадуваат патните и 
дневните трошкови по постоеќите прописи 
односно тарифниот правилник. Доколку та-
ков работник има фамилија на издршка му 
припаѓа и накнада на заработувачката за 
односните денови во големина на износот 
предвиден во тарифниот правилник. Нак-
надата по оваа точка паѓа на терет на прет-
пријатието во кое е работникот запослен. 

Накнадата на заработувачката и патните 
и дневните трошкови на работникот му при-
паѓаат само кога испитот го полага по прв 
пат. При повторно полагање на испитот ова 
накнада не му припаѓа, на работникот. 

Исто така, оваа накнада не му припаѓа 
на работникот кога одустане или без оправ-
дани причини го прекине полагањето на ис-
питот или го напушти испитот. 

17) Ова упатство влегува во сила од де-
нот на објавувањето во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Број 21406 
З.ХП.1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
В. Ѓоргов, с. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Марика Попова, по татко Хаџи Арсова, од гр. 
Скопје, подаде тужба за развод на бракот против 
мажот и' Костадин Кочо Попов, со непознато ме-
стожителство. Бидејќи местожителството и адре-
сата на тужениот се непознати, се повикува во 
рок од еден месец од денот на објавувањето на огла-
сот во ,,Службен весник на НРМ" да се јави или од 
реди свој застапник. Во противен случај Судот по 
службена должност ќе му одреди застапник од 
редот на адвокатите во Скопје, кој ќе го застапу-
ва на негови разноси. 

Од Окружниот суд во Скопје^ Г. бр. 870/53 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Менка Илиева Миновска, од Битола, ул, „Бла-
же Рогозинарот" бр. 90, поднесе тужба за развод 
на бракот против Илија Миновски, од с. Буф-Гр-
ција, а сега во неизвесност. Бидејќи тужениот Или 
ја е со непознато местожителство и непозната ад-
реса, се повикува во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 
противен случај Судот по званична должност му 
го одредува за застапник Јован Костов, адвокат од 
Битола, кој ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 451/53 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 
8513 од 12-Х1-1953 година е запишано во региста-
рот на државните стопански претпријатија на 
страна 58, рег. бр. 38, претпријатието под фирма: 
Овчарско стопанство мај", со седиште во Штип. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Овчеполска околија бр. 8077 од 
15-Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: од-
гледување на јагниња и производство на волна и 
млечни призводи. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Фарисов Салиев Фарис, во границите на овласту-
вањето. 

Бр. 8513/53 од Советот (за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (260) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
Со решение на Народниот одбор на Скопска 

околија бр. 7695 од 10-Х-1953 година е сменета 
Фирмата на Претпријатието за занатски услуги 
„Комбинат" со седиште во е. Маџари, и во иднина 
истото ќе се води под фирма: Услужно земјодел-
ско машинско претпријатие (УЗЕМП) — село Ма-
џари — Скопско. 

Од Советот за стопанство на НО на Скопска 
околија, бр. 7695 од 10-Х-1953 година. (252) 

На основа решението на Државниот секрета-
ријат за работи на буџетот и државната админи-
страција на НРМ, бр. 3875 од 12-1Х-1953 година 
Земјоделското учебно стопанство „Лисенко", со се-
диште во с. Трубарево—Скопско, се брише од ре-
гистарот на државните стопански претпријатија од 
републиканец значење, бидејќи со решениево на 
Извршниот совет на НРМ бр. 63 од 15-У1-1953 го-
дина е постанало установа со самостојно финан-
сирање. 

Бр. 3875/53 од Држа,вниот секретаријат за ра-
боти на буџетот и државната администрација — 
на НРМ. 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Дебарска оклија бр. 
7770 од 18-Х1-1953 година Селанската работна за-
друга „Единство", со седиште во с. Селокуќи, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на Де-
барска околија престана да работи. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска 
околија, бр. 7770 од 18-Х1-1953 година. (203) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Деба,рска околија бр. 7769 
од 18-Х1-1953 година Селанеката работна задруга 
„Балкан", со седиште во с. Коњари, се брише од 
регистарот на задружните организации, бидејќи со 
решението на Народниот одбор на Дебарска око-
лија престана да работи. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска 
околија, бр. 7769/53 г. (204) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Кочанска околија на страна 
72, ре'г. бр. 72 е запишана Селанската работна за-
друга ^Напредок", со седиште во с. Бане. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 4-Х-1953 година. Предмет на работата на Задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и 
потпишуваат претседателот Методи Донев и чле-
новите Мите Георгиев и Тодор Манасиев. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 9104 од 19-Х1-1953 година. (205) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Градската општина-Титов 
Велес на страна 1, рег. бр. 1, е запишана Кондура-
џиската задруга „Слога", со седиште во Титов 
Велес. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 23-Х-1953 година. Предмет на работата на За-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и 
потпишуваат претседателот Никола Ѓошев Механ-
џиев и членот Владо Јорданов. 
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Од , Советот за стопанство на НО на Градската 
општина Титов Велес, бр. 14129 од 24-Х1-1953 го-
дина. (206) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Кочанска околија на страна 
3, рег. бр. 2 е запишана Општата земјоделска за-
друга" „Илинден", со седиште во с. Пробиштип-Ко-
чанско. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 16-УШ-1953 година. Предмет на работата на За-
другата л обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и 
потпишуваат претседателот Александар Донов 
Трајков и членот Сајко Гаврилов Андонов. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 9588 од 19-Х1-1953 година. (207) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
36, рег. бр. 36 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Лазо Которски" со седиште во с. Би-
стрица. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 29-1Х-1953 година. Предмет на работата на За-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја застапува, и потпишува прет-
седателот Спиро Кавалинов. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 17400 од 17-Х1-1953 година. (208) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
16764 од 3-Х1-1953 година Набавно-про дај ната за-
друга ,,Слога", со седиште во с. Велушина, се бри-
ше од регистарот на задружните организации, би-
дејќи со решението на задругата, Задругата е ста-
вена во ликвидација. 

Бр. 16764/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (209) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 16015 
од 23-Х-1953 година Селанската работна задруга 
„Маршал Тито", со седиште во с. Лопатица, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на задругата, Задругата е 
ставена во ликвидација. 

Бр. 16015/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (210) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга „Стиф Наумов", со седиште 
во с. Логоварди-Битолско, претседателот Поповски 
Миле и членот Тикваровски Алексо се назначени 
за потписници на Задругата и од 5-Х1-1953 година 
имаат право да ја потпишуваат Задругата. 

Со истото решение разрешен е од должност 
досегашниот потписник Димко Јовановски и од 
5-Х1-1953 година му престанува правото да ја пот-
пишува Задругата. 

Од Советот за стопнство на НО на Битолска 
околија, бр. 16875 од 5-Х1-1953 година. (216) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска задруга ,,Единство" со Седиште во с. 
Цапари, Лаковски Миле и Илиевски Александар 
се назначени за потписници на Задругата и од 
23-Х-1953 година имаат право да ја потпишуваат 
Задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Димко Вутичевски и Ми-
тре Лаковски, и од 23-Х-1953 година им преста-
нува; правото да ја потпишуваат Задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 15988 од 14-Х1-1953 година. (217) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 17166 
од 14-Х1-1953 година Се ланската работна задруга 
,,Лазар Колишевски", со седиште во с. Рапеш, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на Собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 17166/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (218) 

На основа решението на Советот за стопанство 
па Народниот одбор на Битолска околија бр. 
16761 од 3-Х1-1953 година Селанската работна за-
друга „Караорман", со седиште во с. Граиште, се 
брише од регистарот на задружните организации, 
бидејќи со решението на Собранието на задругата, 
Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 16761/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (219) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
11807 од 3-Х-1953 година Селанската работна за-
друга „Љубо Јотевски", со седиште во с. Прибил-
ци, ее брише од регистарот на задружните органи-
зации, бидејќи со решението на Собранието на за-

I другата, Задругата е ставена во ликвидација. 
Бр. 11807/53 од Советот за стопанство на НО 

на Битолска околија. 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
11876 од 16-Х1-1953 година Селанската работна 
задруга ,,Најдо Велјанов", со седиште во с. Ра-
китница, се брише од регистарот на задружните 
организации, бидејќи со решение на Собранието 
на задругата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 11876/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (221) 

На основа решението на Советот за (стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
17459 од 15-Х1-1953 година Селанската работна 
задруга „Г. Апостолски", со седиште во с. Лажец, 
се брише од регистарот на задружните организа-
ции, бидејќи со решението на Собранието на за-
другата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 17459/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (211) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
17457 од 19-Х1-1953 година Селанската работна за-
друга „Нова Македонија", со седиште во с. Добру-
шево, се брише од регистарот на задружните ор-
ганизации, бидејќи со решението на Собранието на 
задругата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 17457/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (212) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
17458 од 19-Х1-1953 година Селанската работна за-
друга ,,Методи Јолевски", со седиште во с. Дра-
гош, се брише од регистарот на задружните орга-
низации, бидејќи со решението на Собранието на 
задругата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 17458/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (213) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
176, рег. бр. 76 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Слога", со седиште во с. Рашеш. 

Задругата е основана на оснизачкото собрание 
од 8-У11-4953 година. Предмет на работата на 
Задругата и обврските на задругарите се предви-
дени со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и 
потпишуваат управителот Недан Стојковски и ма-
газионерот Трајан Трпковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 17165 од 12-Х1-1953 година. (214) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
34, рег. бр. 34 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Гоце Делчев", со седиште во с. Лопатица. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
од 31-УП-1953 година. Предмет на работата на 
Задругата и обврските на задругарите се предви-
дени со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и 
потпишуваат претседателот Илија Дамевски "л 
членот Крсте Танчевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, 16012 од 23-Х-1953 година. (215) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
11862 од 16-Х1-1953 година Се ланската работна 
задруга „Борис Јолевски", со седиште во с. Вар-
дино, се брише од регистарот на задружните орга-
низации, бидејќи со решението на собранието на 
задругата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 11862/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (222) 

На основа решението на Советот за (стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
14564 од 23-Х-1953 година Набавно продајната за-
друга „Гоце Делчев"9 со седиште во с Лопатица, 
се брише од регистарот на задружните организа-

ции, бидејќи со решението на собранието на за-
другата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 14564/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (223) 

На основа решението на Советот за (стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
11684 од 3-Х-1953 година Селанската работна за-
друга „Даме Груев", со седиште во с. Стругово, 
се брише од регистарот на задружните организа-
ции, бидејки со решението на собранието на за-
другата, Задругата е ставена во ликвидација. 

Бр. 11684/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (224) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
72, рег. бр. 72 е запишана Општата земјоделска за-
друга „Лазар Колишевски", со седиште во Бра-
тиндол. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
од 3-УП-1953 година. Предмет на работата на заг-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат управникот Васил Грозданов и мага-
зинерот Стефан Стојчев. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 12487 од 17-ЈХ-1953 година. (181) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 1456 
од 22-1Х-1953 година Селанската работна задруга 
„Стив Наумов", со седиппе во с. Логоварди — б и -
толско, се Соите од регистарот на задружните ор-
ганизации, бидејки со решението на задругата, за-
другата е ставена во ликвидација. 

Од Советот за стопанство на НО на Би т о л с к а 

околија, бр. 14564 од 24-1Х-1953 година. (182) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 143/0 
од 16-1Х-1953 година Селанската работна задруга 
„Ставре Чамуровски", со седиште во с. Кукуре-
чани — Битолско, се брише од регистарот на за-
дружните организации, бидејќи со решението на 
задругата, задругата е ставена во ликвидација. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. М370 од 24-1Х-1953 година. (х83) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 12807 
од 18-УШ-1953 година Набавно продажната задруга 
„Тодор Ангелов", со седиште во с. Ротино — Би-
толско, се бркше од регистарот на задружните ор-
ганизации, бидејќи со решението на задругата, за-
другата е ставена во ликвидација. 

Од Советот за стопанство па НО на Битолска 
околија, бр. 12807 од 24-1Х-1953 година. (184) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 12808 
од 18-УШ-1953 година Селанската работна задру-
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га „Цветко Узунов", со седиште во с. Ротино — Би-
толско, се брише од регистарот на задружните ор-
ганизации, бидејќи со решението на задругата, за-
другата е ставена во Ликвидација. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 12808 од 24-1Х-1953 година. 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 14536 
од 18-1Х-1953 година Селанската работна задруга 
,,Танас Лозанов", со седиште во с. Рамна — Битол-
ско, се брише од регистарот на задружните органи-
зации, бидејќи со решението на задругата, задру-
гата е ставена во ликвидација. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 14536 од 24-1Х-1953 година. (186) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Тиквешка око-
лија бр. 5416/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
129-130? рег. бр. 65, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Фурнаџија Пане П. Танчоров, со седиште во 
Неготино, ул. „Страшо Пинџур" бр. 27. 

Предмет на работата на дуќанот е: пекарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пане 
П. Танчоров. (375) 

На основа дозволата од ОНО—Куманово бр. 
5239/46 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 70, рег. 
бр. 70, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач 
Цветан М. Петров, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткивачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан 
М. Петров. (363) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 11284/52 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
72, рег. бр. 72, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар, Селман Селмановски, со седиште во село 
Слупчане. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селман 
Османовски. (364) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 491 од 21-1-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 67, рег. бр. 67, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Грнчар Драгољуб Јованов Стефановиќ, со 
седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гољуб Јованов Стефановиќ. (365) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 731 од 22-1-1953 година е запишан во 

регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 50, рег. бр. 50, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Киро Илиев Заков? со седиште во 
Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Илиев Заков. (368) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 18709 од 10-УП-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 678, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер Ташку Димов Мано, со се-
диште во Битола, ул. „Маршал Тито" бр. 115. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ташку 
Димов Мано. (432) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 17694 од 29-У1-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 677, занаетчискиот дуќан 
под фирма: КондураџиЈа Никола Лазаров М и о в -
ски, со седиште во Битола, ул. „Цар Самоил" бр. 32. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Лазаров Мизовски. (433) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 8310 од 28-11-1953 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 675? занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач Васил Борисов Стојановски, 
со седиште во Битола, ул. „Александар Турунжоа" 
бр. 24. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Борисов Стојановски. (434) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 15247 од 8-У1-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани VI 
работилници на страна 674, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач Милутин Смилев Тодоровски, 
со седиште во Битола, ул. „4 ноември" бр. 27. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милу-
тин Смилев Тодоровски. (435) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 17307 од 27-У1-1953 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 676, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Леар Петар Сотиров Христовски, 
со седиште во Битола, ул. „Општинска бр. 135. 

Предмет на работата на дуќанот е: леарски про-
изводи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Сотиров Христовски. (436) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 11608/58 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 204, рег. бр. 204, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Силјан Ср-
бинов Србиновски, со седиште во с. Слоешница. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Силјан 
Србинов Србиновски. (510; 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 11606/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 202, рег. бр. 202̂  занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ковач Најдо Кузманов Мег-
леновски, со седиште во с. Слоешница. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Најдо 
Кузманов Мег леновски. (511) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО Битолска околија бр. 11546/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 201, рег. бр. 201, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бочвар Бељан Милен-
ковски, со седиште во с. Слоешница. 

Предмет на работата на дуќанот е: бочварски 
производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бељан 
Миленковски. (512) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 11510/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 200, рег. бр. 200? занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Васил Дамев 
Стамболциевски, со седиште во с. Смилево. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Дамев Стамболџиевски (513) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 11435/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 199, рег. бр. 199, занаетчис-
к и о т дуќан под фирма: Ковач Трајан Михајлов 
Наумовски, со седиште во с. Слоешница. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Михајлов Наумовски. (514) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 11358/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 198, рег. бр. 198, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Зидари Георги Христов 
Ивановски, со седиште во с. Беранци. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Христов Ивановски. (515) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 11333/53 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 197, рег. бр. 197, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Трајко Марков 
Радевски, со седиште во с. Жван. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Марков Радевски (516) 

На основа дозвола! а од НО на Кичевска око-
лија бр. 4460/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 133, рег. бр. 133, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Качар Илија Колески, со седиште во Кичево, 
ул. „Челопечанец" бр. 15. 

Предмет на работата на дуќанот е: к а ч а р е в 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Колески. (380) 

На основа дозволата од НО на Кичевска око-
лија бр. 4495/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и на работилници на стра-
на 134, рег. бр. 134, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Грнчар Мире Т. Настевски, со седиште во село 
Вранештица. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
изработки. 

^ Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мире 
Т. Настевски. (381) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 6724 од 4-У1-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 659, рег. бр. 659. занает-
чискиот дуќан под фирма: Механичарска работил-
ница на Петар Јанев Павловски, со седиште во 
Скопје, ул. „Никола Вапцаров" бр. 53. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Јанев Павловски. (408) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 6453 од 17-1У-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 165, рег. 
бр. 165, занаетчискиот дуќан под фирма: Пекарница 
на Општинското угостителско претпријатие „Унап", 
со седиште во Демир Хисар. 

Предмет на работата на дуќанот е: пекарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот 
Коста Ристев Степановски. (358) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 3008 од 31-1-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 353, рег. бр. 347, занает-
чискиот дуќан под фирма: Гребнар Борис Тодоров 
Станчев, со седиште во Титов Велес. ул. „Димитар 
Влахов" бр. 17. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработува-
ње на гребни. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Тодоров Станчев (405) 

На основа дозволата од НО на Кумановска око-
лија бр. 2911 од 23-11-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 59, рег. бр. 59, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Зекир Еминов Демировски, со се-
диште во с. Никуштак. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберско! 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зекир 
Еминов Демировски. (460) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гостиварска околија бр. 6297/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 49, рег. бр. 334, занает-
чискиот дуќан под фирма: Опанчар Ислам Ка-
милов Бала, со седиште во Гостивар, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 18. 

Предмет на работата на дуќанот е: опанчарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ислам 
Камилов Бала. (501) 

На основа дозволата од НО на Кичевска око-
лија бр. 9180 од 25-УИ-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 22, рег. бр. 3, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Пушкар Лале Анѓелески, со седиште во 
с. Орланци. 

Предмет на работата на дуќанот е: пушкарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лале 
Анѓелески. (482) 

На основа дозволат? на НО на Кичевска око-
лија бр. 9176 од 25-УП-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 29, рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Качар Славе С. Милевски, со седиште во 
Кичево, ул. „15 ноември" бр. 48. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
С. Милевски. 

На основа дозволата на НО на Тиквешка око-
лија бр. 8630/53 година е запишан во регистарот 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
131—132, рег. бр. 66, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Кондураџија Никола Томов Петров, со се-
диште во Неготино, ул. „Страшо Пинџур" бр. 27. 

Предмет на работата на дуќанот е: кон дура-
н с к и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Томов Петров. (437) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
4918 од 14-1У-1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
68, рег. бр. 68, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Сабри Алиов Јашаров, со седиште во Кра-
тово. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабри 
Алиов Јашаров. (455) 

На основа дозволата од НО на Кумановска око-
лија бр. 4846 од 14-1У-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 73, рег. бр. 73, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кракер-сода на Александар Коцев Хара-
лампиев, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: производство 
и продажба на кракер и сода. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Коцев Харалампиев. (4515) 

На основа дозволата од НО на Кумановска око-
лија бр. 16611 од 25-Х11-1952 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 47, рег. бр. 47, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Ќазим Османов Зековски, со се-
диште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачкл 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќазим 
Османов Зековски. (457) 

На основа дозволата од НО на Кумановска око-
лија бр. 2566 од 24-П-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 62, рег. бр. Р2, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Фаик Ејупов Пајазити, со седиште 
во с. Никуштак. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик 
Ејупов Пај азити. (459) 

На основа дозволата од ОНО — Кратово бр. 
19154 од 30-ХН-1950 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 84, рег. бр. 84, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Јордан Петков Белков, со се-
диште во с. Крилатица. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Петков Велков. (409) 

На основа дозволата од НО на Кумановска око-
лија бр. 6955 од 20-У-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 87, рег. бр. 87, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Ибраим А. Рамадани, со се-
диште во с. Слупчане. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибра-
им А. Рамадани. (427) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр.8861 од 10-УП-1953 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 88, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Налбат Глигор Тодоров Иванов, со се-
диште во с. Шлегово. 
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Предмет на работата на дуќанот е: налбатски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гли-
гор Тодоров Иванов. (429) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
115 од ЗО-Х-1945 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
74, рег. бр. 74, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Александар С. Крстиќ, со седиште во с. 
Старо Нагоричане. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар С. Крстиќ. (430) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
19042 од 18-1-1950 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
85, рег. бр. 85, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Мемед Мустафов Мустаковски, со се-
диште во с. Вакаф. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мемед 
Мустафов Мустаковски (431) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13551 од 2-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 269, рег. бр. 269, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Бељан 
Кузманов Кочовски, СО седиште во с. Бабино. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бељан 
Кузманов Кочовски. (619) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13549 од 2-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 268, рег. бр. 268, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Арсо 
Солев Радевски, со седиште во с. Бабино. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арсо 
Солев Радевски. (620) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13355 од 31-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 265, рег. бр. 265, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Методија Спиров 
Кочовски, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-

дија Спироз Кочовски. (644) 
На основа дозволата од Советот за стопанство 

на НО на Битолска околија бр. 13298 од 29-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и рабоаилници на страна 263, рег. бр. 263, 

занаетчискиот дуќан под фирма: Ставре Спасов 
Василевски, со седиште во с. Сладуево. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ставре 
Спасев Василевски. (646) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13326 од 29-УПЈ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиски ге 
дуќани и работилници на страна 264, рег. бр. 264, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Јован Спасов Ста-
ноевски, со седиште во с. Велушина. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Спасев Станоевски. (647) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12779 од 18-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 274, рег. бр. 274, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидарски дуќан 
на Селанската работна задруга „Пелистерско езе-
ро", со седиште во с. Дихово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

фирмата ќе ја потпишува работоводнилот Ва-
сил Павловски. (614) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околиј абр. 12779 од 18-УШ-1953 
година е занишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 245, рег. бр. 245, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ристо 
Бошев Тасевски, со седиште во с. Бистрица. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Бошев Тасевски. (665) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12774 од 18-УШ-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 244, рег. бр. 244, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Диме Петров 
Даскалов, со седиште во с. Смилево. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диме 
Петров Даскаловски. (666) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Прилепска околија бр. 12725 од 11-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 25, рег. бр. 25, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Молерска ра-
ботилница „Македонија" на Кочо Тодоров Штабе, 
со седиште во Крушево, ул. „Благо Целе" бр. 40. 

Цредмет на работата на дуќанот е: молерски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочо 
Тодоров Штабе. (827) 
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На основа дозволата од ОНО — Прилеп бр. 
1540 од 25-Х1-1Ѕ45 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
26, рег. бр. 26, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Јордан Иванов Талевски, со седиште во с. 
Клепач. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Иванов Талевски. (628) 

На основа дозволата од Секретаријатот за сто-
панство на НО на Гостиварска околија бр. 5879/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 333, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Џелгдл 
Алилов Снопче, со седиште во Гостивар, ул. „Ди-
митар Влахов" бр. 33. 

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски 
изработки. 

Фирмава ќе ја потпишува сопственикот Џемил 
Алилов Снопче. (409) 

На основа дозволата од НО на Прилепска око-
лија бр. 10376 од 25-УП-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 24, рег. бр. 24, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројачка работилница „Солидност" 
на Никола Минелов Миленковски, со седиште ЕО 
Крушево, ул. „Илинденска" бр. 105. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Минелов Миленковски. (433) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 9349 од 30-УП-1953 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 95? рег. бр. 95, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Спирко Боризов Апо-
столовски, со седиште во с. Шопско Рудари. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спирко 
Боризоуз Апостоловски. (571) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 9316 од 12-У111-1953 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 97, рег. бр. 97, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Поткивач Игнат Иванов Краљев-
ски, со седиште во с- Шопско Рудари. 

Предме-р на работата на дуќанот е: потковува-
ње на добиток. 

Фирмата ќе ја потпиш/сза сопственикот Игњат 
Иванов Краљевски. (572) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 6420 од 20-У-1953 родина е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 92, рег. бр. 92, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Валавичар Перо Георгиев Мартинов-
ски, со седиште во с. Мгленци. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо 
Г. Мартиновски. (573) 

На основа дозволата од НО на Тиквешка око- -
лија бр. 11147/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
135—136, рег. бр. 68, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар Александар Р. Костадинов, со седиште 
во Неготино. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
производи и услуги. 4 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Р. Костадинов. (575) 

На основа дозволата од НО на Тиквешка око-
лија бр. 11325/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
133—134, рег. бр. 07, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар Душко Г. Јованов, со седиште во Ка-
вадарци, ул. „Страшо Пинџ.ур". 

Предмет на рабопата на дуќанот е: столарски 
производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душ-
ко Г. Јованов. (585) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 3352 од 24-П-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 61 ? рег. бр. 61, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Валавичар Јордан Златков Станисав-
левиќ, со седиште во Мгленце. 

Предмет на работата на дуќанот е валавичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Златков Станисавлевиќ. (458) 

На основа дозволата на НО на Охридска око-
лија бр. 11720/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
198, рег. бр. 198, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Алуш Ќазимов Абазовски, со седиште во 
село Вевчани. 

Предмет н(а работата на дуќанот е: ,ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алуш 
Лазимов Абазовски. (450) 

На основа дозволата на НО на Охридска око-
лија бр. 9484/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
199, рег. бр. 199, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Поткивач Ќемал Абдураман Бајрактар, со седиште 
во Струга, ул. ѓорѓи Ѓоргон" бр. 24. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткивачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќемал 
Абдураман Бајрактар. (451) 

На основа дозволата од НО на Гостиварска 
околија бр. 5725/52 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 49, рег. бр. 326, занаетчискиот дуќан под 
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фирма, Бозаџија-слаткар Руфат Џемилов Деари, 
со седиште во село Добридол. 

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

Формата ќе ја потпишува сопственикот Руфат 
Џемилов Деари. (314) 

На основа дозволата од НО на Гостиварска 
околија бр. 6189/53 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна-
49, рег. бр. 328, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Тенекеџија Салиреџеп Алимов Аталко, со седиште 
во Гостивар. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали-
реџеп Алимов Аталко. 

(376) 

На основа дозволата од ОНО-Гостивар бр. 10977 
од 18-1-1953 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
271, рег. бр. 43, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Мухареми Халита Изеђ?, со седиште во с. 
Пирок. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муха-
реми Изет. (378) 

На основа дозволата од НО на Тиквешка око-
лија бр. 4978/53 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
123-124, рег. бр. 62, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Шапкар Блажо Крушков, ул. „Лазо Коли-
шевски" бр. 56. 

Предмет на работата на дуќанот е: шапкарски 
услуги и производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо 
Крушков. (374) 

На основа дозволата од НО на Кумановска 
околија бр. 732 од 22-1-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна, 51, рег. бр. 51, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач, Никола Викентиев Марков^ со се-
диште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Викентиев Марков. (366) 

На основа дозволата од ОНО—Куманово бр. 
3232/46 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 66, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Михајло 
3. Митев, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
хајло 3. Митев. (367) 

На основа дозволата) на НО на Охридска око-
лија бр. 12823/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 

200, рег. бр. 200, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Опинчар Нафис Сулеј манов Сулче, со седиште во 
Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нафис 
Сул еј манов Сулче. (452) 

На основа дозволата на НО на Охридска око-
лија бр. 7108/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
188, рег. бр. 188, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Опинчар Шабан Мерсимоски, со седиште во Струга,, 
ул. „Д. Грданоски" бр. 5. 

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан 
Мереимовски. (453) 

На основа дозволата на НО на Охридска око-
лија бр. 7469/53 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
185, рег, бр. 185, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Блаже Илиев Настоски, со седиште во 
с. Завој. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже 
Илиев Настоски. (454) 

На основа дозволата од НО на Преспанска око-
лија бр. 3484 од 14-У1-1953 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани иработилници на 
страна 345, рег. бр. 173, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Бојан Ефтимов Стојановски, ул. 
„М. Тито" бр. 37 — Ресен 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бојан 
Ефтимов Стојановски. (577) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13641 од 4-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 271, рег. бр. 271, 
занаетчискиот дуќан под фирма: ѓорѓи Босев Па-
ндевски , со седиште во с. Ѓавато. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Босев ПапалеЕСКи. (617) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 13553 од 2-1Х-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 270, рег. бр. 270, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ристо Талев К а -
лешовски, со седиште во с. Ново Змирново. 

Предмет на работата на дуќанот е: варење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Талев Кутлешовски. (618) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Оружен лист бр. 44, издаден од СЕР—Струми-
ца на Кечев Л. Коста, с. Водача—Струмичко. 

Возачка дозвола бр. 407, издадена од Сообра-
ќа ј ниот отсек—Скопје на Иван Меканџиски, 
Скопје. (2549) 

Оружен лист под рег. бр. 132/51 г., издаден од 
ПВР—Крушево на Никола Божинов Ристески, с. 
Локвени—Прилепско. (2587) 

Сообраќајна дозвола М-601—издадена од Соо-
браќајниот отсек—Скопје на Авто-транспорт при 
Електростопанство—Скоп ј е (2612) 

Возачки документ бр. 296, издаден од Сообра-
ќајниот отсек—Скопје на Никола Божиновски — 
Скопје. (2613) 

Свидетелство за положен калфински испит, из-
дадено од Трудов оддел—Скопје на Панче Шиков-
ски—Скопје. (2614) 

Свидетелство за завршен Ц клас учителска 
школа, издадено од Учителската школа во гр. 
Скопје през 1945/46 г. на Александра С^апронова— 
Скопје. (2615) 

Индекс бр. 90, издаден од Правно-економскиот 
факултет во Скопје на Алексов М. Благоја, Скопје. 

(2617) 
Дозвола за држење и носење на ловна пушка 

рег. бр. 135/, издадена од СВР—Кичево на Ванчо 
Никодинов Домазетовски, с. Цер-Кичевско (2618) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 5, серија бр. 020455, изда-
дена од СВР—Прилеп на Тодор Николов Анаста-
сов, ул. „78" бр. 31—Скопје. (2590) 

Лична карта рег. бр. 11373, серија бр. 0587383, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Мирче Бо-
жинов Блажевски, с. Глуво—Скопско. (2591) 

Лична карта рег. бр. 2981, серија бр. 0578966, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Едип Алиев 
Камберов, с Сингелич—Скопско. (2592) 

Лична карта рег. бр. 13126, серија бр. 0589136, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Младен До-
дов Ливриник, с. Чучер—Скопско. (2593) 

Лична карта рег. бр 10264, серија бр. 0586274, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Јаворка (Ми-
лановиќ) Петровска, с. Мршевци—Скопско. (2594) 

Лична карта рег. бр. 151, серија бр. 0579905, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Велко Стев-
ков Глишкиниќ, с. Кучевиште—СКОПСКО. (2595) 

Лична карта рег. бр. 6347, серија бр. 0616816, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Даница Ди-
мовска, с. Избегово—Скогско. (2596) 

Лична карта рег. бр. 7006, серија бр. 0018201, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Андреја 
Танчевски, с. Влаје — Скопско. (2597) 

Лична карта рег. бр. 499, с ф и ј а бр. 085899, из-
дадена од ОВР на ОНО — Скопје на Димитри ѓор-
ѓиев Баждаров, с. Стојковиќ — Скопско. (2598) 

Лична карта рег. бр. 482, серија бр. 0613419, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Исен Исман 
Санти, с. Сарај - Скопско. (2599) 

Лична карта рег. бр 12, серија бр. 073620, из-
дадена од ОВР—Ѓорче Петров на Јусуф Абас Ми-
нерали, с. Радуша—Скопско. (2600) 

Лична карта рег. бр. 345, серија бр. 0014152, из-
дадена од ОВР—Скопје на Благоја Апостолов Пир-
ковиќ, с. Кучувиште—Скопско. (2601) 

Лична карта рег. бр. 12046, серија бр. 0588056, 
издадена од ОВР на ОНО-—Скопје на Фејзула 
Алиевски, с. Г. Нерези—Скопско. (2602) 

Лична карта ре'г. бр. 9317, серија бр. 0584827, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Миле Трај-
ков Блажевски, с. Добри Дол—Скопско. (2603) 

Лична карта рег. бр. 1523, серија бр. 00579062, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Благуна Тра-
јанова Ниневска, с. Таор—Скопско. (2604) 

Лична карта рег. бр. 10616, серија бр. 0586626, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Садик Џа-
вит Сејфуловски, с. Којнаре!—Скопско. (2605) 

Лична карта рег. бр. 2363, серија бр. 0784057 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Мехас Ша-
зивар Фелеки, с. Арнакија—Скопско. (2606) 

Лична карта рег. бр. 10731, серија бр. 0586741, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Али Идриз 
Џавидовски, с. Д. Којнари—Скопско. (2607) 

Лична карта рег. бр. 18266, серија бр. 0594386, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Ружа Никола 
(Илиевска) Стојановска, с. Кучково—Скопско. 

(2608) 
Лична карта рег. бр. 15517, серија бр. 0592037, 

издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Љубе Фили-
пов Јовановски, с. Сопишта—Скопско. (2609) 

Лична карта рег. бр. 16222, серија бр. 0592742, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Исни Ќери-
мов Расимовски, с. Смесница—Скопско. (2610) 

Лична карта рег. бр. 17654, серија бр. 0593774, 
издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Стојо Митов 
Костадиновски, с. Н. Брезица — Скопско. (2625) 

Лична карта рег. бр. 10916, серија бр. 0351426, 
издадена од ОВР на ОНО Т. Велес на Нако Ми-
трев Костовски, с. Убого-Титоввелешко. (2554) 

Лична карта рег. бр. 8873, серија бр. 0332483, 
издадена од ОВР на ОНО—Т. Велес на Трајко Ва-
силев Кочевски, ул. „Јован Алабак". бр. 28 — Т. 
Велес. (2552) 

Лична карта рег. бр. 15597, серија бр. 0677080, 
издадена од СВР — Тетово на Мино Младен Апо-
столоски, с. Ст. Село—Тетовско. (2553) 

Лична карта рег. бр. 26994, серија бр. 0684741, 
издадела од СВР—Тетово на Џавдет Ештреф Ази-
зи, с. Д. Палчиште—Тетовско. (2554) 

Лична карта рег. бр. 2241, серија бр. 0781490, 
издадена од СВР—Тетово на Александар Михајлов 
Димовски, ул. ,,Вера Циривири—Трена" бр. 26— 
Тетово. (2555) 

Лична карта рег. бр. 7730, бр. 0665662, издадена 
од СВР—Тетово на Имер Али Алили, с. Желино— 
Тетовско. „ (2556) 

Лична карта рег. бр. 12923, издадена од СВР— 
Покрац на Абедин Абдураман Ибраими, с. Каме-
(њане—Тетовско. (2557) 
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Лична карта рег. бр. 1853, серија бр. 0698363, 
издадена од СВР—Гостивар на Хатип Бајрамов 
Мухареми, с. Бањица-Гостиварско. (2558) 

Лична карта рег. бр. 4959, серија бр. 0400469, 
издадена од ОВР - Св. Николе на Реџеп Асан Му-
стафа, с. Каратманово—Титоввелешко. (2560) 

Лична карта рег. бр. 9118, серија бр. 0792666, 
издадена од СВР—Тетово на Фаредин Мемедали 
Умери, ул. ,,Бр. Миладинови, бр. 161—Тетово. 

(2561) 
Лична карта рег. бр. 2131, серија бр. 0698641, 

издадена од СВР—Гостивар на Бајрам Харуна Ба ј -
рами, с. Пирок-Гостиварско. (2562) 

Лична карта рег. бр. 10971, серија бр. 0707481, 
издадена од СВР—Гостивар на Оломани Оломано 
Гарип, с. Чегране—Гостиварско. (2563) 

Лична карта рег. бр. 2084, серија бр. 0454594, 
издадена од СВР—Струмица на Аљи Џафер Суле-
манов, ул. „Охридска" бр. 67-Струмица: (2564) 

Лична карта рег. бр. 14256, издадена од ОВР— 
Кавадарци на Усин Аметов Зејнелов, с. Тремник— 
Тиквешко. (2566) 

Лична карта рег. бр. 9752, серија бр 0060539, 
издадена од ОВР—Берово на Радој Ефтимов Механ-
џискн. с. Русиново—Малешевско. (2567) 

Лична карта рег. бр. 10925, себија бр. 0387535, 
издадена од ОВР—Кочани на Стефан Димов Ан-
гелов, с. Чишиново—Кочанско. (2568) 

Лична карта рег. бр. 1618, серија бр. 0121855, 
издадена од ОВР—-Делчево на Икмет Али Абдулов, 
Делчево—Малешевско. (2569) 

Лична карта рег. бр. 4233, серија бр. 0125360', 
издадена од ОВР—Делчево на Мустафа Асанов Ме-
нишов, с. Звегор—Малешевско. (2570) 

Лична карта рег. бр. 4038, серија бр. 0125383, 
издадена од ОВР—Делчево на Усаин Мустафа Су-
лиманов, с. Габрово—Малешевско. (2571) 

Лична карта реѓ. бр. 8456, серија бр. 0116868, 
издадена од ОВР—Битола на Блаже Радевски, с. 
Црноец—Битолско. (2572) 

Лична карта рег. бр. 15579, издадена од ПВР— 
Прилеп на Стојан Колев Петровски, ул. ,,9 сеп-
тември" бр. 46—Прилеп. (2573) 

Лична карта рег. бр. 8580, серија бр. 0154069, 
издадена од ПВР—Прилеп на ѓорѓија Јорданов 
Стефановски, ул. „Димо Димоски", бр. 6—Прилеп. 

(2574) 
Лична карта рег. бр. 9182, издадена од ПВР— 

Кичево на Васка (Стефановска) Петроска, ул. „Кеј 
9 септември" бр. 46—Прилеп. (2575) 

Лична карта рег. бр. 7166, серија бр. 0187676, 
издадена од ПВР—Прилеп на Јунус Мехмедов 
Алијоски, с. Црнилиште—Прилепско. (2576) 

Лична карта рег. бр. 9067, серија бр. 0189477, 
издадена од ПВР—Прилеп на Душан Богев Нико-
лоски, с. Горно Село, Прилепско. (2577) 

Лична карта рег. бр. 5805, серија бр. 0014767, 
издадена од СВР—Скопје на Благоја Иванов Хри-
стосхи, ул. „Сотка Џиџиџиска" бр. 8 —Прилеп. 

(2578) 
Лична карта рег. бр. 9775, серија бр. 0190285, 

издадена од ПВР—Прилеп на Крсте Велев Руја-
новски, с. Кривогаштани""Прилепско. (2579) 

Лична карта рег. бр. 6772, серија бр. 0527004, 
издадена од ОВР—Куманово на Јован Тосов Јова-
новски, ул. „Едвард Кардељ" бр. 8—Куманово. 

(2580) 
Лична карта рег. бр. 2553 серија бр. 0532231, 

издадена од СВР—Куманово на Веса Јаневска, ул. 
,,Лазар Колишевски" бр. 88-Куманово. (2581) 

Лична карта рег. бр. 8385, серија бр. 0532520, 
издадена од СВР—Куманово на Раша Манчиќ, ул. 
„Јордан Николов" бр. 3—Куманово. (2582) 

Лична карта рег. бр. 14207, серија бр. 0503101, 
издадена од СВР—Кавадарци на Зихни Асанов Вр-
гов, с. Долни Дисан—Тиквешко. (2583) 

Лична карта рег. бр. 17243, серија бр. 0198047, 
издадена од ОВР—Прилеп на Ванѓелина Атанасова 
Тунеска, ул. „М. Тито" бр. 257-Прилеп. (2584) 

Лична карта рег. бр. 1150, серија бр. 0245666, 
издадена од ПВР—Прилеп на Никола Божинов 
Ацески, с. Локвени—Прилепско. (2585) 

Лична карта рег. бр. 8154, серија „Р" 0753175, 
издадена од СВР—Кичево на Камбер Шаќиров 
Садикоски, с. Трап. Дол—Кичевско. (2536) 

Лична карта рег. бр. 741, серија бр. 0661635, 
издадена од СВР—Тетово на Алија Емурла Амет, 
с. Групчин—Тетовско. (2583) 

Лична карта рег. бр. 3681, серија бр. 0636191, 
издадена од СВР—ОНО Кр. Паланка на Стојчо 
Митров Колевски, с. Гиновци—Кривопаланечко. 

(2589) 
Лична карта рег. бр. 534, издадена од ОВР—Де-

бар на Ја јо Мемед Крчишта, ул. „Амди Леш" бр. 
1—Дебар. (2619) 

Лична карта рег. бр. 19366, серија бр. 0680271, 
издадена од СВР—Тетово на Иван Милутин Кр-
стевски, с. Д. Палчиште—Тетовско. (2620) 

Лична карта рег. бр. 17448, серија бр. 0022981, 
издадена од ПВР —Охрид на Медија Бајрамов 
Мемишовски, с. Лабуниште—Охридско. (2621) 

Лична карта рег. бр. 3375, серија бр. 0036365, 
издадена од ПВР—Струга на Џавид Исов И л и о в -
ски, ул. „Петре Рафто" бр. 25-Струга. (2622) 

Лична карта рег. бр. 5236, серија бр. 0477791, 
издадена од СВР—Струмица на Димитар Петар 
Клесовски, с. Моноспитово—Струмичко. (2623) 

Лична карта рег. бр. 435, серија „Р" 0474395, 
издадена од СВР—Струмица на Никола Андон 
Трајков, с. Белотино—Струмичко. (2624) 

Лична карта рег. бр. 18334, серија бр. 0714944, 
издадена од ПВР—Гостивар на Миџаит Јакупи 
Кадрии, с. Неготин—Гостиварско. (2626) 

Лична карта рег. бр. 8164, -серија бр. 0041475, 
издадена од ПВР—Струга на Љубе Петров Пејчи-
новски, с. Јабланица—Охридско. (2627) 

Лична карта рег. бр. 3959, серија бр. 0228569, 
издадена од СВР-—Охрид на Јордан Методиев Ко-
чевски, с. Велгошти—Охридско. (2628) 

Лична карта рег. бр. 7238, серија бр. 0383948, 
издадена од СВР—Кочани на Никола Ефтимов Ди-
митров, ул. „М. Тито" бр. 55-Кочани. (2629) 

Лична карта рег. бр. 21, серија бр. 0645031, из-
дадена од СВР—Кратово на Ружа Салтирова Ан-
донова, ул. „М. Тито" бр. 55—Кочани. (2630) 

Лична карта рег. бр. 8650, серија бр. 0041361, 
издадена од СВР—Струга на Стојан Ефто Врани-
шковски, Градилиште ,Зетон" — Штип. (2631) 
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Лична карта рег. бр. 581, серија „Р" 0725054, 
издадена од СВР—Брод на Рамис Алимов С а б о -
ски, с. Преглово—Кичевско. (2632) 

Лична карта рег. бр. 4738, серија бр. 0345248, 
издадена од ОВР на ОНО—Т. Велес на Јонус Му-
стафов Белулов, с. Виничани—Титоввелешко. 

(2633) 
Лична карта рег. бр. 2241, серија бр. 0107251, 

издадена од СВР—Дебар на Асен Зендо Насуфов-
ски, с. Вранештица—Дебарско. (2634) 

Лична карта рег. бр. 10857, серија бр. 0499289, 
издадена од СВР—Кавадарци на Станоја Танчев 
Стошиќ, с, Сирково—Тиквешко. (2635) 

Лична карта рег. бр. 6645, серија бр. 0333055, 
издадена од ОВР—Титов Велес на Ќиро Костов 
Стефанов, ул. „Вл. Абрашов" бр. 21—Титов Велес. 

(2636) 
Лична карта рег. бр. 2401, серија ,,Р" 0646906, 

издадена од ПВР—Кратово на Драган Милн Шап-
кгалиски, Кратово—Кумановско. (2638) 

Лична карта рег. бр. 1262, серија бр. 0662331, 
издадена од СВР—Тетово на Рамиз Алија Амети, 
с. Раковец—Тетовско. (2639) 

Лична карта рег. бр. 54701, серија бр. 0038930, 
издадена од ПВР—Скопје на Зубер Алит Осман, 
ул. „126" бр. 21—Скопје. (2246) 

Лична карта рег. бр 57058, серија бр. 0043389, 
издадена од ПВР—Скопје на Тодорка Аце Стој-
ковска Данчева, ул. „Перо Тошев" бр. 51—Скопје. 

(2641) 
Лична карта рег. бр. 9177, серија бр. 0004121, 

издадена од ПВР—Скопје на Назмие Шукри Са-
лиева, ф-ка „Пролетер" — циглана—Скопје^ 

(2642) 
Лична карта рег. бр. 10030, серија бр. 0008072, 

издадена од СВР на ГНО—-Скопје на Димитар ѓор-
ѓев Санту, ул. „Илинденска" бр. 37—Скопје. (2643) 

Лична карта рег. бр. 54240, серија бр. 0039399, 
издадена од ПВР—Скопје на Милан Анастас Пер-
чинков ,ул. „125" бр. 145—Скопје. (2644) 

Лична карта рег. бр. 4178, сериај бр. 0018911, 
издадена од ПВР—Скопје на Азир Садри Неџме-
дин, ул. ,,375" бр. 42-Скопје. (2645) 

Лична карта рег. бр. 57214, серија бр. 0047942, 
издадена од ПВР—Скопје на Томе Славе Коцевски, 
ул. „93" бр. 34—-Скопје. (2646) 

Лична карта рег. бр. 26580, серија бр. 0021101, 
издадена од ПВР—Скопје на Радомир Димков Трај-
ковски, ул. „180" бр. 23—Скопје. (2647) 

Лична карта рег. бр. 50723, серија бр. 0035735, 
издадена од ПВР—Скопје на Цветко Јовев Илиев-
ски, ул. „127" бр. 3—Скопје. (2648) 

Лична карта рег. бр. 3869, серија бр. 0003390, 
издадена од ПВР—Скопје на Аница Перко (Парка-
ч е в ) Ќурчиева, ул. „Лазар Колишевски" бр. 16— 
Скопје. (2649) 

Лична карта рег. бр. 78000, серија бр. 0054529, 
издадела од ПВР—Скопје на Бекир Мемед Еминов-
ски, ул. „151 бис" бр. 1—Скопје. (2650) 

Лична карта рег. бр. 5138, серија бр. 008283, 
издадена од СВР—Скопје на Стеван Блажев Сте-
фановски, ул. „Васил Главинов" бр. 14—Скопје. 

(2651) 

Лична карта рег. бр. 52609, серија бр. 0038180, 
издадена од ПВР—Скопје на Ангелина Ланчева 
Крстева, ул. ,,11 март" бр. 21—Скопје. (2652) 

Лична карта рег. бр. 56361, серија бр. 0042909, 
издадена од СВР—Скопје на Борис Томов Петков-
ски, ул. „Лазар Колишевски" бр. 1—Скопје. (2653) 

Лична карта рег. бр. 64639, серија бр. 0071316, 
издадена од ПВР—Скопје на Рамадан Исмаил Ра-
шидов, ул. „377" бр. 4—Скопје. (2654) 

Лична карта рег. бр. 9745, серија бр. 0007778, 
издадена од СВР—Скопје на Ариф Јашаров Ари-
фовиќ, Градска економија „Тафталиџе" — Скопје. 

(2655) 
Лична карта рег. бр. 1156, серија бр. 087533, 

издадена од СВР—Скопје на Тронда Стојан (Тре-
нова) Ќупова, ул. „Мичурин" II згр. 11 стан— 
Скопје. (2656) 

Лична карта рет. бр. 827, серија бр. 0208742, 
издадена од ОВР—Охрид на Димитри Анастас 
Скопаков, ул. „Г. Прличев" бр. 18—Охрид. (2657) 

Лична карта рег. бр. 10950, серија бр. 10950, 
издадена од ОВР—Струга на Муарем Ариф Осма-
ни, с. Корошишта—Охридско. (2658) 

Лична карта рег. бр. 14582, серија бр. 0503312, 
издадена од СВР—Кавадарци на Перо Тодев Ма-
нев, с. Рибарци—Тикзешко. (2659) 

Лична карта рег. бр. 6289, серија бр. 0497517, 
издадена од СВР—Кавадарци на Махмут Мустафов 
Марков, с. Ваташа-Тиквешко. (2650) 

Лична карта рег. бр. 16009, серија бр. 0678182, 
издадена од СВР—Тетово на Беќир Рамадан Ре-
цепи, с. Нераште—Тетовско. (2661) 

Лична карта рег. бр. 2315, издадена од ПВР— 
Брод на Менсур Мемедов Сул еј мановски, ул. ,Д 
мај" бр. 45—Битола. (2662) 

Лична карта рег. бр. 6409, издадена од ПВР— 
Радовиш на Ибраим Сулиманов Ибраимов, с. Бу-
чим—Струмица. (2663) 

Лична карта рег. бр 194, серија бр. 0100904, 
издадена од СВР—Гостивар на Мирвет Мегдинов 
Таири, с. Нивиште—Гостиварско. (2664) 

Лична карта рег. бр. 19307, серија бр. 07Г.9Л, 
издадена од СВР—Гостивар на Осман Јонуза Алѕг-
ли, с. Падалиште—Гостиварско. (2603) 

Лична карта рег. бр. 1548, серија бр. 05304^9, 
издадена од СВР—Куманово на Спасо Радев Пет-
лорски, ул. „Г. Апостолски" бр. 8—Куманово. 

(2666) 
Лична карта рег. бр. 18538, серија бр. 0651508, 

издадена од СВР—Куманово на Славко Милев Ла-
заревски, с. Мл. Нагоричане—Кумановско. (2667) 

Лична карта рег. бр. 6069, серија бр. 0526554, 
издадена од СВР—Куманово на Тате Младеновска, 
ул. „Кл. Охридски" бр. 13—Куманово. (2658) 

Лична карта рег. бр. 4628, серија бр. 0069318, 
издадена од СВР—Гевгелија на Јовзн Петков Ка ј -
тазов ул. „Лена Ковачева" бр. 6—Гевгелија. 

(2669) 
Лична карта рег. бр. 2084, серија бр. 0430594, 

издадена од СВР—Гевгелија на Божидар Михајла 
Зориќ, с. Јосифово—Гевгелиско. (2670) 

Лична карта рег. бр. 11225, серија бр. 0755856, 
издадена од СВР — Кичево на Рада Миме Сте-
фановска, ул. „27 март" бр. 1 Скопје. (2716) 
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ЛИКВИДАЦИЈА 

Со решение на Градскиот собор и Соборот на 
производителите на Народниот одбор на град Ско-
пје, бр. 5958 од 21-Х-1953 година Градското народ-
но претпријатие „Месо-риба" — Скопје, е ставено 
(во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови; од-
носно да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок ќе се смета за исправна 
книговодствената состојба на претпријатието и ни-
какви рекламации по ов^ј рок не ќе се призна-
ваат, а побарувањата ќе се наплатуваат по пат на 
арбитража. 

Издадените полномоќија ' на кутците од ,,Ме-
со риба" не важат. 

Сите уплати ќе се вршат во полза на чек. с /ка 
804-Т-89 на име Ликвидациона комисија на Град-
ското народно претпријатие „Месо-риба" — Скопје. 

Од Ликвидационата комисија 
(268) 

Лична карта рег. бр. 15745, серија „Р" 0759776, 
издадела од СВР — Кичево на Мирко Сандев Штер-
јоски, с. Белица — Кичевско. (2543) 

Лична карта рег. бр. 4284, серија бр. 0748802, 
издадена од СВР — Кичево на Стојан Мирчев Ла-
заревски, с. Карбуница — Кичевско. (2544) 

Лична карта рег. бр. 7524, серија бр. 0667331, 
издадена од СВР — Тетово на Љатив Јусуф Исени, 
с. Г. Речица — Тетовско. (2545) 

Лична карта рег ,бр. 211, серија бр. 0491023, 
издадена од СВР — Тиквешка околија на Миса 
Димо (Ристова) Самарџиева, с. Сопот — Тиквешко. 

(2546) 
Лична карта рег. бр. 17140, серија бр. 0535785, 

издадена од СВР — Куманово на Трајан Киров 
Илиевски, с. Маврови Ханови — ХЦМ — Гостивар. 

(2547) 
Лична карта рег. бр. 1148, серија бр. 0633658, 

издадена од СВР — Кр. Паланка на Трајан Јорда-
нов Соколов, с. Мождивњак — Кривопаланачко. 

Лична карта ре)г. бр. 25196, серија бр. 0684135, 
издадена од СВР—Тетово на Ремзи Реџеп Рецепи, 
е. Ларце—Тетовско. (2618) 

Лична карта рег. бр. 880, серија бр. 0079232, 
издадена од ОВР—Струмица на Цветан Стојанов 
Грозданов, с. Смоларе—Струмичко. (2672) 

Лична карта рег. бр 11132, серија бр. 0043843, 
издадена од ПВР—Струга на Баута Мазламов Ле-
бит, с. Велешта—Охридско. (2673) 

Лична карта рег. бр. 5261, серија бр. 0295036, 
издадена од ПВР—Штип на Сенка Ла,зчин, ул. 
.,М. Тито" бр. 58-Штип. (2674) 

Лична карта рег. бр. 3432? серија бр. 0461342, 
издадена од ОВР—Св. Николе на Јусние Ајреди-
ца Демушева Салиева, с. Дорфулија—Титсввеле-
шко. (2675) 

Лична карта рег. бр. 11095, серија бр. 0671132, 
издадена од СВР—Тетово на Зилбеар -Алил Осма-
ни, с. М. Речица—Тетовско. (2676) 

Лична карта рег. бр. 11234, серија бр. 0671004 
издадена од СВР—Тетово на Саит Незир Шаба-
ни, с. Бозовце—Тетовско. (2677) 

Лична карта рег. бр. 7133, серија бр. 0039844, 
издадена од ОВР—Струга на Дуко Јане Јаноски, 
с. Брчево—Охридско. (2678) 

Лична карта рег. бр. 11565, серија1 бр. 0708075, 
издадена од СВР—Гостивар на Рамис Хакика Сеј-
фулаи, с. Пирок—Гостиварско. (2679) 

Лична карта рег. бр. 20928, серија бр. 0717538, 
издадена од СВР—Гостивар на Реџеп Вејсела Би-
лали, с. Калиште—Гостиварско. (2680) 

Лична карта рег. бр. 8674, серија бр. 0073019, 
издадена од СВР—Гевгелија на Анка Петрева Ур-
динова, с. Бојковци—Гевгелиско. (2681) 

Лична карта рег. бр. 12328, серија бр. 0388938, 
издадена од СВР—Кочани на Драган Радомиро^з 
Јаневски, с. Виница—Кочанско. (2682) 

Лична карта рег. бр. 10413, серија бр. 0527617, 
издадена од СВР—Куманово на Милутин Панко 
Трајковски, ул. „Иван Гошњак" бр. 38—Куманово. 

Лична карта рег. бр. 2531, серија бр. 0478710, 
издадена од СВР—Струмица на Мане Ангелов 
Кљеповски, с. Костурено—Струмичко. (2684) 

Лична карта рег. бр. 795, серија бр. 0453269) 
издадена од СВР—Струмица на Петар Илија Сто-
јанов, ул. „Охридска" бр. 65—Струмица. (2685) 

Лична карта рег. бр 6649, серија бр. 0751168, 
издадена од СВР—Кичево на Асан Алијов Ари-
фовски, с. Длап. Дол. Кичевско. (2686) 

Лична карта рег. бр. 9776, серија бр. 0754297, 
издадена од СВР—Кичево на Трајан Стојков Ца-
(вировски, с. Цер-Кичевско . (2687) 

Лична карта рег. бр. 5870, серија бр. 2750147, 
издадена од СВР—Шабац на Сандре Игњатовски, 
с. Печково—Гостиварско. (2688) 

Лична карта рег. бр. 7869, серија бр. 0384479, 
издадена од СВР—Кочани на Усеин Асанов Џе-
маилоѕ, с. Виница—Кочанско (2689) 

Лична карта рег. бр. 1902, серија бр. 0490984, 
издадена од СВР—Кавадарци на Ѓоре Ефремов 
Ѓорчев, с. Бегниште—Тиквешко. (2690) 

Лична карта рег. бр. 10659, серија бр. 0707169, 
издадена од СВР—Гостивар на Селам Садика Ме-
мети, с. Неготино—Гостиварско. (2691) 

Лична карта рег. бр. 2997, серија бр. 0784633, 
издадена од СВР—Тетово на Милица А. Аврамов-
ска, ул. „Питу Гуле" бр 2--Тетово. ( 

СОДРЖИНА 
Страна 

148. Упатство за условите за здобивање 
стручна спрема и за полагање стручни 
испити за квалификовани и висококва-
лификовани возачи на моторни возила 381 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

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


