
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"- Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Вторник, 27 јули 1954 

Број 24 Година X 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

114 
По повод навршувањето на десет години 

од Првото заседание на Антифашистичкото 
собрание на народното^ ослободување на Ма-
кедонија (АСНОМ) одржано во манастирот 
Прохор Пчински на 2 август 1944 година, а 
на основа член 59 став 2 од Уставниот закон 
за. основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и во врска со член 
19 од Правилникот за работата на Народно-
то собрание 

СВИКУВАМ 

Свечена заедничка седница на Републи-
чкиот собор и Соборот на производителите 
на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија за 2 август 1954 година во 
11 часот. 

Седницата ќе се одржи во манастирот 
Прохор Плински. 

Број 566 
17 јули 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Ј1. Коленцевски, е. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 9618 од 26-У1-1954 година 
ја одобри промената на роденото име на малолет-
ното дете Арсов Ристе, од град Скопје, родено на 
ден 3-1-1951 година во град Кавадарци, од роди: 
те>ли: татко Ценов Коцо и мајка Ценова, родена 
Петрова Донка, така да во иднина роденото име на 
детето ќе гласи Љупчо. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 1354 од 20-1У-1954 година 
ја одобри промената на роденото име на Каревски 

Ило, од село Слепче-Битолско, роден на ден 16-П-
1947 година, во село Слепче, од родители: татко 
Каревски Павле и мајка Каревска родена Давидов-
ска Божана, така да во иднина роденото име ќе 
му гласи Цветко. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавување-
то во „Службен верник на НРМ". (94) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 8001 од 2-VI-!954 година ја 
одобри промената на роденото име на малолетното 
дете Сулејман Благоја, од град Охрид, роден на 
ден 27.IX. 1946 година во град Скопје, од родители: 
мајка Коцева Трендафилка, така да во иднина ро-
деното име ќе му гласи Адем. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (96) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Коца Момчилова Петровиќ, од село Кутретино, 

Битолско, подаде тужба за развод на бракот про-
тив Момчило Петровиќ, од село Гермијан, а сега 
во неизвесност. Бидејќи местожителствсто и адре-
сата на тужениот се непознати се повикува во рок 
од еден месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа 
во негово отсуство со одредениот му од судот за-
стапник. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 159/54. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
При овој суд е покрената постапка за прогла-

сување за поништен барираниот чек бр. 318309, из-
даден од Народната банка на ФНРЈ-Филијала 801 
— Скопје, на 19-1Х-1953 година, на динари 1.500, 
за купување на огрев, а кој гласи на Тодор Антев 
Јаневски, од Скопје. 

Се поканува секој кој го има најдено чекот или 
го притежава по ма кој да е начин, да јави на судот 
или стави приговор за неговото поништување, во 
рок од еден месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". Во противен случај 
чекот ќе се прогласи за поништен. 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 2476/54. 
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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20-1У-
1954 година под реден број 65, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан-бифе 
„Железничар", со седиште во Тетово. Предмет на 
послувањето на дуќанот е: вршење угостителски 
услуги со точење алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 322/54. 
(551) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден 
бр. 97/54 година, е запишано трговското претприја-
тие под фирма: Трговско претпријатие „Беласица", 
со седиште во Струмица. Предмет на поодувањето 
на претпријатието е: откуп и продажба на индус-
триски растенија на едро и тоа: памук, лековити 
билки, живина, јајца, перја, дивеч, животни на-
мирници и предмети за куќни потреби, гРагевински 
материјали, како и сурови кожи, волна крзна и 
друго. 

Од Окружниот суд во Штип, Р, бр. 97/54. (652) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-1У-
1954 година под реден број 144, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Млекарско прегори 
јатие „Шар", со седиште во Битола. Предмет на по-
слувањето на претпријатието е: производство на 
млечни производи и продажба на млеко. 

Од Окружниот суд во Штип Р. бр. 144/54. 
(579) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 1 2 - \ -
1954 година под реден број 77, е запишан дуќанов 
под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет со 
колони јални стоки „Охридски бисер", со седиште во 
Тетово. Предмет на школувањето на дуќанот е: тр-
говија на мало со колонијални стоки по следните 
трговски струки: животни прехрани и предмети за 
хуќни потреби; алкохолни и безалкохолни пијала-
ци; тутунски преработки, кибрит и прибор; произ-
води врз база на шеќер и какао; стакло, порцулан 
ц ќерамични стоки; нафтени деривати, мазивни 
уља и масти. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 354/54. 
(609) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 16-VI-
1954 година под реден број 88, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан-месар-
ница „Бело Јагне", со седиште во Тетово. Предме! 
на послувањето на дуќанот е: продажба на месо и 
месни производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. Бр. 393/54. 
(661) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 14-1У-
1954 година под реден број 57, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет 
со текстилни стоки „8 март", со седиште во Тетово. 
Предмет на иселувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со текстил и конфекција по трговските стру-
ки: текстил, куси и плетени стоки и конфекција; 
галантерија и базарски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 313/54. 
(543) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 14-1У-
1954 година под реден број 56, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен трговски - занаетчиски ду-
ќан-месарница „Бисер", со седиште во Тетово. 
Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со месо и месни производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр 312/54. 
(542) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 103/54 година, е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Лозаро-винарско претприја-
тие „Грозд", со седиште во Штип. Предмет на ис-
елувањето на претпријатието е: обработување на 
лоз јата и вршење услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 103/54. (653) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието за прикажување на филмови - Кума-
ново, досега водено во регистарот на стопанските 
организации при Народниот одбор на Градската оп-
штина - Куманово на страна 18, под реден број 2, 
е префрлено од поменатиот регистар и запишано 
во регистарот на стопанските организации при овој 
суд на 13-У-1954 година под реден број 122, под 
фирма: Претпријатие за прикажување на филмови, 
со седиште во Куманово. Оваа дејност претприја-
тието ќе ја врши преку своите две кина „Козјак" 
и „Напредок". 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина - Куманово 
бр. 22400 од 31-У-1951 година. 

Од Окружниот суд во Скопје, фи. бр. 178/54. 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека 
во регистарот на стопанските организации на 
10-У1-1954 година под реден број 1, е запишано 
стопанско™ претпријатие под фирма: Индустриско 
претпријатие - Рудник за гипс „Радика", со седиш-
те во Дебар. Предмет на послувањето на претпри-
јатието е: индустрија и рударство-производство на 
сирова руда и преработка на истата во гипс. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 387/54. 
(601) 
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Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието за промет со месо „Шар планина" — 
Скопје досега водено во регистарот на стопанските 
организации на Советот за стопанство НО на град 
Скопје на страна 317, е префрлено од поменатиот 
регистар и запишано во регистарот на стопанските 
организации при овој суд на 1-VI-1954 година, под 
реден број 143, под фирма: Претпријатие за промет 
со месо „Шар Планина", со седиште во Скопје. 
Предмет на пос лу вашето на претпријатието е: 
промет со месо на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 188/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 100/54 година, е запишано стопанско^ прет-
пријатие под фирма: Околиско биро за проектира-
ње, со седиште во Берово. Предмет на школувањето 
на дуќанот е: проектирање на градежни проекти 
од висока и ниска градба. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 100/54 
(658) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен 
угостителски дуќан-бифе „Планинар", со седиште 
во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: 
вршење угостителски услуги за точење алкохолни 
и без алкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 376/54. 
(662) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-1У-
1954 година под реден број 88, е запишан дуќанот 
под фирма: Трговски дуќан „Успех", со седиште во 
Кратово. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со текстил, текстилна галантерија, пле-
тена стока, кожи, кожни производи, парфимерија 
и козметички производи. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 96/54. (397) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27-111-
1954 година под реден број 48, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Претпријатие за 
месо, леб „Исхрана", со седиште во Радовиш. Пред-
мет на поодувањето на претпријатието е: прера-
ботка на леб и други пецива, продажба брашно на 
дребно, набавка на жива стока и продажба на 
стока. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 48/54. (423) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-П-
1954 година под реден број 51/1, е запишано прет-
пријатието под фирма: Занаетчиско претпријатие 
„Клас" со седиште во Прилеп. Предмет на по-
одувањето на цретпријатието е: производство на 
леб, пецива и услуги. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 51/1/54. 
(271) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 12-И-
1954 година под реден број 39/1, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан „Балкан", со се-
диште во Битола. Предмет на послувањето на ду-
ќанот е: угостителски услуги (слаткарство). 

Од Окружниот суд во ВРСТО ла, Р. бр. 39/1/54. 
(283) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 17-111-
1954 година под реден број 44, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Градежно претпри-
јатие „Бел Камен", со седиште во Струмица. Пред-
мет на поодувањето на претпријатието е: изведу-
вање на сите видови високо и нискоградбени из-
ведби. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 44/54. 
(298) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 5-1II-
1954 година под реден број 37, е запишан дуќанот 
под фирма: Трговски дуќан „Огражден", со седи-
ште во Струмица. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија со индустриски стоки — текстил, 
текстилна галантерија, и трикотаж. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 37/54. (311) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 29-Ш-

година под реден број 62, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен дуќан на мало „Рекорд", со 
седиште во Крива Паланка. Предмет на поодува-
њето на дуќанот е: изработка и продажба на леб 
и бели пецива. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 59/54. 
(328) 

01фужЈниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 29-Ш-
1954 година под реден број 60, е запишан дуќанот 
под фирма: Занаетчиски дуќан на мало „1-ви мај", 
со седиште во Крива Паланка. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: изработка и продажба на 
леб и бели пецива. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 61/54. 
(330) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 29-111-1954 
година под реден број 47, е запишан трговскиот ду-
ќан под фирма: Самостоен трговски дуќан намало 
„Метал", со седиште во Крива Паланка. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: трговија со желе-
зарија и метална стока, електротехнички материја-
ли, бои, лакови и хемикалии, неметални граѓевин-
ски материјали и куќни мебели. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 46/54. 
(337) 

Окружниот суд во Скота е објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 29-111-1954 
година под реден број 67, е запишан угостителски-
от дуќан под фирма: Самостоен угостителски дуќан: 
на мало — ресторант — хотел „Добра услуга", со 
седиште во Крива Паланка. Предмет на поодување-
то на дуќанот е: готвење и продавање на секаков 
вид јадења, пијалоци и мезе луци и преноќиште. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 54/54. 
(340) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека со ре-
шението на Градскиот собор и Соборот на произ-
водителите на Народниот одбор на град Скопје 
бр. 2791 од 28-1У-1954 година, Угостителското прет-
пријатие „Кавадарци" со седиште во Скопје, пре-
станало со својата дејност на ден 1.У.1954 година 
и е одредена постапка на редовна ликвидација, ко-
ја има да се изврши во рок од два месеци; смета-
но од 3-У1-1954 година. 

За ликвидатор е одреден Станоев Киро, служ-
беник при Народниот одбор на град Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 189/54. 
| (507) 
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Окрз^жниот суд во Скопје објавува дека со 
решението на Градскиот собор и Соборот на про-
изводителите на Народниот одбор на град Скопје 
бр. 2791 од 28-1У-1954 година, Угостителското прет-
пријатие „Елен", со седиште во Скопје, преста-
нало со својата дејност на ден 1-У-1954 година и 
е одредена постапка на редовна ликвидација, која 
има да се изврши во рок од два месеци, сметано 
од 3-У1-1954 година. 

За ликвидатор е одреден Димов Коста, служ-
беник при Народниот одбор на град Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 203/54. 
(617) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека со ре-
шението на Градскиот собор и Соборот на произ-
водителите на Народниот одбор на град Скопје од 
28-1У-1954 година, Угостителското претпријатие 
„Пелистер", со седиште во Скопје, престанало со 
својата дејност на ден 1-У-1954 година и е одре-
дена постапка на редовна ликвидација, која има 
да се изврши во рок од два месеци, сметано од 
17-У1-1954 година. 

За ликвидатор е одреден Стороженко Васил, 
службеник при Претпријатието за извоз на тутун 
„Македонија" — Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 206/54. 
(666) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Градската општина-
Тетово бр. 13426 од 13-Х1-1953 година е запишан 
во регистарот на стопанските организации под рег. 
бр. 10, трговскиот дуќан под фирма: Трговски ду-
ќан за промет со текстилни стоки „Слога", со се-
диште во Тетово. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина-Тетово бр. 12745 од 
3-Х1-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија со 
текстилни стоки. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Хасан Хајдар, 
во границите на овластувањето. 

Бр. 13426/53 год. од Советот за стопанство на 
НО на Градската општина - Тетово. (626) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина - Тето-
во, бр. 12676 од 7. ХП. 1953 година е запишан во ре-
гистарот на стопанските организации под рег. бр. 
13, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан 
'са промет со огревен и градежен материјал 
„Огрев", со седиште во Тетово. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина - Тетово бр. 12676 од 
1.ХП.1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија 
на мало со огревен и градежен материјал. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Благоја НИ-
КОЛОВСКИ, а во негово отсуство Санко Николоски, 
во границите на овластувањето. 

Бр. 12676/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина - Тетово. (628) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина - Тето-
во бр. 14261 од 14.ХП.1953 година е запишан во ре-
гистарот на стопанските организации под рег. бр. 
26, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан 
за промет со колонијални стоки „Елита", со седи-
ште во Тетово. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина - Тетово бр. 13913 од 
1.ХП.1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија на 
мало со колонијални стоки и животни прехрани. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Димовски Бо-
рис, во границите на овластувањето. 

Бр. 14261/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина - Тетово. (630) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина - Тетово 
бр. 13854 од 9-ХП-1953 година е запишан во регис-
тарот на стопанските организации под рег. бр. 14, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за 
промет со колонијални стоки „Ловец", со седиште 
во Тетово. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина - Тетово бр. 13834 од 
1-ХП-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија на 
мало со колонијални стоки. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Перо Петров-
ски, а во негово отсуство Аврамовска Славица, во 
границите на овластувањето. 

Бр. 13854/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина - Тетово. (631) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина - Тето-
во, бр. 14150 од 9-ХП-1953 година е запишан во ре-
гистарот на стопанските организации под рег. бр. 
15, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за 
промет со колонијални стоки „Балтепе", со седиште 
во Тетово. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот од-
бор на Градската општина - Тетово бр. 13930 од 
1-ХП-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија на 
мало со колонијални стоки. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Рамадани Зи-
ја, а во негово отсуство Сервет Абдула, во грани-
ците на овластувањето. 

Бр. 14150/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина - Тетово. (632) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина - Тето-
во бр. 13329 од 13-Х1-1953 година е запишан во ре-
гистарот на стопанските организации под рег. бр. 
6, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за 
промет со текстилни стоќи „Нов Пазар", со седиште 
во Тетово. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина - Тетово бр. 12631 од 
3-Х1-1953 година. 
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Преддтет на работата на дуќанот е: трговија со 
текстилни стоки. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Алифаик Иб-
раиму во границите на овластувањето. 

Бр. 13329/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина - Тетово (636) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина - Тетово, 
бр. 14248 од 10-ХП-1953 година е запишан во ре-
гистарот на стопанските организации под рег. бр. 
16, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан 
за промет со текстил и текстилна галантерија „29 
ноември", со седиште во Тетово. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина - Тетово бр. 13885 од 
1-ХИ-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија на 
мало со текстил и текстилна галантерија. 

Бр. 14248/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина — Тетово. (637) 

На основа решението на Советот за стопанство на 
Народниот одбор на Градската општина-Тетово, бр. 
13373 од 13-Х1-1953 година е запишан во регистарот 
на стопанските организации под рег. бр. 4, тргов-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за промет 
со леб и бело печиво „Попова Шапка", со седиште 
во Тетово. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина-Тетово бр. 12824 од 
3-Х1-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: промет со 
леб и бело печиво. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Илија Блажев 
Лазоски, во границите на овластувањето. 

Бр. 13373/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина - Тетово. (018) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина - Тетово 
бр. 14169 од 10-ХН-1953 година е запишан во регис-
тарот на стопанските организации под рег. бр. 17, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за 
промет со колонијални стоки „Борец", со седиште 
во Тетово. 

Дуќанот е основан со решение на Народниот 
одбор на Градската општина - Тетово бр. 13884 од 
1-ХП-1953 година. ^ 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија на 
мало со колонијални стоки. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Алити Зеј нел, 
а во негово отсуство Али Чани, во границите на 
овластувањето. 

Бр. 14169/53 од Советот з ство на НО 
на Градската општина - Тет^. (619) 

ЗАДРУГИ 
Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-

гистарот на стопанските организации под реден 
број 105/54 година, е запишана задругата под фир-
ма: Општа земјоделска задруга „Обесеник", со се-
диште во село Висока Маала-Струмичко. Предмет 

на поодувањето на задругата е: трговија - откуп 
на земјоделски и сточарски производи, услуги со 
машини-трактори и земјоделие со општонародниот 
имот. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 105/54. 
(ИЗ) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 8-У1-1954 
година под реден број 152, е запишана земјоделска-
та задруга под фирма: Околиска свиларо-бубарска 
задруга „Природна свила", со седиште во Гевгелија. 
Предмет на поодувањето на задругата е: откуп на 
(свилени кожурци и преработка на истите. 

Од Окружниот суд во Скопје, фи. бр. 198/54. 
(145) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Преславска околија, бр. 
2815 од 23-1У-1954 година е запишана во региста-
рот на установите со самостојно финансирање на 
»страна 10, рег. бр. 1, установата под назив: Кино 
театар, со седиште во Ресен. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Градската општина. — Ресен, бр. 
775 сд 21-1У-1954 година. 

Предмет на работата на установата е: спрове-
дување културна дејност во градот и околната , 
со давање на театарски, музички и други приред-
би, како и прикажување на филмови. 

Со установата управува управникот Кире Ја -
кимов Јоновски. 

Државен орган за работата и задачите на 
установата е Народниот одбор на Градската оп-
штина — Ресен. 

1зр. 2815/54 од Советот за стопанство на н о 
на Преспанска околија. (оиб) 

На основа решението на Советот , за стопанство 
на .народниот одоор на Овчеполека околија, ор. 

ид година е запишана во региста-
рот на установите со самостојно финансирања на 
страна а, рег. ор. а, установата под назив, неонска 
опитна станица, со седиште во Штип. 

Установата е основана со решение на ^ р о д -
ниот одбор на Овчеполска околија, бр. 4<бУ од 
5-У1-1954 година. 

Предмет на работата на установата е: вршење 
најразлични опити на виновата лоза, применување 
агротехнички мерки и организирање производство 
на квалитетен див и питом посадочен материјал. 

Со установата управува управителот инж. То-
дор Судиклиски. 

Државен орган за работата и задачите на 
установата е Народниот одбор на Овчеполска око-
лија. 

Бр. 4769/54 од Советот за стопанство на НО 
на Овчеполска околија. (645) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 1128/53 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 316, рег. бр. 316, занаетчискиот дуќан, 
под фирма: Колар Стефановски Петров Тодор, со 
седиште во Тетово, ул. „Лазар Колишевски" бр. 10. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефа-
новски Петров Тодор. (89) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 12376/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 314, рег. бр. 314, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Табак Абдулбари Зекиров Несим, 
со седиште во Тетово ул. „Тодор Цапоски Мер-
џан" бр. 25. 

Предмет на работата на дуќанот е: преработка 
на кожи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдул-
бари Зеклров Несим. (90) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 14828/52 година е запишан во 
регистарот' на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 313, рег. бр. 313, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ножар Ганиу Мустафов Амет, 
со седиште во Тетово, ул. „Белградска" бр. 87. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ганиу 
Мустафов Амет. (91) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
17194/49 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 312, 
рег. бр. 312, занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар Деспотовски Ефтимов Добре, со седиште во 
Тетово, ул. „Гоце Делчев" бр. 252. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Деспо-
товски Ефтимов Добре. (92) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
243/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 321, рег. 
бр. 321, занаетчискиот дуќан под фирма: Ножар 
Илиевски Горгев Атанас, со седиште во Тетово, 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 243. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикотт Или-
евски Ѓорѓев Атанас. (93) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 4737/53 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 322, рег. бр. 322, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Табак Мамути Салиев Мемет, со се-
диште во Тетово, ул. „Иво Рибар-Ло ла" бр. 15. 

Предмет на работата на дуќанот е: преработка 
на кожи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Маму-
ти Салиев Мемет. (94) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина •— Тетово бр. 13139/52 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 323, рег. бр. 323, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Посластичар Џеладини Тефиков 
Ариф, со седиште во Тетово, ул. „Плоштад Мар-
шал Тито" бр. 39. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот1 Џе-
ладини Тефиков Ариф. (95) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 5706/53 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 324, рег. бр. 324, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер Мемети Шаипов Исмет, со се-
диште во Тетово, ул. „Кумановска" бр. 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Меме-
ти Шаипов Исмет. (96) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Тетово бр. 7233/53 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 326, рег. бр. 326, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кондураџија Јованоски Андреев 
Пано, со седиште во Тетово, ул. „Гоце Делчев" бр. 
204. 

Предмет на работата на дуќанот е: крпење 
на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јова-
новски Андреев Пано. (97) 

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 
752/50 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 291, рег. 
бр. 291, занаетчискиот дуќан под фирма: КроЈач 
Џафери Ејупов Хусеин, со седиште во Тетово, ул. 
„Лазар Колишевски" бр. 9. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џафе-
ри Ејупов Хусеин. (99) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
2751/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 67, рег. 
бр. 67, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Страшко Јорданов Тодоровски, со седиште во Ку-
маново, ул. „Ленин" бр. 40. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стра-
шко Јорданов Тодоровски. (202) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово, бр. 
2635/53 г. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 68, рег. бр. 68, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Алек-
сандар Трајков Христовски, со седиште во Кума-
ново, ул. „Л. Колишевски" бр. 12. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Трајков Христовски. (203) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Куманово бр. 
3897/53 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 69, рег. 
бр. 69, занаетчискиот дуќан под фирма: Работил-
ница за изработување на фуркети и шнолици, на 
Борис Донев Серафимовски, со седиште во Кума-
ново, ул. „Проф. Мијалковић 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на фуркети и шнолици за коса. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Донев Серафимовски. (204) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2390 
од 19-Х-1951 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 681, 
рег. бр. 681, занаетчискиот дуќан под фирма: Са-
марџија Арсо Арсов Н И К О Л О В , СО седиште во Скоп-
је, ул. „11 октомври" бр. 111. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арсо 
Арсов Николов. (244) 
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На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 404 
од 3*9-VII1-1945 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 747, 
рег. бр. 747, занаетчискиот дуќан под фирма: Бон-
бониер Панче Панов Алексов, со седиште во Скопје, 
ул. „Белградска" бр. 124. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на бонбони. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панче 
Панов Алексов. (245) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 1953 од 10-Х1-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 855, рег. бр. 855', занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Фуад Сулејман! 
Сејфула, со седиште во Скопје, ул. „Белградска" 
бр. 19. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фуад Су-
лејман Сеј фула. (246) 

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2239 
од 14-У.-1951 година е запишан во регистарот на 
Занаетчиските дуќани и работилници на страна 729, 
рег. 729, занаетчискиот дуќан под фирма: Трукерај 
Васил Хаџи Мицев, со седиште во Скопје, ул. „99" 
бр. 10. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Хаџи Мицев. (247) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2484 од 27-У-1952 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 844, рег. бр. 844, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Фотограф Горѓи Богоев 
Ѓорѓиевски, со седиште во Скопје, ул. „117" бр. 4. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Богоев Ѓорѓиевски. (248) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2607 од 1-1Х-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 683, рег. бр. 683, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Атанас 
Иванов Поповски, со седиште во Скопје, ул. „И 
октомври" бр. 115. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџи-
1ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас* 
Иванов Поповски. (250) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 15286 од 6.Х.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 307, рег. бр. 307, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Михаил Грозда-
нов Ангеловски, со седиште во е. Мојно. 

Цредмет на работата на дуќанот е: печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил 
Грозданов Ангеловски. (760) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
2240/47 година е запишан во регистарот на занает-
чи:ките дуќани и работилници на страна 206, рег. 
бр. 206, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Шаип Џеладин Шабани, со седиште во е. Ма-
тејче. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаип 
Џеладин Шабани. (321) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
13034/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на- страна 204, 
рег. бр. 204, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Ефтим Краљев Симоновски, со седиште 
во е. Клечевце 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим 
Краљев Симоновски. (322) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12741/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 203, 
рег. бр. 203, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Коле Бошков Кузмановски, со седиште во 
е. Стрезовце. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коле 
Бошков Кузмановски. (323) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12474/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 205, 
рег. бр. 205, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Ракип Мусли Сулимани, со седиште во е. 
Липково. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ракип 
Мусли Сулимани. (325) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12742/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 209, 
рег. бр. 209, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Савка Цветкова Стојановска, со седиште 
во е. Стрезовце. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Савка 
Цветкова Стојановска. (326) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр, 
12913/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 212, 
рег. бр. 212, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
вач Милан Стојанов Стаменовски, со седиште во 
е. Пчиња. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Стојанов Стаменовски. (327) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12448/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 214, 
рег. бр. 214, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Гире Јованчев Станчевски, со седиште во 
е. Винце. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тире 
Јованчев Станчевски. (328) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12625/47 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 215, 
рег. бр. 215, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Стојан Арсов Спасиќ, со седиште во е. 
Матејче. 
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ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Советот за стопанство 

на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 3929 
од 23.1У.1954 година Општата земјоделска за-
друга „Мала Река", со седиште во село Моторче, 
од 1.УП. 1954 година е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на Задругата да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите истражувања во рок 
од 30 дена оп денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот рок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви гоо-
тражувања, а должниците ќе бидат дадени на Др-
жавната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (148) 

На основа решението на Народниот одбор на 
т а д Скопје бр. 2791 од 13-У-1954 година Градско-
то угостителско претпријатие „Водно", со седиште 
во Скопје, е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот да ги уплатат 
своите долгови на чековна сметка бр. 802-Т-577 
при Народната банка во Скопје, а поверителите 
да ги пријават своите истражувања. По истекот 
на горниот рок Ликвидационата комисија нема 
да признава никакви потражувања, а должниците 
ќе бидат дадени на Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија (665) 

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

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Стојан 
Арсов Спасиќ. (329) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
12453/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 216, 
рег. бр. 216, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Зафир Костов Тофевски, со седиште во 
е. Виница. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зафир 
Костов Тошевски. (330) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
13690/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 219, 
рег. бр. 219, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Дионис Миланов Тасевски* со {седиште 
во е. Пелинце. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дио-
нис Миланов Тасевски. (331) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бп. 
14971/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 221, 
рег. бр. 221, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Данило Зарков Станишковски, со седиште 
во е. Довезенци. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Да-
нило Зарков Станишковски. (332) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
18263/47 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 229, 
рег. бр. 229, зана етничкиот1 дуќан под фирма: Во-
деничар Далип Шакир Далипи, со седиште во е. 
Матејче. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Далип 
Шакир Далипи. (333) 

На осно~ ата од ОНО — Куманово бп. 
2959/47 год7 т и т а н во регистарот на за-
наетчискиве ; : и работилници на страна 230, 
рег. бр. 230, насочи е киот дуќан под Фирма: Во-
деничар Даут Бајрам Фејзула, со Седиште во е. 
Отља. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Даут 
Бајрам Фејзула. 

Предмет на работата на дуќанот е: водечмчар-
ски услуги. (334) 

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 
14655/45 година е запишан во регистарот на за-
наетчискиве дуќани и работилници на страна 225, 
рег. бр. 225, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Андон Станој ков Илиевски, со Седиште 
во е. Челопек. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андоч 
С^ачгјков Илиевски. (335) 

Иа основа дозволата од ОНО - Куманово бп. 
766°/51 година е запишан во регистарот на занае^-
Ч7гСКт/гг,е дуќани и работилници на степана 240. п»г. 
ѓр. ?40. занаетчискиот дуќан под фирма: Ле^тт^-
Гицт/гја И ди ја К. Стефановски, со седиште во Кра-
тово. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и 
продавање на леблебија. 

Фирмава ќе ја потпишува сопствеников Илити 
К. Стефановски. (348) 

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 
14015/47 година е заплитан во регистарот на зр^д-
егччрки^е дуќани и работилници на страна 241, 
р'ег. ѓр. 241. зрнаетчи^кио^ дуќан пол фирма: Са-
марпиј а Илија Д. Алековски , со седиште во Кра-
тово 

Предмет на работата на дуќанот е: с а м а р џ и ј и 
изработки и ^РЛУГИ. 

Фирмата ќе ^а потпишува сопственикот Илија 
Д. Алековски . 

С349) 
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