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104. 
Врз основа на член 92 од Законот за стопан-

ските судови добесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТИ 

ЛИЦА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. ЗА БИТОЛА 
1. Димовски Методија, магационер во Тргов-

ското претпријатие „Задругар" — за текстил и 
галантерија. 

2. Василевски Јосиф, раководител на продав-
ницата за текстил црн Трговското претпријатие 
„Стандард" — за текстил и галантерија. 

3. Талев Тома, раководител на продавницата 
за текстил и галантерија при Трговското претпри-
јатие „Народна трговија" — за текстил и галан-
терија. 

4. Чушковски Јанко, директор на Претприја-
тието за огревен и градежен материјал ,*Бор" — 
за јаглен, градежен материјал, дрво и производи 
од дрво. 

5. Димитров Никола, шеф на Комерцијалната 
служба во Претпријатието за огревни и градежни 
материјали „Јавор" — за јаглен, градежен мате-
ријал, дрво и производи од дрво. 

6. Ѓорѓиевски Горѓи, директор на Трговското 
претпријатие „Кожар" — продај ната задруга „Пе-
листер" — за кожа, гума и производи од кожа и 
гума. 

7. Србинов Горѓи, продавач во (продавницата 
за кожи во Набавно-лродајната задруга „ А л и -
стер" — за кожа, гума и производи од кожа и гума. 

8. Бунев Борис, раководител на погонот за 
кожи и волна „Црна Река" — на ДЗС за сточар-
ство — за волна и производи од волна. 

9. Бојаџиев Тома, технички раководител во 
Претпријатието за килими и јамболии — за волна 
и производи од волна. 

10. Зози Иракли, шеф на сметководството на 
погонот за снабдување „Агро-механизација" на 
ДЗС за поледелство и механизација — за обоена 
металургија, црна металургија и железарија. 

11. Мирости Димитрије, главен магазионер за 
металски стоки на Трговското претпријатие „За-
другар" — за црна металургија и железарија. 

12. Костов Стерија, раководител на продавница 
на Трговското претпријатие „Меркур" — за хе-
миски производи. 

13. Нечев Благоја, шеф на Комерцијалната 
служба во Фабриката за кожи „Борис Кидрич" — 
за хемиски производи* 

14. Михајлов Харила, раководител Коло-« 
виј алиа продавница на Трговското претпријатие 
^Солидарност" — за прехранбени артикли. 

15. Петровски Перо, главен магазионер за пре-
хранбени артикли во Трговското претпријатие „За-
другар" — за прехранбени артикли. 

16. Хаџиев Лазо, продавач во млекарницата 
„Хигиена" на погонот за производство на млеко 
и млечни производи при ДЗС за сточарство — За 
млеко и млечни производи. 

17. Паликари Михајло, работник во погонот 3« 
производство на млеко и млечни производи при 
ДЗС за сточарство — за млеко и млечни! производи. 

18. Тасевски Христо, директор на Набавио-
продај ната задруга „Пелистер" — за млеко и млеч-
ни производи. 

19. Ивановски Трајан, директор на Претприја-
тието за месо и месни производи „Месоцромет" — 
за месо и производи од месо. 

20. Атанасов Васил, касап во Претпријатието 
за месо и месни производи „Месопромет" — за месо 
и месни производи. 

21. Додов Ристо, раководител на Угостител-
скиот дуќан-бифе „Прилеп" на Угостителското 
претпријатие „Македонија" — за алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

22. Стерјев Јонче, магационер во Претприја-
тието за алкохолни и безалкохолни пијалоци „Нео-
лица" — за алкохолни и безалкохолни пијалоци, 

23. Бојаџиев Христо, продавач во Претприја-
тието за алкохолни и безалкохолни пијалоци „Нео-
лица" — за алкохолни и безалкохолни пијалоци, 

24. Стерјев Петар, раководител на Угостител-
скиот дуќан „Солун" — за алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

25. Глобару Јунис, технички раководител ла 
погонот „Жито-Драгор" — за жито, тесто и семе. 

26. Мицковски Киро, комерцијални раководи-
тел на погонот „Жито-Драгор" — за жито, тесто 
и семе. / 

27. Кукулем Таки, технички раководител »а 
Печатницата „Киро Дандаро" — за графичка ин-
дустрија. 

28. Крстевски Димче, работник: во Печатницата 
„Киро Дандаро" — за графичка индустрија. 

29. Асим Ќемал, работник во Претпријатието 
за обработка на тутун — за тутун. 

30. Пржита Атанас, агроном во Претпријатието 
за обработка на тутун — за тутун. 

31. Јотевски Цане, продавач во Трговското 
претпријатие „Технометал" — за електрични ма-
теријали. 

32. Крстевски Томе, работник: во Претприја-
тието „Авто-ремонт" — за електрични материјали, 
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33. Николовски Таки, работник во Претприја-
тието за авто-транЈспорт и шпедиција — за пре-
цизна механика, 

34. Мраковски Мишко, технички раководител 
на Претпријатието „Авто-ремонт" — за прецизна 
механика. 

35. Чупона Стеван, технички раководител на 
Металното (претпријатие „Металец" — за браварски 
и лимарски производи. 

36. Јошев Васил, продавач во Претпријатието 
за овошје и зеленчук „Снабдител" — за овошје и 
зеленчук. 

37. Коцев Вангел, продавач во Претприј атието 
за овошје и зеленчук „ Снабдите л" — за овошје и 
зеленчук. 

II. ЗА БЕРОВО 
1. Кацарски Илиов Киро, управител на Ста-

ницата за заштита ва растенија во Берово — за 
житарица 

2. Крмарски Симов Павле, управник на Зем-
јоделската задруга „Иднина", Берово — за жита-
р и ц а 

3. Палевски Глигоров Јордан, директор на 
Станицата за унапредување на овоштарство во 
Берово — за сточна храна. 

4. Ралновски Бранко, земјоделски техничар 
во Земјоделската задруга „Иднина", Берово — за 
сточна храна, 

5. Карагеоршев Томо, шеф на Ветеринарната 
станица во Берово — за жива стока. 

6. Фурнаџиски Ј. Александар, касап во Тр-
говското претпријатие „Малешев'©" во Берово — 
за жива стока. 

7. Пехчевски Владимиров Александар, рефе-
рент по трговија, угостителство и туризам во На-
родниот одбор на општината во Берово — за кожи 
и волна. 

8. Кафеџиски Ефтимов Илија, стручњак по 
кожи и волка во Трговското претпријатие „.Мале-
шев©", Берово — за кожи и волна. 

9. Крамарски Симов Павле, управник на Зем-
јоделската задруга „Иднина" во Берово — за ово-
шје и зеленчук. 

10. Дракалски Глигор, земјоделски техничар 
во Станицата за унапредување на овоштарството 
Берово — за овошје и зеленчук. 

11. Полевски Глигоров Јордан, директор на 
Станицата за унапредување на овоштарството Бе-
рово — за млеко и производи од млеко. 

12* Наменски Горѓи, земјоделски техничар во 
Претпријатието за увоз-мзвоз „Билка", Скопје — 
за млеко и производи од млеко. 

13. Хасанаговски Дервишов Мехмед, референт 
ПО земјоделие и шумарство при Народниот одбор 
на општина во Берово — за тутун,. 

14. Догазански Ефтимов Илија, земјоделски 
техничар и »секретар на Едногодишното земјоделско 
училиште во Берово — за вештачки ѓубрива* 

15. Влашки Василов Димитар, шеф на Ката-
старски уред во Берово — за алкохолни пијалоци. 

16. Полевски Глигор, кувар во Угостителското 
претпријатие „Турист" во Берово — за алкохолни 
пијалоци. 

17. Хаеенаговски Дервишов Мехмед, референт 
по земјоделие и шумарство во Народниот одб^р на 
општина во Берово — за вештачки ѓубрива. 

18. Пехчевски Петрев Михаил, директор на 
Шумското узгој но стопанство „Малешев©" Берово 
— за огревно дрво и дрвена граѓа. 

19. Полевски Глигоров Јордану директор на 
Станицата за унапредување на овоштарството, Бе-
рово — за земјоделски машини и алат. 

20. Пуловски Димитров Блажо, земјоделски 
техничар во Станицата за заштита на растенијата, 
Берово — за земјоделски машини и алат. 

121. Трајановски.' Костов Илија,, технички ди-
ректор' во Шумското индустриско' претпријатие' Бе-
рово — за дрвена граѓа. 

22. Милчовски Милев Илија, шумарски техни-
чар во Шумското узвојно стопанство „Малешев©" 
Берово — за огревно дрво. 

23. З д р а в е в с к и Ефремов* Васил, службеник во 
Народниот одбор на општина Берово' — за цемент. 
стакло1, тули и ќерамиди'. 

24. Карчовски Душан, тишлер во Шумското 
индустриско претпријатие Берово' — за намештај. 

25. Мустракински Пантев Јован, тишлер во 
Градежното претпријатие „Малеш"* Берово — за 
намештај. 

26. Пеовски Јованов Горѓи, касапин: во Земјо-
делската задруга „Иднина" Берово — за сувомес-
ни производи. 

27. Фурнаџиски Јованов Александар, касапин 
во Трговското претпријатие „Малешево" Берово' — 
за 'сувомесни производи. 

28. Сирачевски Милошев Димитар, пекар во 
Трговското претпријатие „Малешев©" Берово — за 
тестени производи. 

29. Бочварски Јован, пекар, ул. ^Илинденска" 
бр. 2,0, Берово — за тестери производи. 

30. Пехчевски Димитров. Јован, директор на 
Трговското претпријатие на мало и големо „Снаб-
дител" Берово — за текстил, галантерија, предиво 
и конфекција. 

31. Кафеџиски Ефтимов Илија, стручњак по 
кожи и волна во Трговското претпријатие „Мале-
н к о " Берово — за текстил, галантерија, предиво 
и конфекција. 

32. Ролевски Јован, кондураџија, ул. „Јане Сан-
дански" бр. 5 Берово' — за кондури. 

33. Бубевски Илиов Љубомир, кондураџија ул. 
„Мирче Ацев" бр. 12 Берово — за кондури. 

34. Горневски Јованов Димитар', директор на 
Електричното дистрибутивно претпријатие „.Мале-
шево" Берово — за електрични материјали. 

35. Биковски Глигоров Драги, технички рако-
водител во Претпријатието за јавен ауто-транс-
порт и шпедиција Берово — за електрични мате-
ријали. 

36. Кацарски Пантев Бранко, градежен техни-
чар во Градежното претпријатие „Малеш", Берово 
— за цемент, стакло, тули и ќерамида. 

III. ЗА ГЕВГЕЛИЈА 
1. Стамов Кирилов Горѓе, в. д. директор на 

Претпријатието за градежен и огревен материјал 
и производство на тули „Караорман" — за огревно 
дрво и јаглен. 
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2. Далев Љупчо, директор на Претпријатието 
„Караорман" — за огревно дрво и јаглен. 

3. Бутров Димов Тодор, раководител на Тр-
говското претпријатие „Плуг"* — за железарска 
метална стока, велосипеди, шивачки машини и 
прибор. ' 

4. Зафиров Андон, мајстор, железар во Прет-
пријатието „.Винојуг" — за железарска метална 
стока, велосипеди, шивачки машини и прибор. 

5. Крај анов Лазаров Илија, техничар во Гра-
дежното претпријатие „Пелагонија" — за моторни 
возила, резервни делови и прибор. 

6. Шопов Горѓи, мајстор на работа во Прет-
пријатието „Винојуг" — за моторни возила, ре-
зервни делови и прибор. 

7. Раденков Ико', автомеханичар во Автомото 
друштво „Дичо Панов"— за транспорт и сообраќај. 

8. Карај анов Лазаров Илија, техничар во Гра-
дежното претпријатие „Пелагонија" — за транспорт 
и сообраќај. 

9. Ри зимски Стојан, агроном — за земјоделски 
машини, алати, вештачки ѓубриња и средства за 
заштита на билките. 

10. Колев Лазар, пчелар — за пчеларски ма-
теријали и прибор. 

11. Попов Милутин, приватен сарач — за пче-
ларски материјали и прибор. 

12. Јосифовски Кирил, приватен бојаџија — за 
производи од хемиска индустрија. 

13. Бутров Динов Тодор1, раководител во Тр-
говското претпријатие „Плут" — за производи од 
хемиска индустрија. 

14. Милошевски Лазар, раководител во Комби-
натот за кондури — за 'производи од гума, каучук 
и пластични' маси. 

15. Ангов Санде, продавач во Трговското прет-
пријатие „Беласица" — за производи од гума, 
каучук и пластични маси. 

16. Јосифов Кирил, приватен бојаџија — за 
бои, лакови, хемикалии и прибор. 

17. Бутров Димов Тодор, раководител во Тр-
говското претпријатие „Плуг" — за бои, лакови', 
хемикалии и прибор. 

18. Поп Дучев Михаил, шумски инженер —> за 
дрво и дрвна индустрија. 

19. Серафимов Илија, шумски техничар во 
Шумското стопанство „Кожув" — за дрво и дрвна 
индустрија. 

20. Серафимов Илија, шум ски техничар во Шум 
ското стопанство „Кожув" — за дрво1 и производи 
од дрво. 

21. Колишев Методи, службеник во* општината 
Гевгелија — за намештај. 

22. Стојменов Ристо, раководител на Стол ар-
ената работилница — за намештај. 

23. Чавдаров Горѓи, приватен мајстор — за 
дрво. 

24. Беќаров Петар, работник во Претпријатието 
„Огрев" — за дрво. 

25. Карапеев Ристо, раководител на столарска-
та работилница на Градежното претпријатие „Пе-
лагонија" — за паркет. 

26. Стојменов Ристо, раководител на столарска-
та работилница — за паркет. 

27. Прошев Прошо, бочвар приватен — за боч-
варски производи. 

28. Петров Васил, бочвар во Фабрика „Зора" — 
Гевгелија, — за бочварски производи. 

29. Поп Ристов Димитар, приватен колар — за 
коларски работи. 

30. Пајдаков Вангел, приватен колар — за ко-
ларски работи. 

31. Карапеев Ристо, раководител на столарска 
работилница на Градежното претпријатие „Пела-
гонија" — за столарски производи. 

32. Стојменов Ристо, раководител на стол арчена-
та работилница — за столарски производи. 

33. Икономов Горги, раководител на книжар-
ницата „Култура" — за хартија. 

34. Костадинов Томе, раководител на Трговско-
то претпријатие „Нова трговија" — за текстил, пле-
тена стока и конфекција. 

35. Арнаудов Томе, раководител на Текстил-
ниот дуќан „Вкус" — за текстил, плетена стока и 
конфекција. 

36. Стојановски Мичо, земјоделски техничар во 
Претпријатието за обработка на тутун — Гевгелија 
— за тутунови1 преработки. 

37. Дебников Мито, ароном — за тутун и ту-
тунови преработки. 

38. Костов Ристо, раководител на „Житен фонд" 
— за житарици, млински производи и тестени. 

39. Ризински Стојан, агроном — за житарица, 
млински производи и тестени. 

40. Динев Никола, агроном при Одборот — за 
семиња. 

41. Ристов Јунел, астроном — за семиња. 
42. Илин Благој, инженер агроном при Народ-

ниот одбор на општината Гевгелија — за овошје, 
зеленчук и нивни преработки. 

43. Чугунцалиев Ристо, управник на Ветери-
нарната лечебница — за стока, маст, месо и нив-
ните преработки. 

44. Спанакев Благој, ветеринар —• за стока, 
маст, месо и нивните преработки. 

45. Куркчиев Мито, комерцијален директор во 
Фабриката ,/Зора", Иевгелија — за прехранбени 
артикли. 

46. Зефиров Драги, директор на Трговското 
претпријатие „Солун" Гевгелија — за колонијална 
стока. 

47. Бутров Динов Тодор', раководител на Тр-
говското претпријатие ,Д1лут" — за колонијална 
стока. 

48. Чугунцалиев Ристо, управник на Ветери-
нарната лечебница — за млеко и млечни производи. 

49. Спанаков Благој, ветеринар — за млеко и 
млечни производи. 

50. Илин Благој, инжинер агроном во Народ-
ниот одбор на Општината Гевгелија — за алкохол-
ни пијалоци. 

51. Бутров Динов Тодор, раководител на Тр-
говското претпријатие „Плуг" — за метална стока. 

52. Танов Благој, комерцијален детектор вел 
Трговското претпријатие „Солун" Гевгелија — за 
мешана стока. 

53. Шопов Горѓи, механичар во Претпријатието 
„Винојуг" — за аутомеханичареки поправки. 

54. Карај анов Лазаров Илија, механичар во 
Градежното претпријатие „Пелагонија" — за ауто-
механичарски поправки. 
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55. Проданов Демостенов Ристо, лимар — за 
лимарски услуги. 

бб. Стамов Горѓе, мајстор лимар во Градежното 
претпријатие ,Д1елагонија" Гевгелија — за лимар-
ски услуги. 

57. Нав даров Горѓи, зидарски мајстор — за гра-
дежни/ услуги. 

58. Јанев Петар, палир во* Градежното претпри-
јатие „Пелагонија" — за градежни услуги. 

59. Миндошев Боро — електричар — за елек-
тричарски услуги. 

60. Шаренков Горѓе, електричар во Дистрибу-
тивното електрично претпријатие „Никола Тесла" 
— за електричарски услуги. 

61. Зиза Реџеп, мајстор слаткар во Угостител-
ското претпријатие „Задругар" — за посластичар-
сжи занает. 

62. Зиза А. Иљаз, мајстор слаткар во У г о с т -
ителското претпријатие „Задругар" — за производи 
од шеќер. 

63. Сиов Томе, зидар — за зидарски работи. 
64. Сулев Ристо, зидар во Градежното прет-

пријатие „Пелагонија" — за зидарски работи. 
65. Карај анов Исо, столар1 — за столарски 

»анает. 
66. Карај анов Горѓи, столар — за сто ларски 

•анает. 
67. Константинов Томе, раководител на Тргов-

ското претпријатие „Нова трговија" — за галан-
терија, базарска стока и играчки. 

68. Манасиев Миле, раководител во Трговското 
претпријатие „Солун" — за галантерија, базарска 
стока и играчки. 

69. Попов Милутин, сарач — за кожа, седларска 
и ременарска стока, прибор и кожна галантерија. 

70. Караризов Глигор, сарач — за кожа, сед-
ларска и ременарска стока, прибор и кожна галан-
терија. 

71. Ристов Јунел, инженер агроном — за жи-
вина. 

72. Тошев Панде, службеник во „Отпад" — за 
отпадоци. 

73. Мучко© Ванчо, директор на Угостителското 
претпријатие „Задругар" — за угостителство. 

74. Влахов Борис, келнер во Угостителското 
Хфетпријатие „Кожув" — за угостителство. 

75. Димов Стево, електроинсталатер — за елек-
ароинсталатерска струка. 

76. Шаренков Горѓе, електричар во Електрично-
то претпријатие „Никола Тесла" — за далеководи 
од сите напони, трафостаници и електроматеријал. 

77. Чугунски Лазар, градежен инспектор при 
Народниот одбор на општината, Гевгелија — за гра-
дежништво и градежни материјали. 

78. Наков Владо, шеф на отсекот за комунални 
работи при Народниот одбор на општината Гев-
гелија — за градежништво и градежен материјал. 

79. Венцислав Крајчев, молеро-фарбар — за 
фар барски работи. 

80. Чугунски Ласко', инспектор по комунални 
работи при одборот — за цемент. 

81. Лазаров Трајче, шеф на сметководството во 
Претпријатието „Винојуг" — за финансово смет-
ководство и книговодство. 

82. Илин Благој, инженер агроном во Народниот 
Одбор на општината Гевгелија — за лозарство. 

83. Динев Никола, инженер агроном во Одбо-
рот — за лозарство'. 

84. Костов Ристо, раководител на филијалата 
„Жито фонд" — за зрнени храни. 

85. Христов Јунел, инженер агроном — за зб-
иени храни. 

86. Мито Георгиев Шиндов, мајстор —> кожар 
во помошна станица — за сурова кожа. 

87. Чугински Митко, директор на Шумското 
индустриско претпријатие „Висока Чука" е. Ми-
равци — за експлоатација на шуми. 

88. Серафимов Илија, шумски техничар во 
Шумското стопанство „Кожув" — за експлоатаци-
ја на шуми. 

89. Поп Дучев Михаил, директор на Шумско-
то индустриско стопанство „Кожув" — за дрво и 
производи од дрво. 

90. Благој Илин, инженер агроном референт по 
земјоделие во Народниот одбор на општината 
Гевгелија — за овошје, зеленчук и нивните пре-
работки. 

91. Пејков Димитар, инженер' агроном во Фа-
бриката за конзерви „Зора" — за зеленчук и нив-
ните преработки. 

92. Оков Живко, земјоделски техник во Лозаро 
винарското претпријатие „Винојуг" за овошје, зе-
ленчук и нивните преработки. 

93. Танев Динка, земјоделски техник во „Ју-
гоинспект" — за овошје, зеленчук и нивните пре-
работки. 

94. Душко Маркудов, земјоделски техник во 
Лозаро винарското претпријатие „.Винојуг" за ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци. 

95. Јованов Димитров Ванчо, земјоделски тех-
ник во Лозовиот расадник — за лозарство. 

96. Димитров Тодор, земјоделски техник во 
„.Винојуг" — за овоштие, зеленчук и нивните пре-
работки. 

IV. ЗА ГОСТИВАР 
1. Даниловски Лазар, магационер во Претпри-

јатието „Кораб" — за огревно дрво и јаглен. 
2. Канчевски Штилјан, референт за огрев во 

Претпријатието „Кораб" — за огревно дрво и ја-
глен. 

3. Кјорбајрами Абдуалаки, шофер во Прет-
пријатието „Радика" — за транспорт и сообраќај. 

4. Бибовски Тодор, шофер во Претпријатието 
„Радика" — за транспорт и сообраќај. 

5. Узунов Милчо, управник на фито станица 
— за земјоделски машини, алати и вештачки ѓу-
бриња. 

6. Христовски Јован, инженер агроном во Оп-
штинскиот одбор — за земјоделски машини, алати 
и вештачки ѓубриња. 

7. Ѓорѓевски Диме, кујунџија, ул. „П. Попов-
ски" бр. 10 — за пчеларство. 

8. Ковачевски Силјан, службеник во Претпри-
јатието „Кораб" — за пчеларство. 

9. Хафус Бари Хопи, ул. „Кочо Зози" бр. 13 
— за хемиски производи. 

1»0. Трајановски Томо, службеник во Занает-
чиската комора — за хемиски производи. 

11. Хехмед Бари Хона, службеник во комби-
натот „Борово" — за производи од гума. 
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12. Шеху Тајар, велошпедчија, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 41. 

13". Сотироски Славко, комерцијална во хи-
дроцентралата „Маврово" — за дрво и дрвени про-
изводи. 

14. Кироски Киро, тишлер во Претпријатието 
„Црвена звезда" — за дрво и дрвени производи. 

15. Бундалески Миле, раководител на книжара 
— за хартија. 

16. Сагири Абдулматалип, продавач во прет-
пријатието „Шар" — за текстил. 

17. Тополовски Васил, продавач во Откупното 
претпријатие „Маврово" — за текстил. 

18. Кипроцски Страте, брашнар ул. „18 ноем-
ври" бр. 19 — за житарица 

19. Андреески Ѓоре, книгоеодител во претпри-
јатието „Житен фонд" — за житарица 

20. Алексоски Вељо, директор на Претприја-
тието „Задругар" — за овошје и зеленчук. 

21. Мустафа Нешат, продавач во претприја-
тието „Задругар" — за овошје и зеленчук. 

22. Трпески Киро, шеф на претпријатието „За-
другар" — за месо. 

23. Оркуши Сакип, касап во претпријатието 
Задругар" — за месо. 

24. Шарески Стефан, млекар ул. „ЈНА" бр. 4 
— за млеко и млечни производи. 

25. Синадиновски Фотир, врши должност рако-
водител во ресторанот „Македонија" — за алко-
холи. 

26. Стефановски Стефан, раководител во ре-
сторанот „Маврово" — за алкохоли. 

27. Ксрбајрами Хусеин, шеф на Колонијалното 
претпријатие, „ул. „Т. Богдански" бр. 34 — за ко-
лонијални стоки. 

28. Лакоски Ѓоко, шеф на Самостојниот дуќан 
„Центар" — за колонијални стоки. 

29. Попоски Здравко, директор на претприја-
тието „Нама" — за мешана стока. 

30. Митревски Наев, комерцијална во Откуп-
ното претпријатие „Маврово" — за мешана стока. 

31. Кјорбајрами Музафер, механичар во Дрет-
пријатието „Радика" — за ауто-механика. 

32. Идризи Шабан, механичар во хидро-цен-
тралата „Маврово" — за ауто-механика. 

33'. Ѓулаи Екрем, лимар, ул. „ЈНА" бр. 22 — за 
занаетчиски и лимарски- работи. 

34. Билбилоски Атанас, колар, ул. „Цветан Ди-
мев" бр. 25 — за ковачки и коларски работи. 

35. Рамадани Вели, ковач, ул. „С. Симоноски" 
бр. 14 — за ковачки и коларски работи. 

3'6. Ахмети Шукри, слаткар, ул. „М. Груевски" 
бр. 28 — за производи од шеќер. 

37. Алиевиќ Алит, слаткар, ул. „Б. Ѓулевски" 
бр. 19 — за производи од шеќер. 

38. Гаврилоски Рафе, палир во претпријатието 
„Црвена звезда" — за зидарски работи. 

39. Крстески Цродрум, техничар во фабриката 
„Силика" — за зидарски работи. 

40. Вел јановски Ѓоре, тишлер во ХУМ — за сто-
ларски производи. 

41 Агаи Џабир, тишлер, ул. „Никола Парапу-
нов" бр. 14 — за столарски производи. 

42. Сагити Јусуф, продавач во претпријатието 
„Шар" — за галантерија. 

43. Карладени Џемил, продавач во претприја-
тието „Кораб" — за галантерија. 

44. Павловски Борис, крзнар, ул. „Симон Симо-
н о в и бр. 21 — за крзнарски производи. 

45. Осман Кализи, продавач во претпријатието 
„Шар" — за ка делип, и јутени производи. 

46. Чако Беџет, сарач, ул. „ЈНА" бр. 122 — за 
кожарска, седларска и ременарска стока. 

47. Пурде Шабан, сарач, ул. „Кочо Зози" бр. 3 
— за кожарска, седларска и ременска стока. 

48. Аџиски ДимЦтрие, земјоделец, Јул. „Вар-
дарска" бр. 2 — за сурови кожи. 

49. Времешна Даут^ (кожар во< претпријатието 
„Макотеке" — за сурови кожи. 

50. Имери Ашим, директор на претпријатието 
„Отпад" — за отпадоци. 

51. Тримчески Раде, електричар во електрич-
ната централа — за електрични материјали и про* 
изводи на радио индустријата. 

52. Даниловски Мирко, електричар, ул. „29 но-
ември" бр. 18 — за електрични материјали и про-
извода на радио индустријата. 

53. Крстески Ангеле, врши должност шеф во 
општинскиот одбор — за градежни работи, 

54. Маноилов Атанас, техник во ХУМ за гра-
дежни работи. 

55. Бобаноски Живко, ш е ф во општинскиот 
народен одбор — за риба. 

56. Ивановски Голубе, лимар, ул. „ЈНА" бр. 122 
— за лимарски работи. 

57. Ибраим Речени, земјоделец, ул. „Белград-
ска" бр. 26 — за лозови садници. 

58. Лаврентие Мазасв, инженер агроном во На-
родниот одбор на општината — за лозови садници. 

59. Петроски Софре, магационер во претприја-
тието „Житофонд" — за зрнени храни. 

60. Дрвиши Мемет, магационер во претприја-
тието „Кораб" — за зрнени храни. 

V. ЗА ДЕБАР 
1. Андоновски Живко, палир во Градежното 

претпријатие „Кораб" — за градежни материјали. 
2. Муслиу Ќазим, набавчик во Градежното 

претпријатие „Кораб" — за градежни материјали. 
3. Ланчевски Васил, раководител во претпри-

јатието „Макотекс" — за волна и производи од 
волна. 

4. Филиповски Боге, раководител во претпри-
јатието „Црна Река" — за волна и производи од 
волна. 

5. Топаловски Лазо, управен, службеник во 
општината — за прехранбени артикли. 

6. Мати Асан, санитарен инспектор во Оп-
штинскиот народен одбор — за прехранбени ар-
тикли. 

7. Панику Данко, раководител во претприја-
тието „Сточар" — за месо и производи од месо. 

8. Василевски Васил, раководител во претпри-
јатието „Месо-риба" — за месо и производи од месо1. 

9. Маџет Гузе, раководител во претпријатието 
„Житен фонд" — за жито, тесто и семиња. 

10. Шторијовски Јоне, директор на Земјоделско-
то стопанство „Пелистер" — за жито, тесто и семе. 

11. Аврамовски Косто, директор на „Лозов ра-
садник" — за тутун. 
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12. Јосифоески Јосиф, земјоделски техничар во 
Народниот одбор — за тутун. 

13. Андоновски Павле! механичар — за ко-
вачки, браварски и други производи. 

14. Османи Сам, механичар — за ковачки, бра-
варски и др. метални производи, 

15. Зафировски Ангеле, директор на Земјодел-
ското стопанство „Пролетер" — за овошје и зелен-
чук. 

16. Митре Георгиевски, земјоделски техничар 
во општината — за овошје и зеленчук. 

VI. ЗА ДЕЛЧЕВО 
1» Арсов Борис, агроном во овошниот расад-

ник — за житарица 
2. Грлане ки Драган, агроном во Сточарската 

станица — за житарица 
3. Петров Ѓорѓи, агроном во Пос ловниот сојуз 

— за сточна храна. 
4. Цурев Богољуб, земјоделски техничар во 

овошниот расадник — за сточна храна. 
5. Димитров Владе, касап во претпријатието 

„Ооогово" — за жива стока. 
6. Живковиќ Д. Љубица, ветеринарен лекар во 

Ветеринарната станица — за жива стока. 
7. Стоименов Александар, кожар во „»Мако-

тезсс" — за кожи и волка. 
8. Димитров Владе, касап во претпријатието 

„Осогово" — за кожи и волна. 
9. Џабирски Никола, агроном во водна заед-

ница — за овошје и зеленчук. 
10. Петровски Горѓи, агроном во Пословниот со-

јуз — за овошје и зеленчук. 
11* Џабирски Никола, агроном во водна заед-

ница — за млечни производи. 
12. Велогаски Горѓи, директор во Сточарската 

станица — за млечни производи. 
13 Петровски Здравко, директор во Сточарска-

та станица — за тутун. 
14. Синдраков Стоица, раководител во опитно 

поле — за тутун. 
15. Спасов Киро, раководител во „Житен фонд" 

— за ориз. 
16. Димитров Благој, директор во „Задругар" — 

за ориз. 
17. Арсов Борис, агроном во овошниот расадник 

— за лозов и посад очен материјал. 
18. Петров Горѓи, агроном во Пословниот со-

јуз — за лозов и посадочен материјал. 
'19. Стоименов Герасим, раководител во Уго-

стителскиот дуќан „Белград" — за алкохолни пи-
јалоци. 

20. Чупев Љубен, службеник во „Монопол" — 
за алкохолни пијалоци. 

21* Ангеловиќ Трајан, мајстор во претприја-
тието „Осогово" — за сувомесни производи. 

22. Наумовски Томе, мајстор во претпријатието 
„Осогово" — за сувомесни производи. 

23. Василенков Никола, техник во Градежното 
претпријатие „Обнова" — за вар. 

24. Шабанов Мустафа, варџија во е. Звегор — 
за вар. 

25. Ценев Славе, молер во претпријатието „За-
греб" — за молер. 

26. Са сиев Борис, службеник во претпријатие-
то „Загреб" — за молерски услуги. 

VII. ЗА КАВАДАРЦИ 
1. Арсов Мирко, шумски инженер ,— за огрев-

но дрво и јаглен. 
2. Ангелов Киро, директор на Трговското прет-

пријатие „Бошава" — за огревно дрво и јаглен. 
3. Шошев Киро, магационер во Трговското! 

претпријатие „Антропромет" — за железарска и ме-
тална стока, велосипеди, шивачки машини и при-
бор. 

4. Мукаетов Димо, комерцијална во Тргов-
ското претпријатие „Вишешеница" — за железар-
ска, метална стока, велосипеди, шивачки машини и 
прибор. 

5. Клинкаров Трајко, автомеханичар во Делов-
ниот сојуз по механизација — за моторни возила, 
резервни делеви и прибор и автомеханичарски по-
правки. 

6. Касапинов Миленко, механичар во Прет-
пријатието „Тиквеш" — за моторни возила, ре-
зервни делови и прибор и аутомеханичарски по-
правки. 

7. Шишков Наќо, инженер агроном — за земјо-
делски машини, алати, вештачки ѓубриња и сред-
ства за заштита на растенијата. 

8. Сезјов Никола, инженер агроном — за зе-
мјоделски машини и алати, вештачки ѓубриња и 
^средства за заштита на растенијата. 

9. Душан Грков, кондураџија — ул. „Гуро Ѓа-
ковиќ" — за производи од гума, каучук и пластични 
маси. 

10. Герасим Велков, кондураџија —1 ул. „Гуро 
Ѓаковиќ" — за производи од гума, каучук и пла-
стични маси. 

11. Клинчаров Митре, хемичар во претприја-
тието „Тиквеш" — за хемиски производи, бои и 
лакови, хемикалии и прибор. 

12. Мука етев Панчо, професор по хемија — 
за хемиски производи, бои, лакови, хемикалии и 
прибор^. 1 

13. Орданче Лазов, директор на Шумското сто-
панство — за дрвни производи и дрво за извоз. 

14. Јосифов Панче, шумски инженер — за дрв-
ни производи и дрво за извоз. 

15. Арнаудов Тодор, столар — за намештај и 
столарски производи, ул. „7 септември". 

16. Галев Ставро, столар, ул. „Гуро Ѓаковиќ" — 
за намештај и столарски производи. 

17. Петрезанов Диме, паркетар во Дрвниот ком-
бинат — за паркет. 

18. Белевски Перо, раководител на Бочварско-
качарскиот дуќан „Даб" — за бочварски произ-
води. 

19. Костов Тимче, бочвар, ул. „Пано Мударов" 
— за бочварски производи. 

20. Поп Андев Јован, колар, ул. „Пано Муда-
ров" — за коларски производи* 

21. Ризов И. Димитар, колар, ул. ЈНА — за ко-
ларски производи* 

22* Дубров Тодор, книжар — за хартија* 
23. Каров Ико, раководител на книжарницата 

„Култура" — за хартија* 
24. Пем&в Лазо, продавач при Трговскиот ду-

ќан „Штофара" — за текстил, кратка и плетена 
стока и конфекција, | 
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25. Мице® Ангел, службеник во Дрвниот ком-
бинат — за текстил, кратка и плетена стока и кон-
фекција. 

26. Роглев Киро, инженер агроном — за тутун 
[и тутунови преработки. 

27. Алексов Горѓи, службеник во здружението 
на тутунопроизводителите — за тутун и тутунови 
преработки. 

28. Бошков Климе, раководител на откупната 
станица „Билка" — за житарица, млински произ-
води, тестени и зрнени храни. 

29. Назаров Диме, 'Продавач во Трговското прет-
пријатие „Морејка" — за ж и т а р и ц а млински про-
изводи, тестени и зрнени храни. 

30. Сејзов Никола, инженер агроном во реон-
ската опитна станица — за семиња. 

31. Шишков Наќо, инженер агроном — за се-
миња. 

32. Димов Борис, комерци јална во Трговското 
претпријатие „Зеленчук" — за зеленчук, овошје 
и преработки. 

33. Наќо Бадев, бавчованџија е. Глишиќ — за 
зеленчук, овошје и преработки. 

34. Сарафов Ванчо, инженер агроном во Дирек-
цијата за мелиорации „Тиквешко поле" — за мле-
ко и млечни производи. 

35. Бундалов Софре, сточар, ул. „Диме поп Ата-
насов — за млеко и млечни производи. 

36. Митков Диме, хемичар во претпријатието 
„Тиквеш" — за алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

37. Камчев Гоко, инженер агроном во претпри-
јатието „Тиквеш" — за алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

38. Јосифов Развигор, директор на Занаетчи-
ското претпријатие „Хигиена" — за риби. 

39. Павлов Манчо, продавач на риби „Нови 
Дојран" — за риби. 

4*0. Асев Стефан, службеник во претпријатието 
„Тиквеш" — за прехранбени артикли и колонијал-
на стока. 

41. Спанджов Трајко, магазионер во Пјретпри-
јатието „Раштани" — за прехранбени артикли и 
колонијална стока. 

42. Гечев Диме, комерцијалност во Претприја-
тието „Ангропромет" — за мешана стока. 

43. Расавски Лазо, продавач во Претпријатието 
„Раштани" — за мешана стока. 

44. Каров Душан, лимар ул. „Тошо Пенето" — 
за лимарски услуги. 

45. Стефанов Душан, лимар ул. „7-ми септем-
ври" — за лимарски услуги. 

46. Милков Митре, раководител на електро-
инетал атерскиот дуќан „Никола Тесла" — за елек-
трични услуги. 

47. Кузманов Драги, електричар во Занает-
чиското услужно претпријатие „Услуга" — за елек-
трични услуги. 

48. Ризов Димо, ковач, ул. ,Добре Даскалов" — 
за ковачки и коларски услуги. 

49. Лалков Блажо, ковач, ул. „Димката Габе-
рот" — за ковачки и коларски услуги. 

50. Белчев Методи, раководител на слаткарни-
цата „Младост" — за производи од шеќер. 

51. Кесаси Бисим, посластичар, ул* „Гуро Ѓа-
ковиќ — за производи] од шеќер. 

52. Илиев Борис, мутавџија, ул. ,Добре Даска-
лов" — за јажарска стока, каделни и ј утеви про-
изводи. 

53. Мукаетов Д. Александар, јажар, за јажар-
ска стока, каделни и јутени производи. 

54. Ристески Трајче, кожар, —за кожа, еед-
ларска и ременска стока, прибор и кожна галан-
терија. 

55. Кимов Ило, сарач, ул. „Партизанска" — вт 
кожа, седларска и ременска стока, прибор и кожна 
галантерија. 

56. Азманов Крум, раководител на погонот „Па-
мучна" при ОДС — за сурова кожа, волна и крзно* 
животински отпадоци и влакна. 

57. Ристоски Трајче, к о ж а р — за сурова кожа, 
волна и крзно, животински отпадоци и влахна4 

58. Томов Владо, земјоделски техничар — еа 
живина. 

59. Остоиќ Бранко, ветеринарен! лекар —> ви 
живина: 

60. Јаневски Симон, раководител на Угости-
телскиот дуќан „Зелен пазар" — За Угостѕѓгел-
ство. 

61. Карапетров Ацо, раководител на Угости-
телскиот дуќан „Балкан" — за угостите лете о. 

62. Мучеников Диме, радиомеханичар во радио-
механичарскиот дуќан „Бран" — за електро и ра-
дио индустрија. 

63. Милков Митре, електричар во занаетчискиот 
дуќан „Никола Тесла" — за електро и радио ин-
дустрија. \ ј 

64. Станковиќ Миодраг, инженер во Дирекци-
јата за мелиорации ,/Гиквешко Поле" —« за градеж-
ни работи и градежништво, градежен материјал и 
градежни услуги. 

65. Кулев Ангел, градежен техничар при На-
родниот одбор на општината — за градежништво, 
градежни материјали и градежни услуги. 

66. Игов Горѓи, молер, ул. „Фруса Чедомирскаа" 
— за молеро-фарбарски работи. 

67. Нашов Перо, ш е ф на книговодството шо 
претпријатието за обработка на тутун — за финан-
сиска и книговодствена работа. 

68. Ридов Владо, професор во економскиот тех-
никум — за финансиска и книговодствена работа, 

69. Дубров Панче, инженер агроном, професор 
при Шумарскиот техникум — за лозарство. 

70. Стојанов Јове, директор на Претпријатието 
,/Ги кв еш" — за лозарство. 

УШ. За КИЧЕВО 
1. Матески Боро, комерцијален директор шо 

„Разнопромет" — за текстил и галантерија, ул. 
„Маршал Тито" бр. 69. 

2. Буклески Миха, директор на Прегорија-* 
тието „Бор сервис" — за текстил и галантерија, 
ул. „11 октомври". 

3. Спироски Спиро, ш е ф на железничката ло-
ж и лница — за јаглен, ул. „11 октомври" бр. 198. 

4. Јовановски Зале, рударски инж. во „Рудар-
ски базен" — за јаглен, ул. „Рударска населба". 

5. Апостоловски Трајче, шумски инженер ВО 
Штип — за дрво и производи од дрво. 

6. Миџоски Никола, градежен техничар при 
Комуналната управа — за дрво и производи од др-
во, ул. „Битолска". 
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7. Митановски Благоја, кондураџија од Ки-
чево ул. „1 мај" бр. 23' — за кожи, гума, производи 
од кожа и гума. 

8. Зердееки Сака, кондураџија — за кожи, гу-
ма, производи од кожи и гума, ул. „Мандикова" 
бр. 6. 

9. Костески Гоце, службеник во Претпријатие-
то за кожа и волна — за волна и производи од 
волна. 

10. Лакоски Андон, службеник во Комуналната 
управа — за волна и производи од волна ул. „Сан-
де Стер ј оски". 

11. Белевски Раде, машински техничар во 
железарата Скопје погон во Кичево', ул. „Тане Ца-
левски" нова станбена зграда — за обоена металур-
шја . 

12. Ристевски Веле, продавач во „Железара" 
Кичево1, ул. „11 октомври" бр. 75 — за обоена ме-
талургија. 

13. Божиновски Драге, бравар од Кичево', ул. 
„11 октомври" бр. 32 — за црна металургија и 
железарија. 

14. Поповски Горѓи, машински бравар — за 
црна металургија и железарија, ул. „Маршал Тито'". 

15. Стефановски Стевче, помошник фармацеут 
од Кичево ул. „Маршал Тито" бр. 15 — за хемиски 
производи. 

16. Сиргоски Димче, бојаџија — за хемиски 
производи ул. „Нико Пасоски". 

17. Димитриј оски Зарија, службеник во Прет-
пријатието „Разнопромет" — за прехранбени ар-
тикли, ул. „11 октомври" бр. 55. 

18. Столарски Милутин, санитарен инспектор — 
за прехранбени артикли, ул. „Маршал Тито". 

19. Кизов Павле ,ветеринарен лекар во Шум-
ско индустриско претпријатие „Копачка" — за мле-
ко и производи од млеко, ул. „станбени згради". 

20. Лазарски Спиро — раководител на млекар-
ницата „Милка" — за млеко и производи од млеко, 
ул. „Крушевска" бр. 6. 

21. Бабоски Мито, месар во Цретпријатието 
„Бистра" — за месо и производи од месо ул. „29 
ноември" бјр. 55. 

22. Димков-ски Киро, ветеринарен техничар од 
Кичево, ул. „Битолска" бр. 11 — за месо и произ-
води од месо. 

23. Зердески Нико, службеник во Угостителско-
то претпријатие „Црвена звезда" — за алкохолни 
и безалкохолни пијалоци ул. „Мандиќова-' бр. 6 

24. >040јановски Стојану раководител |на за-
наетчискиот дуќан „Сода вода" — за алкохолни и 
безалкохолни пијалоци ул. „Гоце Делчев". 

25. Буклески Пандо, раководител на Ерашнар-
ската продавница — за жито, тесто и семе, ул. „11 
октомври" бр. 22. 

26. Димитриевски Здраве, службеник во кни-
жарницата „Кочо Рацин", Кичево — за графичка 
индустрија. 

27. Цветаноски Киро, раководител на книжар-
ницата „Култура" — за графичка индустрија" ул. 
„111 октомври". 

28. Новески Вито, тутунов инструктор во село 
Старец — за тутун. 

29. Стефаноски Наќе, земјоделски техничар во 
Водната заедница — за тутун ул. „Љубица Богеска" 

30. Шпишески Глигор, раководител на Елек-
тричното претпријатие — за електрични материја-
ли, ул. „11 октомври" бр. 57. 

31. Мицески Јорде, радиотехничар — за елек-
трични материјали, ул. „-Битолска" бр. 2. 

32. Божиноски Леско, бравар — за ковачко 
браварски и лимарски производи, ул. „11 октом-
ври" бр. 32. 

33. Исејноски Шакир, ковач —• за ковачки, бра-
варски и лимарски производи ул. „Гоце Делчев". 

34. Полежиноеки Круме, механичар — за пре-
цизна механика, ул. „29 ноември" бр. 9. 

35. Пеновски Ѓорѓи, браоар ул. „Маршал Тито" 
бр. 23 — за прецизна механика. 

36. Вренцоски Ацо, земјоделски техничар — за 
овошје и зеленчук ул. „Битолска". 

37. Митрески Зоран, агроном ул. „Тане Цале-
ски" нова станбена зграда — за овошје и зеленчук. 

IX. ЗА КУМАНОВО 
1. Димовски Сречко, службеник во Делсе>-

ниот сојуз „Агротехника", ул. Димитар Влахов" 
бр. 45 •—• за железарија и метална стока, велосипе-
ди, шивачки машини ш прибор. 

2. Димитриевски Солтир, шеф на продавница 
при Трговското претпријатие „Ангросервис" ул. 
„Перо Тошев" бр. 3 — за железарија и метална 
стока, велосипеди, шивачки машини и прибор. 

3. Јанчевски Младен, службеник во Тргов-
ското претпријатие „Ангроснабдител", ул. ,Доне 
Божинов" бр. 20 — за огревно дрво и јаглен. 

4. Стојко Цековски, службеник црн Трговско-
то претпријатие „Ангроснабдител", ул. Моша Пи-
јаде" бр. 138 — за огревно дрво и јаглен. 

5. Спасовски Ѓоко, директор на Претпријатие-
то за јавен аутотраиепорт ул. „Питу Гули" бр. 12 —-
за моторни возила, резервни делови и прибор. 

6. Тасе Т. Стој невски, мај стор при рударско-
то претпријатие „Базалт", ул. „Гоце Делчев" — за 
моторни возила, резервни делови и прибор. 

7. Спасовски Ѓоко, директор на претпријатието 
за јавен аутотранснорт" ул. „Питу Гули" бр. 12 — 
за транспорт и сообраќај. 

8. Барбутовеки Ганчо', службеник во Претпри-
јатието за јавен аутотранспорт ул. „Борис Кидрич" 
бр. 18 — за транспорт и сообраќај. 

9. Митевски Томе, агроном во Претпријатието 
за лозарство и овоштарство „Лозар" ул. „Перо Чи-
но" бр. 19 — за земјоделски машини и алати, веш-
тачки ѓубриња и средства за заштита на расте-
нијата. 

10.) Поповски Јсссн, земјоделски техничар во 
фито станица за лозарство' — за земјоделски ма-
шини и алати, вештачки ѓубриња и средства за за-
штита на растенијата. 

11. Николовски Борис, службеник во Држав-
ниот осигурител ен завод, ул. „Бранко Димов" бр. 6 
— за пчеларски материјали и прибор. 

12. Трајковски Топор', учител во осмогодишното 
училиште „Крсте Мисирков" — за пчеларски ма-
теријали и прибор. 

13. Тасевски Петар, шеф во продавницата на 
комбинатот „Борово", ул. „Лешин" бр'. 42 — за про-
изводи од гума, каучук и пластични маси,. 

14. Милошевски Раде, шумарски инженер, во 
Народниот одбор на Кумановска околија — за шу-
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марете©, дрвна индустрија, шумски производи и 
дрво за извоз. 

15. Жегљански Стојан, шумарски инженер во 
Шумското стопанство —- за шумарство, дрвна ин-
дустрија, шумски производи и дрво за извоз. 

16. Петровски Киро, директор на Претприја-
тието „Димче Еребица", ул. „Старо игралиште" — за 
намештај. 

17. Петровски Миле, технички директор, во 
Претпријатието „Димче Еребица", ул. Иво Рибар — 
*71ола" — за намештај. 

18. ГЛ И Г О Р овски Дп аги, службени« во Фабрика-
та за амбалажа во изградба ул. „Гоце Делчев" бр. 
40 — за хартија. 

19. Боцевски Душко, директор во Трговското 
претпртатг^ „Текстил промет", ул. „Тог Нена Ју-
гославија" бт. 45 —> за текстил, кратка плетена 
стока и конфекција. 

20. Стефановски Стевчо, директор на Трговеко-
•го п^ет;пги1ат.ие „Тканина", ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 64 — за текстил, кратка плетена стока и кон-
фекција. 

21. Денковски Заше, директор на претпријатие-
то за преработка на тутун, Vтт. Л1 октомври" бр. 80 
за ТУТУН и тутунови преработки. 

22. Спасовски Данило, технички раководител во 
Претпријатието за обработка на тутун, ул. „Србо 
Томиќ" бр. 9 —• за тутун и тутунови преработки. 

23. Барај Јосип, надмлинар- во Претпријатието 
„Жито Куманово" — за житарица млински про-
изводи и тестенини. 

24. Ивановски Манчо, комерцијална во Прет-
пријатието „Жито Куманово" ул. Чупино Брдо" бр. 
24 — за. житарица млински П Р О И З В О Д И И тестенини. 

25. Мариевски Михаил, агроном во Народниот 
одбор на Кумановска околија, ул. „Сречко Пужаљ-
ка" бр. 1/П улаз приземје — за семиња. 

26. Спасовски Драгутин (Џин), управник на 
Деловниот сојуз „Агротехника" Куманово ул. „Доне 
Божинов" зграда на задружен сојуз — за семиња. 

27. Пешевски Русе, набавувач во Трговското 
Претпријатие „Ангроснабдител" ул. „Магдалена 
Антевска" бр. 12 — за овошје, зеленчук и нивни 
преработки. 

28. Методија Тасевски, директор на Тетовското 
претпријатие „Ангроснабдител" ул. „Вардарска" 
бр. 47 — за овошје, зеленчук и нивни преработки. 

29. Андоновски Киро, шеф на продавницата за 
месо при Индустриската кланица, ул. „Пелинце" 
бр. 17 — за стока, маст, месо и нивни преработки. 

310. Арсовски Денко (белогрлски), продавач во 
продавницата за месо на Трговското претпрш ати е 
„Ангроснабдител", ул. „Чупино брдо" — за стока, 
маст, месо и нивни преработки. 

31. Стојковски Милан, ветеринар во околиска 
ветеринарна станица ул. „Маршал Тито" бр. 28 — 
за млеко и млечни производи. 

32. Кириќ Е вта, главен мајстор во конзумна 
млекара ул. „ЈНА" бр. 68 — за млеко и млечни 
производи. 

33. Крстевски Боро, директор на Угостител-
ското претпријатие „Бисерка" ул. „Никола Спасиќ" 
бр. 4 — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

34. Цветковски Раде, шеф на Угостителскиот 
дуќан шри Угостителското претцријатие „Бисерка" 

ул. „Корис Кидрич" бр. 26 — за алкохолни: и без-
алкохолни пијалоци. 

35. Младеновиќ Александар, ветеринарен уп-
равник на Сточаромлекарскиот деловен сојуз „Вук-
сан" ул. „.Старо игралиште" — за риба. 

36. Аврамовска Боро, лекар во Околината оп-
шта болница ул. „25 февруари" бр. 7 — за 'пре-
хранбени артикли. 

37. Карагинска Вера, ш е ф на лабораторијата 
при Околискиот завод за заштита на здравје ул. 
„Сречко Пужаљка" бр. 1/Х улаз II спрат — за пре-
хранбени артикли. 

38. Шахиновиќ Николов Јане, комерцијална во 
Трговското претпријатие „Ангропромет" ул. „11 ок-
томври" бр. 54 —- за колонијални и мешани стоки. 

3'9. Мартовско Бранко, комерцијалност во Тргов-
ското претпријатие „Ангросервис" ул. „Лењин" бр. 
25 — за колонијални и мешани стоки. 

40. Стој невски Тасе, мајстор во Рударског© 
претпријатие „Базалт" ул. „Гоце Делчев" — за 
аутомеханички поправки. 

41. Трифуновски Стојан, аутомеханичар, во 
Претпријатието за јавен аутотранспсрт ул. „Илин-
денска" бр. 13 — за аут омех ани чадски поправки. 

42. Поповски Владо, градежен инженер, рако-
водител на погонот за монтажни и градежни еле-
менти, ул. „Кирило и Методија" бр. 28 — за гра-
дежни услуги и зидарски занаети. 

43. Ефремовски Ѓоко, градежен инженер, ди-
ректор на Претпријатието за проектирање „.Проект" 
ул. „Перо Накев" бр. 20 — за градежни услуги и 
зидарски занаети. 

44. Цветковски Боро, шеф на трафостаница ул. 
„Гоце Делчев" бр. 11 — за електричарски услуги и 
електроинсталатерски струки. 

45. Денковски Трајан, раководител на електро-
инсталатерски сервис ул. „Тане Георгиев" бр. 18 — 
за електричарски услуги и електроинсталатерски 
струки. 

46. Денковски Јордан, раководител во ковачко 
коларска работилница ул. „Борко Танев" бр. НО — 
за ковачки и коларски услуги. 

47. Миниќ Риста, мајстор во коларев ковачка 
работилница, ул. „.Моша Пијаде" бр. 19 — за ко-
вачки и коларски услуги. 

48. Христовски Трајко, мајстор приватни слат-
кар, ул. „Вардарска" бр. 1 — за посластичарски 
занает. 

49. Тасевски Трајко, мајстор во Слаткарското 
занаетчиско претпријатие „Лила" ул. „Ѓуро Ѓако-
виќ" бр. 13 — за посластичарски занает. 

50. Петровски Киро, директор на Претприја-
тието „Димче Еребица" ул. „.Старо игралиште" — 
за столарски занает. 

51. Михајл овски Мишка, директор на Стражар-
ската занаетчиска задруга „1 мај" ул. „Југословен-
ска народна армија" бр. 3 — за столарски занает. 

52. Божиновски Страшко, комерцијална во Тр-
говското претпријатие „Текстил промет" ул. ,^Ан-
гел Шајче" бр. 8 — за галантерија, базарски стоки 
и играчки. 

53. Думановски Денко, комерцијалне? на Тр-
говското претпријатие „Нама" ул. „Илинденска" 
бр. 25 — за галантерија, базарски стоки и играчки. 
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54. Јовановски Душко, директор на Курчиско-
»рзнарското претпријатие „Илинден" ул. „Пелинце" 
бр. 2 — за крзнарска струка. 

55. Петрушевски Драги (близнак) шеф на крз-
иарско одделение во погонот во Претпријатието 
„Илинден" ул. „Браќа Миладинови" бр. 5 — за 
крзнарска струка. 

56. Маневски Киро, приватен мајстор, ул. „Мо-
ша Пијаде" бр. 65 — за јануарска стока. 

57. Даниловски Доне, приватен мајстор ул. 
*Маг. Антевска" бр. 14 — за јажарска стока. 

ч58. Димитриевски Максим, мајстор седлар, ул. 
„Ристовац" бр. 10 — за кожа, седларска и ременар-
ска стока, прибор и кожна галантерија. 

59. Јовановски Тодор, шеф на продавница во 
Трговското претпријатие „Ангросервис" ул. „Нар. 
Револуција" бр. 66 — за кожа, седларска и реме-
царска стока, прибор и кожни галантер*«*. 

60. Димовски Сречко, службеник во Деловниот 
сојуз „Ангротехника" ул. „Дим. Влахов" бр. 45 — 
ва мешана и индустриска стока. 

61. Димитриевски Киро, директор на Претпри-
јатието »Дама" ул. Ш македонска ударна бри-
гада" — за мешана и индустриска стока. 

62. Таневски Никола, комерцијалист во Тргов-
ското претпријатие за отпад „Суровина" ул. „Бран-
ко Димов" бр. 1Г — за отпадоци. 

63. Стој меловски Трајан, директор на Тргов-
ското претпријатие за отпад „Суровина" ул. „Ден-
ко Драганов" бр. 14 — за отпадоци. 

64. Цветковски Раде, шеф на Угостителскиот 
дуќан на Угостителското претпријатие „Бисерка" 
ул. „Борис Кидрич" бр. 26 — за угостителство. 

65. Пешиќ Раде, шеф на Угостителскиот дуќан 
шо Угостителското претпријатие „Бисерка" ул. 
„Живко Чала" — за угостителство. 

66. Тасевски Урош, финана® ревизор во дру-
штвено книговодство при Народната банка ул. 
„Илинденска" бр. 37 —- за финансиска сметковод-
ствена и книговодствена. 

67. Јакимовски Киро, директор на биро „Ажур-
ност" ул. „Димитар Влахов" бр. 42 —• за финанси-
ски сметководства и книговодства. 

68. Трајковски Јордан, радио механичар, во 
народна техника, ул. „Тракторска станица" — за 
радиомеханичарски струки, електромеханички сто-
ки, радио апарати и прибор. 

69. Киров Бранко, радио механичар, продавач 
во Трговското претпријатие „Радио звук" — за ра-
диомеханичарски струки, електромеханички стоки, 
радио апарати и прибор. 

70. Глигориевски Драги, службеник во Фабри-
ката за амбалажа во изградба ул. „Тоце Делчев" 
бр. 40 — за графичка индустрија и услуга. 

71. Стоилковски Љубе, стручен мајстор во пе-
чатницата „Просвета" ул. „Фетка Наскова" бр. 4 
— за графичка индустрија и услуга. 

72. Поповски Владо, градежен инженер!, рако-
водител на погонот во Градежното претпријатие 
„Козјак" ул. „Кирило и Методие" бр. 28 — за гра-
дежни материјали, градежништво, за бетон и ѕи-
дарство. 

73. Ивановски Копе, постар градежен раково-
дител во Управата за патишта, ул. „Пролетерска 
бригада" бр. 5 — за градежни материјали, градеж-
ништво, за бетон и ѕидарство. 

74. Баневски Тодор, мајстор во Занаетчиското 
претпријатие „1 мај" Молерска задруга ул. „Моша 
Пијаде" бр. 27 — за фарбарека струка, 

75. Трајковски Киро, мајстор во „Димче Ереби-
ца" ул. „Пелинце" — за фарбарска струка. 

76. Алексовски Стојан, агроном во Фабриката 
за шеќер во изградба ул. „Кирило и Методие" бр. 
26 — за лозарство. 

77. Антевски Војо, агроном, управник на Ста-
ницата за лозарство ул. „Моша Пијаде" бр. 24 — 
за лозарство. 

78. Михајло Мирчев, агроном во Народниот од-
бор на Кумановска околија ул. „Сречко Пужаљка" 
бр, 1/П улаз приземје — за зрнеета храна. 

79. Спасовски Драгутин, агроном, управник на 
Деловен сојуз „Агротехника" ул. „Доне Божинов" 
нова станбена задружна зграда — за зрнеста храна. 

X. ЗА ОХРИД 
1. Трпески Трне, раководител на Трговскиот 

дуќан „Тексти лец" — за текстил и галантерија. 
2. Коцаров Стефан, шеф на Комерцијално™* 

одделение на Трговското' претпријатие „Охридски 
магазин" — за текстил и галантерија. 

3. Балабан Димче, продавач во Трговскиот ду 
ќан „Изградба" — за јаглен. 

4. Бојаџи Анастас, од Охрид — за градежен 
материјал. 

5. Кунев Никола, раководител на Трговскиот 
дуќан „Изградба" —• за дрво и дрвени производи. 

6. Јордан Миленко, од Охрид, — за кожи, гу-
ми и нивни производи. 

7. Дуков Коле, раководител на продавницата 
при Трговското претпријатие „Делишес" — за вол-
на и волнени производи. 

8. Рувина Не лу, директор на Претпријатието 
„.Братство" — за обоена металургија. 

9. Проев Лазар, директор на Трговското прет-
пријатие „Електрон" — за црна металургија и же-
лезарија. 

10. Зафиров Перо, раководител на Претприја-
тието „Домаќинство" — за хемиски производи. 

11. Марковски Ставре, директор на Претпри-
јатието „Деликатес" — за прехранбени производи. 

12. Малечков Славе, директор на Претприја-
тието „Чинар" — за прехранбени производи. 

13?. Малевче Ристо, продавач на Занаетчиското 
претпријатие „.Здравје" — за млеко и млечни про-
изводи. 

14. Дојчиновеки Иван, продавач во Задружното 
претпријатие за месо — за месо и месни производи. 

15. Мостров Илија, подрумар во Угостител-
скиот дуќан „Детница" за алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

16. Битрак Коле, раководител на продавницата 
„Чинар" — за жито, брашно, тесто и семе. 

17. Бабаче Борис, директор на Претпријатието 
„Коста Абрашевић' — за графичка индустрија, 

18. Печијаре Павле, земјоделец — за тутун. 
19. Ивановски Трајко, работник во Претприја-

тието „Електрична централа" — за електрични ма-
теријали'. 

2*0. Мокир Горе, тенекеџија и бравар — за ко̂ -
вачки, браварски и лимарски производи. 

21. Томевски Пецо, работник во Претпријатието 
„.Галеб" — за прецизна механика. 
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22. Јанков Климе, земјоделски техничар1 — за 
овошје и зеленчук. 

23. Ваит Рахми, продавач во Трговскиот дуќан 
„Пролетер" — за овошје и зеленчук. 

XI. ЗА ПЕХЧЕВО 
1. Андонов Александар, агроном во Општата 

земјоделска задруга во Пехчево — за сточна храна. 
2. Николов Борис, службеник во Пехчево, е. 

Негрево на Општа земјоделска задруга во Пехчево 
— за жива стока, кожи и волна. 

3. Горовски Васил, земјоделски техничар во 
Општа земјоделска задруга од Пехчево — за ово-
шје и зеленчук. 

4. Стефанов Илија, земјоделец во општа зем-
јоделска задруга од Пехчево — за млеко и млечни 
производи. 

5. Диковски Атанас, во Општа земјоделска за-
друга е. Умлена — за млеко и млечни производи. 

6. Андонов Љупчо, службеник во Општа зем-
јоделска задруга од Пехчево — за алкохолни пи-
јалоци. 

7. Точевски Атанас, службеник во Шумското 
(индустриско претпријатие од Пехчево — за огрев-
но дрво и ќумур. 

8. Денковски Благој, службеник во Шумското 
индустриско претпријатие Пехчево — за дрвена 
граѓа. 

9. Везенков Мичо, касап во Општа земјодел-
ска задруга во Пехчево, од Пехчево — за сувомес-
ни производи. 

10. Секулов Борисов Јован, железар од Пех-
чево — за железарски производи. 

11. Кракашев Андреја, работник во Фабриката 
за ќерамиди „Црвена звезда" Пехчево — за тули 
и ќерамиди. 

12. Станоевски Михаил, грнчар во Фабриката 
за ќерамиди „Црвена звезда" — за грнчарија, од 
Пехчево. 

13. Миовски Панте, колар во УСФ „Комуна-
лец" од Пехчево — за коларски производи. 

14. Ингилизов Димитров Павле, електричар во 
Комуналната установа во Пехчево — за електрич-
ни материјали. 

XII. ЗА ПРИЛЕП 
1..Наумовски Боге, директор на Трговското 

претпријатие „Нама" — за текстил и галантерија. 
2. Чорбески Димче, директор на Трговското 

претпријатие „Јасен" — за јаглен. 
3. Герматичија Гога, директор на Водно-елек-

тричното претпријатие — за градежен материјал. 
4. Трајановски Пецо, директор на Дрводел-

ското претпријатие „Илинден" — за дрво и дрвни 
производи. 

5. Талевски Петре, директор на Трговското 
претпријатие „Сервис" — за кожа, гума и произво-
ди од кожа. 

6. Десовски Гога, директор на Трговското прет 
пријатне за кожи и волна „Макотекс" — за волна 
и производи од волна. 

7. Цакроски Методија, директор на Трговско-
то претпријатие „3 ноември" — за обоена металур-
гија. 

8. Киро Домлевски, службеник во Градежното 
претпријатие „Прилеп" — за црна металургија ул. 
„Ристо Ристовски" бр. 7. 

9. Илиоски Стеван, директор на Трговското 
претпријатие „Арома" — за хемиски производи. 

10. Миџоски Кирил, директор на Трговското 
(претпријатие „Препород" — за колонијални стоки. 

11. Кузмановеки Тофил, раководител на про-
давницата при Занаетчиското претпријатие „Ко-
раб" — за млеко и производи од млеко. 

12. Николовски Стефан, службеник во За-
наетчиското претпријатие „Црници" —1 за месо и 
производа од месо. 

13. Џагадурски Иван, хемичар во Претприја-
тието за алкохолни и безалкохолни пијалоци „Цр-
вени стени" — за алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

14. Глически Атанас, службеник во „Жито-
Пелагонија" — за жито, тесто и семе. 

15. Трајковски Пецо, работник во печатницата 
,Д1 октомври" — за графичка индустрија. 

16. Компани оски Крсте, мајстор во Тутуновиот 
комбинат — за тутун. 

17. Боцески Илија, директор на Електричното 
дистрибутивно претпријатие — за електричен ма-
теријал. 

18. Андреевски Славе, директор на Ок ол некого 
занаетчиско претпријатие — за ковачки, бравар-
ски и лимарски производи. 

19. Ивановски Дано, мајстор во Мермерниот 
комбинат — за прецизна механика. 

20. Белистој ановски Димче, продавач во Т^ртов 
ското претпријатие — за овошје и зеленчук. 

XIII. ЗА РАДОВИШ 
1. Ефтимов Димитар од Радовиш — за жита-

р и ц а 
2. Димитар Арсов, од Радовиш — за сточна 

храна, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен 
материјал. 

3. Борис Тутунциев, од Радовиш — за кожи 
и волна. 

4. Димитар Тренчев, од Радовиш — за жива 
стока. 

5. Кукутанов Коце, — за овошје и зеленчук. 
6. Пецев Кирил — за млеко и млечни произ-

води. 
7. Лефков Гоше, — за тутун и тутунови про-

изводи. 
8. Ѓозов Илија — за алкохолни и безалкохол-

ни пијалоци. 
9. Лукаров Љупчо — за земјоделски машини, 

алати, алатки машини и мотори. 
10. Лахтев Љупчо — за огревно дрво, ќумур 

и дрвена граѓа. 
11. Пандов Гошо — за намештај. 
12. Ефтимов Илија — за конзерви, сувомесни 

производи и масло. 
13. Александар Гоџиров, лекар —• за шеќер и 

производи од шеќер. 
14. Пенов Благој — за железарски и лимарски 

производи. 
15. Стефчев Кочо — за текстил, предиво, кон-

фекција, галантерија и козметика. 
16. Георгичков Никола — за кожарски произ-

води (ѓон и кожи), кондури и гумени производи, 
17. Марков Рафе — за цемент, стакло, вар, 

тули, ќерамиди и керамички производи. 
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18. Христов Јосиф — за електрични матери-
јали. 

19. Карталов Лазо — за коларски производи, 
20. Танчев Мојсеј — за молерски услуги. 
21. Тамаќаров Тодор — за ковачки производи. 

XIV. ЗА РЕСЕН 
1. Петковски Митко, продавач во Манифак-

турниот дуќан на Претпријатието „Цреспанеко 
Езеро" —> за текстил и галантерија. 

2. Картаџија Крсте, продаван во манифак-
турниот дуќан на Претпријатието „Преспанско 
Езеро" — за текстил и галантерија, 

3. Кочовски Тоше, техничар во Градежното 
претпријатие „Слога" — за градежен материјал. 

4. Ивановски Ване, градежен техничар во 
Градежното производител но претпријатие „Слога", 
Ресен — за градежни материјали. 

5. Нешевски Пане, директор на Столарското 
претпријатие „Прогрес" — за дрво и производи од 
дрво. 

6. Крстевски Петар, директор на Шумското 
•стопанство во Ресен — за дрво и производи од 
дрво. 

7. Башовски Јоне, кондураџија — за кожа, 
гума и производи од кожа и гума. 

8. Гештаков Кимче, мајстор во кондураџиска-
та кооперација — за кожа, гума и производи од 
кожа и гума. 

9. Бељан ова Љубица, службеник во Околи-
н а т а аптека — за хемиски производи. 

10. Трпевски Владе, службеник во Конзервна-
та фабрика — за хемиски производи. 

11. Воиканов Стефче, службеник во Ветеринар 
ната станица — за месо и месни производи. 

12. Христовски Илија, санитарен инспектор на 
Народниот одбор на општината — за месо и месни 
производи, 

13. Цветковски Драгољуб, инженер агроном, 
управник на Станицата за унапредување на земјо-
делството Ресен — за жито, тесто и семе. 

14. Ангеловски Живко, референт по земјоде-
лие во Народниот одбор на општината — за жито, 
тесто и семе. 

15. Мударовски Јоне, референт во Претприја-
тието за обработка и откуп на тутун — за тутун, 

16. Ставрев ски Јанко, квалификуван работник 
во Претпријатието за откуп и обработка на тутун. 

17. Димовски Стефан, висококвалификуван ра-
ботник во Градежното производители© претприја-
тие „Слога", Ресен — за електрични материјали, 

18. Сулчевски Коне, електротехнички мајстор 
во Електро-дистрибутивното претпријатие — за 
електрични материјали. 

19. Печенковски Гога, земјоделски техничар во 
Општинскиот народен одбор — за овошје и зе-
ленчук. 

20. Кочковски Златан, управник во Земјодел-
ската задруга „Преспанско јаболко" — за овошје и 
зеленчук. 

XV. ЗА СТРУГА 
1. Шута Ламбуш, директор на Трговското прет 

пријатне „Снабдител" — за текстил и галантерија. 
2. Нееторовски Кирил, директор на Трговско-

то претпријатие „Нова трговија" — за текстил и 
галантерија. 

3. Симоновски Челик, ковач — за јаглен* 
4. Труј оски Јован, рударски работник од е. 

Пискупштина — за јаглен. 
5. Ковачевски Анастас, градежен техничар 

БО Народниот одбор на општината — за градежен 
материјал. 

6. Наумовски Крсте, директор на Државниот 
комбинат „Караорман" — за градежен материјал. 

7. Голабоски Тоде, дрводелец — за дрво' и про 
изводи од Дрво. 

8. Аџиевски Боре, дрводелец; — за дрво и про-
изводи од дрво. 

9. Кочоски Крсте, кондураџија — за кожа, 
гума и производи од кожа и гума. 

10. Милески Јоне, трговски помошник во Тр-
говското претпријатие „Снабдител" — за кожа, гу-
ма и производи од кожа и гума. 

11. Гоновски Благое, волновлачар — за волна 
и производи од волна. 

12. Несторов Јанко, директор на Трговското 
претпријатие „Нама" — за волна и производи од 
волна. 

13. Јанковски Иљо«, машинобравар —• за обоена 
металургија. 

14. Спасовски Ристо, механичар — за обоена 
металургија. 

15. Јанковски Јоне, машинбравар — за црна 
металургија и железарија. 

16. Матовски Ѓоко', машинбравар — за црна 
металургија и железарија. 

17. Пулејков Стефан, трговски помошник во 
Трговското претпријатие „Нама" — за хемиски 
производи. 

18. Иван Белевски, помошник аптекар — за 
хемиски производи. 

19. Д-р Несторов Ѓорги, управител на Болни-
цата — за прехранбени артикли. 

20. Попоески Никола, трговски помошник ве! 
Трговското претпријатие „Нама" — за прехранбени 
артикли. 

21. Матовски Климе, сточар — за млеко и млеч 
ни производ:!. 

22. Османовски Рајим, кувар при хотелот „Ту-
рист" — за млеко и млечни производи. 

23. Биљановски Славе, касап — за месо и мес-
ни! производи. 

24. Плаковски Славе, помошник ветеринарен 
лекар при Ветеринарната станица — за месо и про 
изводи од месо. 

25. Белчевски Таки, службеник при Угостител-
ското претпријатие „А лк ©промет" — за алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

26. Дарвишевски Џеладин, слаткар — за алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

27. Стојановски Вангел, директор на Лекар-
ското претпријатие — за жито, тесто и семе. 

28. Голабоски Ристо, земјоделски техничар, ди-
ректор на Земјоделското стопанство „Црни Дрим" 
— за жито, тесто' и семе. 

29. Калајџиски Тошо, службеник при Народ-
ниот одбор на општината — за графичка инду-
стрија. 

30. Топал овски Милан, пензионер — за гра-
фичка индустрија. 

31. Поповски Ристо, директор на Опитното по-* 
ле — за тутун. 
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32. Коломан Васил, службеник пда Инвалид-
ското претпријатие — за тутун. 

33. Матовски Зоре, електро-техничар при Елек 
тро-дистрибутивното претпријатие „Светлост" — за 
електрични материјали. 

34. Цендовски Миле, електротехничар при Елек 
тро-дистрибутивното 'претпријатие „Светлост" — за 
електрични материјали. 

Јанковски Иљо, машин бравар — за ковач-
ки!, браварски и лимарски производи. 

36. Чакаловиќ Јаким, лимар — за ковачки, бра 
Барски и лимарски производи. 

37. Бори Акиф, механичар при Дрвниот ком-
бинат „Караорман" — за прецизна механика. 

38. Јовановски Аргил, механичар при Ловниот 
комбинат „Караорман" — за прецизна механика. 

39. Кувелоски Јоне, продавач при Трговското 
п р е т а г а атие „Исхрана" — за овошје и зеленчук. 

40. Бизат Шукри, работник во Земјоедлското 
стопанство „Црни Дрим" — за е миш и зеленчук. 

XVI. ЗА ТЕТОВО 
1. Николовски Александар — за огревно дрво 

и јаглен. 
2. Јосифовски Кирко — за огревно дрво и ја-

глен. 
3. Нонески Саво —• за железарска метална 

стока, велосипеди, шивачки машини и др. 
4. Богоески Киро — за железарска метална 

стока, велосипеди, шивачки машини и др. 
5. Амети Ваит — за моторни возила, резервни 

делови и прибор. 
6. Марушка Иван — за моторни возила, ре-

зервни делови и прибор'. 
7. Гавровски Томче — за транспортен сообра-

ќај . 
8. Иван Маиушка — за транспортен сообраќај. 
9. Карев Илија — за земјоделски машини, 

алати и вештачки ѓубриња. 
10. Симонов Драган — за земјоделски машини, 

алати и вештачки ѓубриња. 
И. Симовски (Сопил) Спиро — за пчеларски 

материјал и прибор. 
12. Дим1ит|риевски Панче — за пчеларски мате-

ријал и прибор. 
13. Јовановски Никола — за спортски прибор. 
14. Иљоски Младен — за спортски прибор. 
15. Јосифовски Кирко — за бои, лакови, хе-

микалии и прибор, 
16. Амети Ваит — за бои, лакови, хемикалии 

м прибор. 
17. Костоски Глиша — за дрво и дрвени про-

изводи. 
18. Филиповски Никола — за дрво и дрвени 

производи. 
19. Лефтеиоеки Киро — за шумарство и шу-

марски ПРОИЗВОДИ. I 

20. Антевски Миле — за шумарство и, шумар-
ски производи. 

21. Ангеловски Миле — за намештај. ^ 
22. Вношески Благој — за намештај. 
23. Николоски Александар — за дрво и извоз. 
24. Јосифовски Кирко — за дрво и извоз. 
25. Синаноски Крсто — за паркет. 
26. Павлоски Крсто — за паркет. 
27. Исаевски Гоце — бочварска струка. 

28. Јанковски Борис — бочварска струка. 
29. Николовски Никола — коларска струка. 
30. Стефановски Тодор — коларска струка. 
31. Јефтовски Чедо — столарска струка. 
32. Јовановски Стојан — столарска струка. 
33. Лефтероски Киро — експлоатација на шуми. 
34. Антевски Миле — експлоатација на шуми. 
35. Апостолски Војче — за хартија. 
36. Софрониески Славе — за хартија. 
37. Спироски Јоцо — за текстил, кратка стока 

и конфекција. 
38. Јовановски Никола — за текстил, кратка 

стока, конфекција. 
39. Томоски Киро — за тутун и тутунови пре-

работки. 
40. Тодоровиќ Војо — за тутун и тутунови пре-

работки. 
41. Димитри евски Ацо — за ж и т а р и ц а млин-

ски и трстени П Р О И З В О Д И . 

42. Сазттов Боите — за ж и т а р и ц а млински и 
тестери производи. 

43. Јосифи Миџет — за овошје, зеленчук и пле 
работки. 

44. Божиновски Јошко — за овошје, зеленчук 
И ПРР1ПЗВГУГКИ. 

45. О р д а н о в с к и Живко — за стока, маст, месо 
и преработки. 

46. К у м а н о в с к и Симо — за стоки, маст, месо 
и преработки. 

47 Меноски Форе — за млеко и млечни про-
изводи. 

48. Костадиноски Младен — за млеко и млечни 
производи. 

49. П е т о с к и Симо за алкохолни и безалко-
холни пиjа лоци. 

50. Сто танчиќ и- Стојан — за алкохолни и без-
алкохолна пијалоци. 

5(1. Блажески Б О Р И С — за риба. 
52. Бошковски Младен — за прехранбени ар-

тикли } 
53. Божиноски Младен — за прехранбени ар-

тикли. 
54. Мисајлоеки Аепарух — за колонијална 

стока. 
55. Мешевски Форе — за колонијална стока. 
56. Миса ј лотски Асп арух — за мешана стока. 
57. Бошковски Младен —> за мешана стока. 
58 Иса Даут — за аутомеханичапски поправки 
59. Марушка Иван — за автомеханичарски по-

правки. 
60. Сена димовски Киро — за занаетчиско ли-

марски услуги. 
61. Митревски Круме — за јанаетчискочли-

марсхи УСЛУГИ. 

62. Павловски К Р С Т О — за градежни услуги. 
63. Стојкоски Тоде — за градежни услуги. 
64. Серафимовски Симо — за електричарски 

услуги. 
65. Јованоски Трипун — за електричарски ус-

луги. 
66. Стефановски Тодор — за ковачки и колар-

ски занает. 
67. Јевтимоски Гаврил — за ковачки и колар-

ски занает. 
68. Емвруло Муадин — за послаетичарски за-

нает. 
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69. ВасЈшм Јулин — за посластичарски занает. 
70. Блажевски Симо — за зидарски занает. 
71. Силјаноски Крсто — за зидарски занает. 
72. Филип ос ки Коле — за столарски занает. 
73. Урошески Благоја — за столарски занает. 
74. Мисајлоски Аспарух — за галантерија, ба-

зарева стока и играчки. 
75. Бошковски Младен — за галантерија, ба-

зареви стока и играчки. 
76. Ѓорчески Борис — за крзнарска стока. 
77. Василевски Гаврил — за крзнарска стока. 
78. Крстевски Кирко — за каделни и јутени 

производи. 
79. Апостолски Глигор — за каделни и јутени 

производи. 
80. Шисивар Решит, — за кожа, седларска, ре-

менска стока и кожна галантерија. 
81. Абуш Иса — за кожа, седларска и ремен-

ска стока и кожна галантерија. 
82. Герасимовски Стојан — за сурова кожа, 

волна, крзно, живина и отпадоци од влакна. 
83. Мишковски Димко — за сурова кожа, вол-

на, крзно, живина и отпадоци од влакна. 
84. Гашоски Александар — за живина. 
85. Крстевски Томе — за живина. 
86. Пандилоски Веселин — за отпадоци. 
87. Петровски Симо — за угостителство. 
88. Јовановски Диме — за угостител ство. 
89. Доноски Благоја — за електро-инсталатер-

ска струка. 
90. Серафимово^ Симо — за електрочинстала-

терска струка. 
91. Дакоски Благоја — за радио-механичарска 

струка. 
92. Серафимовски Симо — за радио-механи-

чарска струка. 
93. Дакоски Благоја — за далеководи, напони 

и трафо-станици. 
94. Серафимовски Симо — за далеководи, на-

пони и трафостаници. 
95. Лакоски Благоја — за радио-апарати и при 

бор. 
96. Серафим овски Симо — за радио-апарати и 

прибор. 
97. Николоски Аце — за градежништво и ма-

теријали. 
98. Стефаноски Ристо (Черенкој — за градеж-

ништво' и градежни материјали. 
99. Марина Глиша — за бетон. 

Ш). Блажески Симо — за бетон. 
101. Јованоски Андро — за графичка индустрија 
102. Апостолоски Милан — за графичка инду-

стрија. 
103. ѓорѓески Бранко — за лозарство. 
104. Покорни Бранко — за лозарство. 
105. Димитриевски Ацо — за зрнени храни. 
106. Атанасовски Тоде — за зрнени храни. 
107. Јендровски Владо — за финансии, сметко-

водство и книговодство. 
108. Гогоски Трпе — за финансии, сметководство 

и книговодство. 
109. Атанасовски Трпе — за фарбарска струка. 
НО. Илиевски Јоше — за фарбарска струка. 

XVII. ЗА ТИТОВ ВЕЛЕС 
1. Алексов Илија, раководител во Претприја-

тието „Даб" — за огревно дрво и јаглен. 
2. Јакимов Трајко, технички раководител во 

Претпријатието „Браќа Кошулчеви" — за желе-
зарија и метална стока, велосипеди, шивачки ма-
шини и прибор. 

3. Георгиев Дарце, раководител во Тргов1скиот 
дуќан „Триглав" — за материјали, возила, резервни 
делови и прибор. 

4. Адзитонов Ордан, директор на автотранс-
портниот сообраќај — за транспорт и сообраќај. 

5. Инжинер Ќурчиев Љубе, инженер во ОКО-
Л И С К И О Т народен одбор — за електро и радио ин-
дустрија. 

6. Игнов Ангел, директор на Занаетчиското 
претпријатие — за радиоапарти и прибор во „Ра-
диоцентар". 

7. Минов Мино1, инженер во Фабриката за 
масло „Белее" — за индустрија на масло. 

8. Ѓесов Благој, техничар во Народниот одбор 
на општината Титов Велес — за градежни мате-
ријали „Бетон". 

9. Зафирсв Борис, приватен молер — за фар-
барска струка. 

10. Арсов Стојан, палир во Претпријатието „Бе-
тон" — за предмети од бетон и вештачки камен. 

11. Трајков Трајко, палир во Претпријатиеот 
„Бетон" — за зидарство. 

12. Гаврилски Трајан, инжинер во Фабриката 
за порцелан „Борис Кидрич" — за керамички про-
изводи. 

13. Гаврилски Трајан, инженер во Фабриката 
за порцелан „Борис Кидрич" — за стакло, порце-
лан и керамичка стока. 

14. Трпков Борис, приватен столар — за наме-
штај ул. „владимир Назор" бр. 1. 

15. Павлев Трајче, директор на Цретпријатието 
„Богдан Каракостев" — за бочварски производи. 

16. Клинчарев ѓорѓи, приватен колар — за ко^ 
ларски производи. 

17. Несторов Славејко, приватен столар — за 
столарски производи. 

18. Крепиев Боро, комерцијалност во Трговско-
то претпријатие „29 ноември" — за текстил, кратка 
и плетена стока и конфекција. 

19. Јовев Димче, магационер во Трговскиот ду-
ќан „Кадица" — за галантерија и базарска стока 
и играчки. 

20. Зарезанков ѓорѓи, директор на Курчиското 
крзнарската работилница ,Димко Митрев" — за 
крзнарска стока. 

21. Бабунски Панче, комерциј а лист во Прет-
пријатието „Работник" — за јажарска стока, ка-
де леки и ју тени производи. 

22. Бабунски Панче, комер ција лист во Прет-
пријатието „Работник" — за кожа, седларска и ре-
менска стока, прибор и кожна галантерија. 

23. Стојков Јовче, директор на монополот — за 
тутун и тутунови преработки. 

24. Тодоров Киро, уцравител на ветеринарната 
станица — за стока и сточна храна. 

25. Тодоров Киро, управител на ветеринарната 
станица — за месо и месни производи. 
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26. Белев Борис, директор на Претпријатието 
„Жито Вардар" — за житарици и млински прера-
ботки. 

27. Сурков Тодор, службеник во Околискиот 
народен одбор — за семенска стока. 

28. Тодоров Киро, управител на ветеринарната 
станица — за риба. 

29. Паунов Ѓорѓија, работник во Откупната ста 
ница во Титов Велес на претпријатието „Градинар" 
— Скопје — за овошје и зеленчук. 

30. Васи лов Лазо, на работа во Претпријатието 
,ДДар" — за млеко и млечни производи. 

31. Ѓорѓов Миле, на работа во Претпријатието 
„Винар" — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

32. Тлачинац Рајко, санитарен инспектор при 
Народниот одбор на општината — за прехранбени 
артикли. 

33. Забов Петре, книговодител во Угостител-
ското претпријатие „Македонија" — за колони-
јална стока. 

34. Вангелов Методи, на работа во „Ангро Вар-
дар" — за мешана стока. 

35. Хадзитенов Ордан, директор на Претприја-
тието за аутотранспорт и шпедиција —1 за ауто-
механичарски поправки. 

36. Илиев Борис, приватен лимар — за занат-
ство и лимарски услуги. 

37. Бојаџиев Атанас, на работа во Угостител-
ското претпријатие „Вишна" — за посластичарски 
занает. 

38. Бошков Благој, директор на Птицоводното 
претпријатие Долно Оризари — за живина. 

39. Горгов Лазо, на работа во Претпријатието 
„Ангро Вардар" — за мешани индустриски артикли 

40. Ќурчиев Панче, работи во Откупната ста-
ница во Титов Велес на претпријатието „Суровина" 
— Белград — за отпадоци. 

41. Костев Љубе, директор на Угостите лек ото 
претпријатие „Македонија" —• за угостителство. 

42. Кулев Илија, на работа во Претпријатието 
„Табак" — за сурова кожа, волна и крзно, живо-
тински отпадоци и влакна. 

43. Грбев Киро, службеник во Околискиот на-
роден одбор — за градски услуги. 

44. Панев Трајче, директор на Претпријатието 
„Динамо" — за електричарски услуги. 

45. Клинчаров Ѓорѓија, приватен колар — за 
ковачки и коларски занает. 

46. Сурков Тодор, службеник во Околискиот 
народен одбор — за лозарство. 

47. Сираков Панче, службеник при Околискиот 
народен одбор — за финансии, сметководство и 
КНИГОВОДСТВО'. 

48. Белев Борис, директор на Претпријатието 
„Жито Вардар" — за зрнени храни. 

XVIII. ЗА ШТИП 
1. Хаџикимов Ристо, шеф на сметководството 

при Задружниот сојуз — за житарица. 
2. Соколовски Тодор, земјоделски техничар 

службеник во Народниот одбор на општината Штип 
— за житарици. 

3. Серафим Атанасов, директор на Специјали-
зираната задруга „Слога" — за сточна храна. 

4. Чучков Петар, раководител на Трговскиот 
дуќан „Овче Поле" — за сточна храна. 

5. Василе® Васил, раководител на Месарскиот 
дуќан „Месо-риба" — за жива стока. 

6. Стефанов Иво, раководител на Месарски©? 
дуќан „Месар" — за жива стока. 

7. Џонов Ладе, работник во Задругата „Един-
ство" во Штип — за кожи и волна. 

8. Каев Стојан, раководител на Трговскиот 
дуќан за кожи „Кожар" — за кожи и волна. 

9. Ушинов Ванчо, земјоделски техничар од 
Штип — за овошје и зеленчук. 

10. Калевски Митко*, директор на Прегорија-* 
тието- „Калинка" —1 за овоштие и зеленчук. 

11. Арсов Добре, раководител на Млекарскиот 
дуќан „Здравје" — за млеко и млечни производи. 

12. Корнети Дијаманди, инженер агроном во 
Реонската опитна станица во Кочани, — за жита-
р и ц а сточна храна, овоштие, зеленчук, млеко и 
млечни производи, памук, тутун, ориз, маелодајни 
семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓу-
бриња и алкохолни пијалоци. 

13. Попов Војо, директор на Претпријатието за 
производи на тутун — за тутун. 

14. Стефанов Киро, технички раководител на 
Претпријатието за обработка на тутун — за тутун. 

15. Шпигов Александар, технички раководител 
во памучната индустрија „Македонка" — за памук. 

16. Коцев Владо, раководител на „Макотекс" 
— за памук. 

17. Хаџикимов Ристо, шеф на сметководството 
при Задружен сојуз — за ориз, 

18. Атанасов Серафим, директор на Специјали-
зиран ата задруга „Слога" — за ориз. 

19. Миташов Мијалче, раководител на масло-
дајната испостава — за маслодајни семиња. 

20. Мемед ов Мека, агроном во Општиот дело-
вен сојуз — за мас додај ни семиња. 

21. Ушински Ванчо, директор на Земјоделско-
то училиште — за лозов посадочен материјал. 

22. Судиклнеки Тодор, директор на Реонската 
опитна станица — за лозов посадочен материјал. 

23. Алибегов Алија, директор на Лозарскс^го 
претпријатие „Грозд" — за алкохолни пијалоци. 

24. Везенков Ванчо, технички раководител на 
Лозарското претпријатие »Дрозд" — за алкохолни 
пијалоци. 

25. Кралев Мишо, раководител на земјоделска-
та аптека — за вештачки ѓубриња. 

26. Попов Љупчо, раководител на семенското 
претпријатие — за вештачки ѓубриња. 

27. В ангелов Атанас, шумарски инжинер во 
Шумското индустриско претпријатие „Борис Кид-
рич" во Кочани, живее во Кочани, — за отровно 
дрво, ќумур, дрвена граѓа и намештај. 

28. Зенделов Крум, службеник во Деловниот 
сојуз за механизација во Штип — за земјоделски 
машини. 

29. Митко Фурков, работник во Деловниот со-
јуз за механизација во Штип — за земјоделски ма-
шини. 

30. Иванов Иван, градежен техничар во Гра-
дежното претпријатие „Напредок" во Кочани — за 
вар, тули, ќерамиди, керамички производа и елек-
трични материјали. 

31. Пешков Страшко, службеник во Трговското 
претпријатие „Чатал" — за огревно дрво и ќумур. 
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32. Василе® брајко, директор на Столарском 
претпријатие „Мебел" — за дрво и граѓа. 

33. Христов Драган, директор на Градежното 
претпријатие „Наруча" — за дрво и граѓа. 

34. Вардинов Петар, технички помошник на 
Претили!атието „Мебел" — за намештај. 

35. Шамов Траико, технички раководител на 
Претпријатието „Мебел" — за намештај. 

36. Тодоров Коле, ветеринарни техничар — за 
конзерви. 

37. Јорданов Методи, раководител на Трговски-
от дуќан „Лисец" — за конзерви. 

38. Калејски Митко, директор на Претприја-
тието „Калинка" — за масло. 

39. Рибарски Тодор, службеник во Претприја-
тието ,^Исхрана" — за масло. 

40. Шалев Петан, (гак ов опител на ресторанот 
„Предака" — за сувомесни производи. 

41. Горгов Т О Д О Р , директор на Угостителското 
претпријатие „Нов Белград" — за сувомесни про-
изводи. 

42. Магинаров Тод оп, раководител на содарата 
„Европа" —• за безалкохолни пијалоци, 

43. Попов Киро, секоетапп на Земјоделската ко-
мора во Штип — за безалкохолни пит а лоци. 

44. Витларсв Мишо, директор на Слаткарското 
претпријатие „Јагода" — Штип. 

45. Сечко® Никола, раководител на Трговскиот 
дуќан ..Прехрана" — за тестени производи. 

46. Захариев Васил, продавач во книжарата 
„Метал" — за шеќер и производи од шеќер. 

47. Рубиша Моис, работник во Претпријатието 
за земјоделски машини „Метална" — за ал атни 
машини, 

48. Балабанов Стојан, службеник во Земјодел-
ската АПТЕКА — за МОТОРИ. 

49. Самуников Никола, механичар во работил-
ницата ..ГРОЗД" — за мотори. 

50. Срцев Добре, раководител на Железарскиот 
дуќан ..Метал" — за железарски производи. 

51. Панев Стоимир, раководител на Железар-
скиот дуќан „Караорман" — за железарски про-
изводи. 

52. Манчов Илија, раководител на механичар-
ската работилница „Прогрес" — за лимарски про-
изводи. 

5??. Стојчев Петар, лимар — за лимарски про-
изводи. 

54. Кусакатов Јордан, службеник при Општи-
ната — за козметика. 

55. Скерлета Димче, раководител на аптеката 
— за козметика. 

56. Соколов Ратко, директор на Молерското 
П Р Е Т П Р И Ј А Т И Е „ У К У С " — за БОГ* и лаксен. 

57. Вод јаниќ Тодор, работник во Молерското 
п р е т п р и ј а т и е „ У К У С " ВО Ш Т И П — з а б о и и! л а к о в и . 

58. Брашнаров Митко, [раководител на испоста-
вата за тутун — за тутунови ПРОИЗВОДИ. 

59. Синдаков Димитар, заменик технички рако-
водител на ткалната на „Македонка" — за текстил. 

60. Гајдардски Драги, заменик технички рако-
водител на предшшицата „Македонка" — за пре-
диво. 

61. Јорданов Павле, раководител на шивачката 
работилница „В. Доганџиски" — за конфекција. 

62. Гакев Ванчо, раководител на продавницата 
„Спорт" — за галантерија. 

63. Ковачев Димитар', службеник црн Околи-
скиот набоден одбор — за кожарски производи. 

64. Веселинов Моне, службеник при Комунал-
ната банка — за кожарски производи. 

65. Самарџиска Цвета, раководител на продав-
ницата „Комбинат" — за гумени производи. 

66. Ѓорѓиев Ладе, раководител на работилни-
цата за кондури „Колектив" — за кондури. 

67. Шеќерниов Донче, кондураџија во град 
Штип — за кондури. 

68. Џидров Методи, раководител на Трговскиот 
дуќан Метал" .— за вар. 

69. Златковски Александар — градежен техни-
чар во Градежното претпријатие „Бетон" У-то гра-
дилиште во Штип. 

70. Иванов Јордан, директор на претпријатието 
„Пролетер" — за тули и ќерамиди. 

71. Зонев Моне, раководител на претпријатието 
за отпадоци — за тули и ќерамиди. 

72. Трендафилов Димитар — електротехничар 
— за електрични материјали. 

73. Голев Семеон, раководител на претприја-
тието „Електројуг" — за електрични материјали. 

74. Смилков Васил, работник при Електричното 
дистрибутивно претпријатие — за електрични мате-
ријали. 

75. Гошев Ванчо', технички! раководител при 
печатницата „Илинден" — за печатарски услуги. 

76. Ѓорѓиев Ванчо, раководител, на кланицата 
—> за коларски ПРОИЗВОДИ. 

77. Бунгуров Т|рајчо, работник во коларскиот 
погон ,.Прогрес" — за коларски производи. 

78. Соколов Ратко, ДИРЕКТОР на Молерското 
претили!атие „Укус" — за молерски услуги. 

79. Кулков Ангел, граѓееински техничар служ-
беник ПРИ Народниот одбор на општината Штип — 
за цемент. 

80. Ушински Симеон, столарски работник во# 
Сто ларс,кото претпријатие „Мебел" Штип, — за на-
мештај. 

81. Ушинов Симеон, работник во Столарском 
претпријатие „Мебел" во Штип — за стакло. 

XIX. ЗА КОЧАНИ 
1. Коцев Димков Михаило, инжинео агроном, 

земјоделски инспектор во Општината Кочани, од 
Кочани — за житарица сточна храна, овошје и 
зеленчук, млеко млечни производи, памук, ТУТУН, 

О Р И З , масло дат ни семиња, лозов поса дочек матери-
јал, вештачки ѓубриња и алкохолни нил а допи 

2. Апостолов Методи, лекар во Ветеринарната 
станина во Кочани — за жива стока, кожи и волна, 
конзерви, масло, СVВОМЕСНЈИ П Р О И З В О Д И И месо. 

3. Христов Трендов Б О Р И С — директор' на 
Шумското претпријатие „Борис Кидрич" од Ко-
чани — за огревно дрво, ќумур-, дрвена граѓа, на-
мештај. 

4. Ковачки Јордан, висококвалификуван бра-
варски работник во Претпријатието „Брегланичка 
Долина" — Кочани, од Кочани, за земјоделски ма-
шини, алати, алатки машини, железарски произво-
ди и лимарски производи. 

5. Благој Тодоров Герасимов, хидромеханичар 
на служба во Бедната заедница — Кочани — за 
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земјоделски машини, алати, ал атни машини, же-
лезарски производи и лимарски производи. 

6. Атанасов Пецо-, пазаришен инспектор ири 
Народниот одбор на општината Кочаш1 — за те-
стови производи, шеќерни производи, козметика, 
бои и лакови, тутунови производи, алкохолни, тек-
стил, преду иво, конфекција, гадан герија, кожарски 
производи, гумени производи, чевли, цемент и 
стакло1. 

7. Попов Тодор, директор на Деловниот сојуз 
за сточарство во Кочани во Трговското претприја-
тие „Жетвар" од Кочани — за теетени производи, 
шеќерни производи, козметика бои и лакови, ту-
тунови производи, алкохолни, текстил, предиво, 
конфекција и галантерија, кожарски производи, 
гумени производа, чевли, цемент и стакло. 

8. Топузов Перо, директор на Електричното 
дистрибутивно претпријатие во Кочани, од Кочани 
— за вар, тули, ќерамиди, керамички производи, 
електро материјали. 

9. Крушаров Живко, градежен техничар при 
Бреталничкиот мелиоративен систем во Кочани, од 
Кочани — за зидарски и молерски услуги. 

1*0. Михајлов Георгиев Никола, инжинер агро-
ном при ЖиЕИнарската фарма во изградба Коча-
ни — за житарици, сточна храна, овоштие и зе-
ленчук, млеко и млечни производи, памук, тутун, 
ориз, мас лед ај ни семиња, лозов посадочен матери-
јал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци. 

11. Корнети Василев Дијаманди, инжинер агро-
ном од Реонската опитна станица Кочани, од Ко-
чани —• за житарица, сточна храна, овоштие и зе-
ленчук, млеко и млечни производи, памук, тутун, 
ориз маслодајни семиња, лозов посадочен матери-
јал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци. 

12. Анастасов В анге ли Анаста с, инженер шу-
мар во Шумарското индустриско претпријатие „Бо-
рис Кидрич" — Кочани, одК очани — за огревно 
дрво, ќумур, дрвена граѓа и намештај. 

13. Димитров Сотиров Димитар, шумарски тех-
ничар во Шумското стопанство „Паруца" Кочани, 
од Кочани — за огревно' дрво и ќумур. 

14. Димитров Петрев Нико, мајстор тишлер во 
Градежното претпријатие „Напредок" во Кочани 
— за дрвена граѓа и намештај. 

15. Димитров Боров Благој, земјоделски тех-
ничар во Народниот одбор на општината Кочани — 
за овоштие и зеленчук. 

16. Иванов Славков Иван, директор на Гра-
дежното претпријатие „Напредок" во Кочани — за 
зидарски и молерски услуги. 

17. Анастасов Јорданов Симеон, директор на 
Деловниот сојуз за механизација во Кочани — за 
земјоделски машини и алати, алатни машини, же-
лезарски производи и лимарски производи. 

18. Тодоров Боров Никола — инжинер агроном 
од Кочани на служба во Народниот одбор на оп-
штината Кочани — за житарица, сточна храна, ово-
штие, зеленчук, млеко и млечни производи, памук 
тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен 
материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пија-
н ц и . 

19. Бојаџиски Спиров Киро — инженер агро-
ном од Кочани на служба во Деловниот сојуз за 
механизација — за житарици, сточна храна, ово-
штие, зеленчук, млеко и млечни производи, памук, 

тутун, ориз, масло дај ни семиња, лозов посад очен 
материјал, вештачки ѓубриња и алкохолни пија-
лоци. 

20. Пендев Димитров Киро — градежен инжи-
нер БО Ме диор атшшиот систем „Брегалница" Ко-
чани од Кочани — за зидарски и молерски услуги. 

21. Ристов Блажев Панчо — инжинер архи-
текта од Кочани на служба во Градежното прет-
пријатие „Напредок" Кочани — за зидарски и мо-
лерски услуги. 

XX. ЗА СТРУМИЦА 
1. Косев Киро, секретар на Испоставата на 

Трговската комора — за житарици, 
2. Чути нов Горѓи, Деловен сојуз — Струмица 

— за житарица 
3. Арсов Славче, агроном во Селекционата 

станица — за сточна храна. 
4. Методи Каргозов, агроном во Селекционата 

станица — за сточна храна. 
5. Алеф Вета Томчо, ветеринар во Градската 

кланица — за жива стока. 
6. Танчев Ванчо, градска кланица со ладилник 

— за жива стока. 
7. Панов Атанас, во Трговското претпријатие 

„Мерино" — за кожи и волна. 
8. Благој Костуранов, агроном во Земјоделско-

то училиште — за кожи и волна. 
9. Калев Душко, директор на Претпријатието 

„Саланџак". 
10. Фиданчев Александар, агроном во1Традинар-

ското претпријатие „.Напредок" — за овошје и зе-
ленчук. 

И. Орцев Панче, земјоделски техничар во Гра-
дежното претпријатие „Напредок" — за овошје и 
зеленчук. 

12. Чапаратков Димитар, во Трговското прет-
пријатие „Гранап" — за млеко и млечни производи. 

13. Русуманов Атанас, во Трговското претпри-
јатие „Бистра" — за млеко и млечни производи. 

14. Костов Ичев Славчо, агроном во Тутунова-
та станица — за тутун. 

15. Чинков Славчо, во тутунова станица — за 
тутун. 

16. Ристоманов Христо, агроном во Институтот 
за памук — за памук. 

17. Шарламанов Коста, Откупна станица „Мако-
текс" — за ориз. 

18. Попов Боро, агроном во Институтот за па-
мук — за ориз. 

19. Николов Митко, во Трговското претпријатие 
^Благој Јанков" — за ориз. 

20. Паликарова Драгица, земјоделски техничар 
во откупната станица — за маслодајни семиња. 

21. Машкулсв Стојан, трг. претпријатие „Ис-
храна" — за маслодајни семиња. 

22. Николчев Киро, во Свилар-бу бар ска задруга 
— за лозов расадник. 

23. Манолев Борис, агроном во Земјоделското 
училиште — за лозов расадник. 

24. Смиљансв Андриќо-, Претпријатие „Грозд" 
— за алкохолни пијалоци. 

25. Панов Бранко, во складот на Претпријатие-
то „Бисерка" — за лак и алкохолни пијалоци. 

26. Илиев Горѓи, агроном во Претпријатието 
„Агротехника" — за вештачки ѓубриња. 



Стр. 280 — Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 26 ацрил 1960 

27. Шилинов Дончо, Трговско претпријатие „За-
другар" — за вештачки ѓубриња. 

28. Ванчо Атанасов, земјоделски техничар во 
Општиот деловен сојуз. 

29. Баджаков Никола, Трговско претпријатие 
„Агротехника" — за земјоделски машини. 

30. Вуксановић Милисав, агроном во Задружна-
та школа — за земјоделски машини. 

31. Стоев Ристо, во Трговското претпријатие 
„Македонија" — за огревно дрво и ќумур. 

32. Ристо Ристоманов — директор на Претпри-
јатието „Сеча". 

33. Вангелов Томо, техничар во Шумското сто-
панство — за огревно дрво и ќумур. 

34. Цурев Мито, директор на Стопанската ра-
ботилница — за намештај. 

35. Захов Стоил, приватен тишлер — за на-
мештај. 

36. Божинкочев Нанчо, Самостоен трговски ду-
ќан „Нова трговија" — за конзерви. 

37. Костуранов Цветко, во Трговското претпри-
јатие „Месар" — за конзерви. 

38. Георги Митев — ветеринарен инспектор во 
Народниот одбор на општината Струмица. 

39. Катица Босиланова, професор во Вишата 
гимназиа „Јане Санд а неки" — за масло. 

40. Минансва Ратка, професор во гимназијата 
•— за масло. 

41. Драги Хаџитошев, началник на Одделението 
за комунални работи на Народниот одбор на општи-
ната Струмица. 

42. Караѓоцев Киро1, градежен техничар во 
Претпријатието „Бел Камен" — за градежен ма-
теријал. 

43. Божинов Киро, во Трговското претпријатие 
„Нама" — за градежен материјал. 

44. Никочев Томо, Трговско претпријатие „Гра-
нап" — за масло. 

45. Танчев Танчо, Трговско претпријатие „Ма-
кедонија" — за сувомесни производи. 

46. Варгаљаков Димитар, ветеринарен техни-
чар — за сувомесни производи. 

47. Гогушев Јанко, Инвалидско' претпријатие 
„Борец" — за безалкохолни пијалоци. 

48. Босиљанов Тодор, во Занаетчиското прет-
пријатие „Црвена звезда" — за безалкохолни пи-
јалоци. 

49. Бубев Ристо, Занаетчиското претпријатие 
.Струмешница" — за тест е ни пр оиз во ди. 

50. Стојанов Мито, директор на Претпријатието 
„Огрумешница" — за тестени производи. 

51. Шекеџиев Коста, Занаетчиско претпријатие 
„Црвена ѕвезда" — за шеќер и производи од шеќер. 

52. Калеников Сократ, во Занаетчиското прет-
пријатие ,Дрвена ѕвезда" — за шеќер и производи 
од шеќер. 

53. Кочурков Ристо, во Занаетчиското претпри-
јатие „Прогрес" — за алати и машини. 

54. Поп Тодоров Мито, Занаетчиско претприја-
тие „Црогрес" — за алати и машини. 

55. Херцегови Фрањо, Претпријатие „Ауто-
Транспорт" — за мотори. 

56. Тртјаков Никола, Занаетчиско претпријатие 
„Прогрес" — за мотори. 

57. Панов Борис, приватен железар — за же-
лезарски производи. 

58. Јанев Михаил, Занаетчиско претпријатие 
„.Прогрес" — за железарски производи. 

59. Гарванлиев Кочо-, приватен лимар — за ли-
марски производи. 

60. Кировски Никола, приватен лимар — за 
лимарски производи. 

61. Мучев Атанас, учител во Гимназијата — за 
бои и лакови. 

62. Чорев Славчо, градска кла,ница со ладилник 
— за бои и лакови. 

63. Стоилов Душко, Трговско претпријатие „На-
ма" —. за козметика. 

64. Манчев Горѓи, професор во гимназијата — 
за козметика. 

65. Филчевски Живко, тутунов склад — за ту-
тунови производи. 

66. Масев Ташо, Трговско претпријатие „Ис-
храна" — за тутунови производи. 

67. Ристо Хаџимишев, хемичар во Рудникот за 
фелшпад „Огражден" — за алкалоиди. 

68. Бинчев Боро, агроном во Фитозаштитната 
станица — за алкалоиди. 

69. Танчев Митко, Трговско претпријатие „На-
ма" — за текстил. 

70. Голубов Ристо, раководител на Продавницата 
„Лукс" — за текстил. 

71. Кочо Чахчев, од Струмица — за текстил. 
72. Галев Кочо, Трговски дуќан „Слобода" — 

за предиво. 
73. Витлаков Надко, Трговски дуќан „Добра 

услуга" — за предиво. 
74. Манолев Манол, во Шивачката задруга „Ге-

рас Цунев" — за конфекција. 
75. Спиров Киро, приватен! шивач — за кон-

фекција. 
76. Богоев Љупчо, самостоен трговски дуќан 

„Лилјана" — за галантерија. 
77. Чачев Коста, наставник во Задружната шко-

ла — за галантерија. ( 
78. Кирљачев Атанас, Трговско претпријатие 

„Нама" — за кожни производи. 
79. Ичев Ристо, Занаетчиско претпријатие — 

„Слога" — за кожни производи. 
80. Динков Ристо, продавница на „Борово" — за 

гумени производи. 
81. Станков Јордан, Самостоен трговски дуќан 

„Полет" — за гумени производи. 
82. Благој Пиперевски, раководител на Продав-

ницата „Пролетер". 
83. Самараков Васил, Занаетчиско претпријатие 

при Деловниот сојуз — за кондури. 
84. Џорлев Петар, приватен кондураџија — За 

кондури. 
85. Раденко Шишевски, градежен инспектор во 

Народниот одбор на општината Струмица. 
86. Дугазански Ванчо, градежен техничар во 

Општинскиот одбор — за цемент. 
87. Малинов Никола, Претпријатие ,Д1елагони-

ја" — за цемент. 
88. Стојков Илија, Трговско претпријатие „1^ра-

нап" — за стакло. 
89. Панов Мито, Занаетчиско претпријатие на 

Деловниот сојуз — за стакло 
90. Бојчев ЕФТИМј Рудник за фелшиад „Ограж-

ден" — за вар. 
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91. Арабаџиев Васил, Народен одбор на општи-
на — за вар. Ј 

92. Горѓе Стојков, службеник во Претпријатие-
то „Гравап". 

93. Младенов Ристо, Претпријатие „Еленица" — 
за , тули и ќерамиди. 

94. Стојанов Ристо-, Претпријатие „Еленица" — 
за тули и ќерамиди. 

95. Цветков ѓорѓи, приватен грнчар — за грн-
чарија и порцулан. 

96. Урдов Тодор, Установа за градско зеленило 
— за грнчарија и порцулан 

97. Ристоманов Димитар, електрична централа 
— за електричен материјал. 

98. Кировски Киро, Претпријатие „Електрон" — 
за електричен матери] ал. 

99. Ѓорѓе Иванов, работник во Печатницата 
„Благој Мучето" — за печатени производи. 

10. Пиљафов Васил, Арадска печатница — за 
печатени производи. 

101. Апостолов Јанко', Трговско претпријатие 
„Нама" — за печатени производи. 

102. Чиков Киро, Коларска задруга „Гоген" — 
за коларски производи. 

103. Френков Ташо, приватен колар — за ко-
ларски производи. 

104. Нешев ѓорѓи, приватен молер — за молер-
ски услуги. 

105. Монев Аралампи, приватен молер' — за мо-
лерски услуги. 

XXI. СКОПЈЕ 
1. Стефановски Трпе, директор во „Сеча" — 

за јаглен и прераоотки од јаглев. 
2. Трпков Кирил „Сеча" — за огревно дрво и 

(јаглен. 
3. Сидовски Славко „Сеча" — за огревно дрво 

и јаглен. 
4. Анастасов Страхил, службеник во „Ангро-

метал" — за производи од метална индустрија. 
5. Пети Наум, на служба во „Технометал" ул. 

„Питу Гули", бр. 10 — за железарска и метална 
стока, велосипеди, машини за шиење и прибор'. 

6. Анастасов Страхил, службеник во „Ангро -
метал" — за железарска и метална стока, велоси-
педи,, машини за шиење и прибор. 

7. Панзов Боро, директор на „Аутомакедонија" 
— за моторни возила, резервни делови и прибор. 

8. Зографски Јован, на служба во Заводот за 
план на НР М— за транспорт и сообраќај. 

9. Икономов Цако, директор на „Агроснабди-
тел" — за земјоделски машини и алати, вештачки 
ѓубриња и средства за заштита на растенијата. 

10. Зотиќ Трајко, на служба во „Електро Скоп-
је" — за електроинсталатерска струка. 

11. Карапанчев Михаил, Електричарско прет-
пријатие „Инсталатер" — за електро-инстал ерска 
струка. 

12. Михајл овски Мики, радиомеханичар во Др-
жавниот секретаријат на НРМ — за радио-механи-
чарска струка. 

13. Баланчевски Војо, радиотехничар — за ра-
дио-механичарската струка. 

14* Мицковски Александар, за електрични ма-
шини, електротехничка стока, радиоапарати и 
прибор, електропривредна и е лектроиндуегриј а. 

15. Поновски Трајко, фотограф во „Фото Цен-
тар" — за фотографски и оптички апарати, ин-
струменти и прибор. 

16. Ивановски Александар, „Фотограф" ул, 
„Мирче Ацев" бр. 54 — за фотографски и оптички 
апарати, инструменти и прибор. 

17. Бомбол Даре, директор на „Реплек" — за 
медицински, здравствени и научни апарати, инстру-
менти и прибор, лекови и санитетска стока. 

18. Нестор овски Јосиф, ул. „Орце Николов" — 
за столарски прибор. 

19. Мижимаков Ангеле, шеф на хемикалии во 
„Центрохемија" ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 8 — 
за хемиска стока. 

20. Арсовски Драган, шеф на фото материјали 
во „Центрохемија" ул. „312" бр. 4 — за хемиска 
стока. 

21. Истовски Илија, директор на „Центрохеми-
ја" — за бои, лакови, хемикалии и прибор. 

22. Диманин Лазо, наставник во Училиштето за 
ученици во стопанството „Димитрис Туцовиќ — 
за музички инструменти, радиоапарати и прибор. 

23. Гиев Р1ван, изработка на музички инстру-
менти, ул. ,Д03" бр. 25 — за музички инструменти, 
радиоапарати и прибор. 

24. Доновски ѓорѓи, на служба во Фабриката 
за сапун и козметика „Цветан Димов" — за пар-
фимериска и козметичка стока. 

25. Томовски Сотир, доцент архитект на Тех-
ничкиот факултет, ул. „Крсте Мисирков" бр'. 26 — 
за градежништво и градежни материјали. 

26. Косевски Владимир, на служба во Народ-
ниот одбор на Скопска околна — за градежништво 
и градежни материјали. 

27. Томов Васил, шеф на служба во Претприја-
тието „Јасен" ул. „Васил Главинов" бр. 37 — за 
градежништво и градежни материјали. 

28. Петровиќ Јордан, на служба во Претприја-
тието „Караорман" — за градежништво и градежни 
материјали. 

29. Димковски Вукашин, на служба во Прет-
пријатието „Караорман" — за градежништво и гра-
дежен материјал. 

30. Димковски Стефче, на служба во Претпри-
јатието „Караорман" — за градежништво и гра-
дежни материјали. 

31. Илиевски Васе, молеро-фарбар во Околи-
скиот синдикален совет — за фарбарска струка. 

32. Николовски Спасе, мо леро- фарбар во Прет-
пријатието „Зограф" — за фарбарска струка. 

33. Сергиев Ангел, стаклобрусач во КПД .Идри-
зово" — за стаклобрусачка струка. 

34. Блажев Александар, ул. „Пајак" бр. 8 — за 
стаклобрусачка струка. 

35. Панчев Славко, фирмописец, ул. „437" бр. в 
— за фирмописачка струка. 

3'6. Гратчанец Киро, фирмопиоец — за фирмо-
писанка струка, ул. „Ѓуро Салај" бр. 4. 

37. Пецев Димче, претставител на Фабриката за 
стакло, Параќин — за стакло, порцулан и кера-
мичка стока. 

38. Богоевски Богоја, секретар за индустрија во 
Извршниот совет на НРМ — за производи од дрвна 
индустрија. 

39. Киранов Илија, мебело-столар — за дрвна 
{индустрија и намештај, ул. „493" бр. 10. 
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40. Тасевски Љупчо, мебело- -столар во Прет-
пријатието „Јавор" — за дрвна индустрија и на-
мештај. 

41. Младенов Томе, Лозов расадник „Бутел" — 
за коларо-ксоачка струка. 

42. Иванов Спиро, колар, лу. „105" бр. 43 — за 
колар-ковачка струка. 

43. Вардинов Иван, столар — за градежно-сто-
ларска струка, ул. „222" бр. 27. 

44. Јованов Димче, столар во Столарска^ за-
друга „Просперитет" — за градежно столарската 
струка. 

45. Ристиќ Милош, бочваро-качар — за бочвар-
ска струка, ул. ,Д16" бр. 44. 

46. Костов ѓорѓи, бочваро-качар — за бочвар-
ска струка, ул. „294" бр. 57. 

47. Арсовски Страте, книгоизд ате л ство „Кочо 
Рацин" — за производи од индустријата на харти-
ја, канцелариски материјал, прибор за пишување, 
школски прибор и за књижарска струка. 

48. Атанасовски Киро, директор на Издавачкото 
претпријатие „Култура" — за издавачка дејност, 
книги и музикални. 

49. Антов Коце, директор на „Разнопромет" — 
за текстил, кратка и плетена стока, и конфекција. 

50. Потевски Димитар, Претпријатие „Индустри-
ски стоки" ул. „Марксова" бр. 19 —• за текстил, 
кратка и плетена стока и конфекција. 

51. Велков Јордан, Претпријатие „Индустри-
ски стоки" ул. „468" — за текстил, кратка и пле-
тена стока, и конфекција. 

52. Силјановски Владо, кондураџиски дуќан 
„Работник" — за чевли. 

53. Тодоров Драган, Кондураџиска задруга „На-
предок" — за чевли. 

54. Аневски Андро, на служба во „Ангрокожа 
и гума" ул. „55" бр. 35 — за чевли. 

55. Златковски Страхил, „Ангрокожа и гума" 
ул. „Бодњанска" ђр. 7 — за кожа, седларска и ре-
менарска стока, прибор и кожна галантерија. 

56. Димитровски Киро, Претпријатие „Колек-
тив" — за кожа, седларска и ременарска стока, при-
бор и кожна галантерија. 

57. Тодоровски Раде, Цретпријатие „Спорт" — 
за кожа, седларска и ременска стока, прибор и 
кожна галантерија. 

58. Узеири Узеир, Претпријатие „Макотекс" — 
за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и 
кожна галантерија. 

59. Инженер Димитриев Стоил, Завод, за сто-
панско планирање на НРМ — за тутун и тутунови 
производи. 

60. Инженер Камчев Христо, Тутунов комбинат 
— за тутун и тутунови производи. 

61. Црвенковски Живко „Стокопромет" — за 
добиток и добиточна храна, месо и преработки од 
месо. 

62. Грижовски Гугла, директор на „Житофонд" 
•— за житарица и млински преработки 

63. Бајрами Супхи, во „Житофонд" — за жи-
тарици и млински преработки. 

64. Михајлов Ѓоко, Житна заедница, Скопје — 
за житарица и млински преработки. 

65. Инженер Бабамов Лазар, Земјоделски ис-
питате лен институт — за житарици и млински 
преработки. 

66. Анчев инженер Тихомир, доцент на Земјо-
делско-шумарскиот факултет — за житарици и 
млински преработки. 

67. Инженер Гиров Јордан, „Семе-Вардар" — за 
семенска стока. 

63. Глигоров инженер Спасе, Земјоделско испи-
тателен институт — за семенска стока. 

69. Килиманов Иван, Фабрика за конзерви 
„Вардар" — за животни намирници. 

70. Георгиев Стеван, Фабрика за конзерви 
„Вардар" — за животни намирници. 

71. Дабевски Андон, Претпријатие „.Иднина" — 
за животни намирници. 

72. Димитров Борис, на служба во Претприја-
тието „Ангро-колонијал" — за деликатеси произ-
води и производи од шеќер и какао. 

73. Настев Трајко', на служба во Претпријатие-
то „Ангроколонијал" —• за деликатесни производи1, и 
производи од шеќер и какао. 

74. Дабевски Андон, на служба во Претприја-
тието „Иднина" — за деликатеси! производи и про-
изводи од шеќер и какао. 

75. Иконом©® Александар — за деликатеси 
производи и производи од шеќер и какао „ул. „.29" 
бр. 11. 

76. Инж. Вељанов Димче, Земјоделско испита-
телен институт — за овошје и зеленчук и нивни 
преработки. 

77. Марија Поповска, виши земјоделски техни-
чар во Околискиот задружен сојуз, Скопје — за 
овошје и зеленчук и нивни преработки. 

78. Инженер Попев Спасе, Земјоделско стопан-
ство „Острво" — за овошје, зеленчук и нивни пре-
работки. 

79. Андреевски Ристо ул. „250" бр. 17 — за 
овошје, зеленчук и нивни преработки. 

80. Велковски Миле, ул. „116" бр. 5 — за овош-
је, зеленчук и нивни преработки. 

81. Лазаревски Боге, Претпријатие „Јагода" — 
за овоштарство. 

82. Инженер Манушев Боро, во Заводот за ово-
штарство — за овошје, зеленчук и нивни прера-
ботки. 

83. Инженер Матов Крум, во Заводот за ово-
штарство — за овошје и зеленчук и нивни пре-
работки. 

84. Инж. Миновски Данчо, во Секретаријат за 
земјоделство на НРМ — за овошје, зеленчук и нив-
ни преработки. 

85. Парк аче в а инженер Наталија, Земјоделско'-
шумарски факултет — за млеко и млечни про-
изводи. 

86. Новевски инженер Радован, Народен одбор 
на Скопска околија — за млеко и млечни про-
изводи. 

87. Филиповски Доксе, Претпријатие „Шар" — 
за млеко и млечни производи. 

88. Куновски Лазар, Претпријатие за млеко 
„Шар" — за млеко' и млечни производи. 

89. Томовски Васил, директор на Конзумната 
млекара — за млеко' и млечни производи. 

90. Белковски Рувче, во Претпријатието „Жи-
толеб" — за леб и печива. 

91. Стојановски Ацо«, во Претиријатието „Жито 
леб" — за леб и печива. 



26 април 1960 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. {13 —»'Стр. 283 

92. Петровски инженер Никола, на служба во 
Заводот за рибарство — за риба. 

93. Сидорсески инж. Миле, на служба во Заво-
дот за рибарство — за риба. 

94. Шолевски инж. Драган, на служба во Упра-
вата за градско и вонградско зеленило — за цвеќе. 

95. Дугановеки Армодија, директор на „Алко-
промет" ул. „Гоце Делчев" бр. 16 — за алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

96. Николовски Иван, главен магационер — за 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, ул. „341" бр. 15 

97. Мисајлевски инж. Боро, Завод за лозарство 
на НРМ — за алкохлни и безалкохолни пијалоци. 

98. Инж. Петровски Жарко, во Заводот за ло-
зарство на НРМ — за алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

99. Стаменски Бранко', на служба во Претпри-
јатието „Макотекс" — за сурова кожа, волна и 
крзно-. 

100. ѓорѓиевски инж. Јррдан, Земјоделско-шу-
марски факултет — за индустриски растенија. 

101. Гозева инж. Нада, Секретаријат за земјо-
делство на НРМ — за индустриски растенија. 

102. Инж. ѓорѓевски Јордан, Земјоделско-шу-
марски факултет" — за лековити растенија. 

103. Велков Илија, директор на Претпријатието 
„Билка" — за лековити растенија. 

104. Костадинов Манчо, на служба во Претпри-
јатието „Билка" — за лековити растенија. 

105. Бошковски Драган, на служба во Прет-
пријатието „Билка" — за лековити растенија. 

106. Писевски Ристо, во Претпријатието „Коопе-
ратива" — за производи од домашни ракотворби и 
уметнички занаети. 

107. Настевски Ѓоко, на служба во Претприја-
тието „Скопски магазин" — за мешана индустриска 
стока. 

108. Димов Стефче, на служба во Претприја-
тието „Караорман" — за градежна стока. 

109. Михајлов Борислав, директор на Претпри-
јатието „Отпад" — за отпадоци. 

НО. Ивановски Томо, службеник во Претприја-
тието „Отпад" — за отпадоци. 

111. Ивановски Томо, во Претпријатието „От-
пад", ул. „Егејска" бр. 4 — за стари работи. 

112. Бабанов Ристо, на служба во Угостителска-
та комора на НРМ — за угостителство. 

113. Димовски Т. Димо, за угостителство, ул. 
„Иво Лола Рибар" бр. 60. 

114. Угриновски Л. Александар — за угости-
телство, ул. „71" бр. 43. 

115. Диков Трајко — за колонијална стока, ул. 
„Македонска" бр. 59. 

116. Нимовски Спиро, ул. „Орце Николов" бр. 31 
— за колонијална стока. 

117. Димитров Борис, на служба во Претпри-
јатието „Ангроколонијал" — за колонијална стока. 

118. ѓорѓиев Борис, автомеханичар во Претпри-
јатието „Аутотурис" — за автомеханичарски по-
правки. 

119. Ковачевски Илија, автомеханичар во Прет-
пријатието „Вардар" — за автомеханичарски по-
правки. 

120. Перчинков Јосиф, часовничар, ул. „Гоце 
Делчев" бр, 27 — за часовничарски занает. 

121. Кртев ѓорѓи, на служба во Секретаријатот 
за финансии на НРМ — финансиски работи, смет-
ководство и книговодство. 

122. Инжинер Пемовски Димче, на служба во 
Заводот за лозарство на НРМ — за лозарство. 

123. Делков Илија, на служба во Заводот за ло-
зарство на НРМ — за лозарство. 

124. Михајл овски Ѓоко, во Житна заедница 
Скопје — за зрнени храни. 

125. Спиров Христо, пензионер од Скопје, ул. 
„102" бр. 19 — за овошје, зеленчук и нивни пре-
работки. 

XXII. ЗА НЕГОТИНО 
1. Александар Бошев, инженер во Градежното 

претпријатие „Вардар" —1 за градежни материјали 
и градежни услуги. 

2. Крсте Неделков, директор во Градежното 
претпријатие „Вардар" — за градежни материјали 
и градежни услуги. 

3. Димитар Момов, инжинер агроном во Прет-
нријатиетото за откуп на тутун „Моша Пијаде" — 
за тутун и тутунови преработки. 

4. Милан Јованов Трајков, Земјоделец од Не-
готино — за тутун и тутунови преработки. 

5. Методи Ангелов, санитарен инспектор во 
Народниот одбор на општината — за прехранбени 
артикли. 

6. Панчо Томов, раководител на Продавницата 
за леб и печива — за прехранбени артикли. 

7. Лазар Кушев, помошник ветеринарен лекар 
во Ветеринарната станица — за живина. 

8. Коцев Л. Коце, помошник ветеринарен ле-
кар во Ветеринарната станица — за живина. 

9. Апостолов Јово, земјоделски техничар, служ 
бениќ во Народниот одбор на општината — за се-
миња. 

10. Глигор Стојчев, директор на Трговското 
претпријатие „Антигонија" — за текстил, кратка и 
плетена стока и конфекција. 

11. Јордан Андонов, директор на Трговското 
претпријатие „Пролетер" — за текстил, кратка и 
плетена стока и конфекција. 

12. Трајко Глигсворов, директор на Трговското 
претпријатие „Вардар" — за овошје, зеленчук и 
преработки. 

13?. Ристо Јанев, бавчованџија — за овошје, зе-
ленчук и преработки. 

14. Пирузески Наум, инженер агроном во Др-
жавното земјоделско стопанство „Грозд" — е. Ду-
брово — за лозарство и лозарски производи. 

15. Витанов Ристо, инженер агроном во лад-
ењана претпријатие во изградба — за лозарство и 
лозарски производи. 

16. Тодор Поп Илиев, кожар во Откупната ста-
ница „Макотекс" — за сурова кожа, волна, жи-
вотински отпадоци и влакна. 

17. Маниром Жарко, ветеринарен лекар во Ве-
теринарната станица — за жива стока. 

18. Александар Апостолов — комерцијална во 
Трговското претпријатие „Вардар" — за жива 
стока. 

19. Милиќ Љубиша, директор на Дрвно-земјо-
делското стопанство „Црвени Брегови" — за млеко 
и млечни производи. 
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20. Камдалиев Лазо, занаетчиски мајстор во 
Занаетчиското претпријатие „Јадран" — за млеко 
и млечни производи. 

21. Коста Иванов — директор на Главниот за-
дружен сојуз „Иљо Виларов" — за земјоделски ма-
шини, алати, вештачки ѓубриња и средства за за-
штита на растенијата. 

22. Ангел оз Перо, земјоделски техничар во Др-
жавното земјоделско стопанство' „Грозд". Дуброво' 
— за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубри-
ња и средства за заштита на растенијата. 

23. Панов Трајко, директор на Угостителскиот 
дуќан „Пролет" — за алкохолни пијалоци. 

24. Ифтимов Киро Јованов, работник во прет-
пријатието за откуп на тутун „Моша Пијаде" — 
за алкохолни пијалоци. 

25. Петров Ристо, посластичар во Занаетчиско-
то претпријатие „Јадран" — за шеќер и производи 
од шеќер. 

26. Кимов Илија, тишлер од Неготино — за на-
мештај и тишлерски работи. 

27. Ангелов Никола, тишлер од Неготино — за 
намештај и тишлерски работи. 

28. Дафов Киро, продавач во брашнара —• за 
житарица и млински производи, тестени и зрнени 
храни. 

29. Андонов Јордан, раководител на „Житен 
фонд" — за житарици, млински производи, тесто-
ви и зрнени храни. 

30. Темелков Јордан, службеник во трафоста-
ницата Неготино — за електрични услуги. 

31. Донев Ристо1, електричар — за електрични 
услуги. 

32. Паланков Ѓорѓи, службеник во кино „.Вар-
дар" — за молеро фарбарски услуги. 

33. Димев Диме, шеф на книговодството! во 
Претпријатието за откуп на тутун „Моша Пијаде" 
— за финансиско-книговодствени работи. 

34. Милино® Лазар, книтоводител во Занает-
чиското претпријатие „Јадран" — за финансиско-
книговодствени работи. 

ХХШ. ЗА СВЕТИ НИКОЛЕ 
1. Јанко Јашчул, млинар во Св. Ниоле — за 

млинарски производа и житарипи. 
2. Страхилов Павле, ветеринарен лекар — за 

живина. 
3. Мемедалиев Мирче, „Снабдител" Св. Николе 

— за жива стока. 
4. Вијести Аксентиев, Деловен сој373 — за кожи 

и волна Св. Николе. 
5. Костадинов Ванчо, управник на Овошниот 

расадник — за овошје и зеленчук, од Свети Ни-
коле. 

6. Јованов Лазо, земјоделски техничар —1 за 
млеко и производи од млеко, Свети Николе. 

7. Спасов Новчо, управник на Општата земјо-
делска задруга, Свети Николе. 

8. Ванчо Коцев, директор на Угостителското 
претпријатие — за алкохолни производи, од Свети 
Николе, 

9. Петров Димче, техничар во Деловниот 'сојуз 
— за вештачки ѓубриња, од Св. Николе. 

10. Ванчо Андов, машински техничар —1 за 
земјоделски машини и алати, од Св. Николе. 

11. Панев Тоде, директор на Претпријатието 
„Пелистер" Свети Николе — за огревно дрво и др-
вена граѓа. 

12. Мицков Тодор1, тишлер — за намештај во 
Свети Николе. 

13. Пехливано Доне, директор на Претприја-
тието ^Снабдител" — за сувомесни производи, од 
Свети! Николе. 

14. Андонов Добре, директор на млинот — за 
тестени производи, од Свети Николе. 

15. Стаменков Данев Ване, квалификуван пе-
карски работник — за тестени производи. 

16. Тасев Трајче, управник во Трговското прет-
пријатие „Иднина" — за текстил, галантерија и 
конфекција. 

17. Ѓердсв Благој, електро-техничар — за елек-
трични материјали и услуги, во Свети Николе. 

18. Стево Елисеев, градежен техничар —• за 
цемент, стакло, тули и ќерамиди, во Свети Ни-
коле. 

19. Горчев Иван, колар — за коларски работи, 
во Свети Николе. 

20. Коцев Здравко-, магационер во „Пелистер" 
— за бои, лакови, хемикалии и прибор во Свети 
Николе. 

21. Барбаровски Стојанче, механичка работил-
ница — за железарска, метална стока во Свети 
Николе. 

22. Вукадинов Владо, технички механичар — 
за моторни возила, резервни делови и прибор., во 
Свети Николе. 

23. Боризов Наце, кино сала — за трактори и 
сообраќај во Свети Николе. 

24. Лугунски Цане, бочвар — за бочварски про-
изводи Свети Николе. 

25. Марков Санде, столар — за столарски про-
изводи Свети Николе. 

26. ѓорѓиевски Коле, службеник во ^Светлост" 
— за хартија Свети Николе. 

27. Спасов Боце, референт по земјоделство, 
службеник во Народниот одбор на општината Све-
ти Николе — за семиња. 

28. Панев Панче, директор на „Прогрес" — за 
колонијални стоки, Свети Николе. 

29. Сандев Гене, тишлер — за лимарски услу-
ги, Свети Николе. 

30. Милев Трајче, градежен инспектор, Наро-
ден одбор на општината Свети Николе — за гра-
дежни и зидарски услуги. 

31. Андонов Киро, шекерџи ја во Свети Нико-
ле — за производи од шеќер. 

32. Ѓурѓа Ганева и Коле Ѓорчев, од Св. Нико-
ле, за финансиско сметководство и книговодство'. 

XXIV. ЗА ВИНИЦА 
1. Драги Лазаревски, инженер агроном во Прет-

пријатието за обработка на тутун во Виница — -а 
житарица брашно, сточна храна, овошје и зелен-
чук, млеко, млечни производи, памук, тутун, гриз 
маслодајни семиња, лозов посадочен материјал и 
вештачки ѓубриња. 

2. Мирчев Лазар, службеник во ОЗЗ „Задругар" 
Виница — за млечни производи, овошје, шеќерни 
производи, памук, ориз, маслодајни семиња, гра-
дежен материјал, намештај, земјоделски машини и 
алати, железарија, бои и лакови, предива, цемент 
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и стакло, ќерамиди, тули, електрични материјал, 
зидарски и молерски услуги и пијалоци. 

3. Грижов Томчо, директор на Трговското прет-
пријатие „Илинден" Виница — за тестени и ше-
ќерни производи, козметика, алкохолни пијалоци, 
текстил, предиво, конфекција, кожарски и гумени 
производи, галантерија и стакло. 

XXV. ЗА ВАСИЛЕВО 
1. Мицев Киро Аспарух, од е. Пиперово, оп-

штина В арилево, директор на Трговското претпри-
јатие „Иднина" во е. Васи лево за трговска бранша. 

2. Цветковиќ Петров Благоја од е. Ангелци, 
општина Васи лево, директор на ЈТозаро-своштар-
ското стопанство „Слобода" во е. Василево — за 
лозаро-овоштарска бранша. 

3. Манински Костов Киро, земјоделски техни-
чар од е. Василево, општина Василево — за ра-
тарска бранша. 

Су. бр. а/60-8 
25 јануари 1960 година* 

Скопје 
Претседател, 

на Виност стопански суд на НРМ, 
Петар Лештаров^ е. р. 

Огласен дел 
П О К А Н А 

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ 

Управниот одбор на Адвокатската комора на 
НРМ во Скопје врз основа на чл. 18 и 19 од Ста-
тутот на Адвокатската комора свикува X редовно 
годишно собрание во недела на ден 22 мај 1960 го-
дина, во 91 саатот. 

Собранието ќе се одржи во Околиското синди-
кално одморалиште „.Сарај", село Сарај, крај Скоп-
је, со следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Утврдување бројот на присутните, како и 

посебен кворум са донесување на пол поправ ни од-
луки, 

2) Отварање на годишното собрание и поздра-
вен збор на претседателот на Управниот одбор на 
Комората, 

3) Избирање работно претседателство, запис-
ничар и 2 оверувачи на записникот, 

4) Извештај на Управниот одбор на Комората, 
б) Извештај на Комисијата за финансиското 

посл ув ање, 
6) Пресметка на приходите и расходите за 

1959 година и предлог на буџетот за 1960 година, 
7) Реферат „Општествената улога на адвока-

тот", референт Илија Трифунов ,адвокат од Тетово, 
8) Дискусија по извештаите и рефератот, 
9) Давање разрешница на Управниот одбор, 

комисијата за финансиско иселување, дисциплин-
скиот суд, дисциплинскиот обвинител и неговиот 
заменик, 

10) Избирање органи на Комората, 
11) Разно. 
Се моли членството да присуствува на собјра-

нието. 
Управен одбор на, Адвокатската комора. Скопје 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 6720, серија бр. 0703230 
издадена од СВР — Гостивар на име Басри Ристем 
Абдулаи, е. Горна Баница — Гостивар. (4.188) 

Лична карта рег. бр. 8398, серија бр. 04С4908 
издадена од СВР — Св. Николе на име Сија Ко-
сто (Парис) Николова, е. Пишица—'Штипско. (4189) 

Лична карта рег. бр. 4935, серија бр. 03(ШШ 
издадена од СВР — Штип на име Трајче Арсов 
Китанов, е. Крупиште — Штипско. (4190') 

Лична карта рег. бр. 10564, серија фр. 0191074 
издадена од СВР — Битола на име Крсте Талев 
Евтинџиоскзи, е. Обртани — Прилеп. (4191) 

Лична карта рег. бр. 19445, серија бјр. 016Ш587 
издадена од СВР — Прилеп на име Богољуб Зорев 
Богески, е. Браилово — Прилеп. (4192) 

Лична карта рег. бр. 6495, серија бр. 0347605 
издадена од СВР — Титов Велес на име Владо 
Цветков Зафировски, е. Капиново—Титоввеленжо. 

(4193) 
Лична карта рег. бр. 3783, серија бр. 013496 

издадена од СВР — Титов Велес на име Саве 
Алекса Караѓошев, Е . Стој БОСОВО — Гевгелија. (4194) 

Лична карта рег. бр. 20264, серија бр. 0434660 
издадена од СВР — Титов Велес на име Борис Ко-
стов Толев, е. Демир Капија — Кавадарци. (4195) 

Лична карта рег. бр. 16478, серија бр. 0505236 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ангел Ор-
данов Пецов, е. Гореи Дисан — Кавадарци. (4196) 

Лична карта рег. бр. 4022, серија бр. 0076532 
издадена од СВР — Битола на име Павле Николов 
Петровски, ул. „.Стр. Нахмијас" бр. 20 — Битола. 

(419711 
Лична карта рег. бр. 43382, серија бр. 0798616 

издадена од СВР — Тетово на име Емине Азиза 
Деари, ул. „141" бр. 149 — Скопје. (4198) 

Лична карта рег. бр. 106555, серија бр. 0706565 
издадена од СВР — Гостивар на име Тодорка За-
фироска Илиевска, е. Пожарани — Гостивар. (4199) 

Лична карта рег. бр. 24, серија бр. 0571534, из-
дадена од СВР — Куманово на име Ибрахим Кур-
теша Бајрами, е. Ваксинце — Кумановско. (4200) 

Лична карта рег. бр. 2733, серија бр. »0545897 
издадена од СВР — Куманово на име Стана Сте-
фана (Илиќ) Тјрајковиќ, е. Табановце — Кума-
новско. (4201)! 

Лична карта рег. бр. 10071, серија бр. 0549820 
издадена од СВР — Куманово на име Наце Стој-
манов Ѓорѓиевски, е. Војник — Кумановско. (4202) 

Лична карта рег. бр. 17144, серија бр. 0535989* 
издадена од СВР — Куманово на име Апостол Д. 
Митевски, е. Стрезовце — Кумановско. (4203) 

Лична карта рег. бр. 9929, серија бр. 0549673 
издадена од СВР — Куманово на име Неби Сали 
Бељули, е. Романовце — Кумановско. (4204) 

Лична карта рег. бр. 240879, серија бр. 231559 
издадена од СВР — Белград на име Душан Дим-
ков Новакоски, е. Осломеј — Кичево. (4205) 

Лична карта рег. бр. 1443, серија бр. 0542549 
издадена од СВР — Куманово на име Нуредин 
Нухи Салији, е. Злокуќане — Кумановско. (4206) 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

ИСПИТНИ ПРОГРАМИ 
ЗА КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСОКОКВАЛИФИ-
КУВАНИ РАБОТНИЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКАТА 

СТРУКА 

Во брошурата покрај програмите за квалифи-
кувани и висококвалификувани работници од зем-
јоделската струка се поместени и програмите од 
©гшггообразовшгге предмети: македонски јазик, ма-
тематика, работно законодавство, државно уреду-
вање на ФНРЈ, стопанскиот систем на ФНРЈ и 
економика и организација на претпријатието. 

Оваа брошура корисно ќе им послужи на сите 
работници за полагање испит за звањето квали-
фикуван и висококвалификуван работник од зем-
јоделската струка, а исто така и на испитните ко-
мисии. 

Цена 175 динари. 
Порачки прима „Службен весник на НРМ", 

Скопје, пошт. фах 51. Жиро сметка 802-11/1-698 
при Народната банка — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 18722, серија бр. 0558536 
издадена од СВР — Куманово на име Адем Расипа 
Арифи, с. Белановце — Кумановско. (4%07\ 

Лична карта рег. бр. 16549, серија бр. 0130249 
издадена од СВР — Охрид на име Никола Кире 
Деловски, е. Гари — Дебар. (4208), 

Лична карта рег. бр. 7155, серија бр. 0751676 
издадена од СЕР — Кичево на име Зекир Јусу-
фовеки, ул. „И. Алиоски" бр. 60 — Кичево. (4209) 

Лична карта рег. бр. 3204, серија бр. 0431914 
издадена од СВР — Гевгелија на име Кирил Еф-
тимов Попов, е. Марвинци — Гевгелија. (42101, 

Лична карта рег. бр- 27365, серија бр, 0724175 
тгздадена од СВР — Гостивар на име Исен Риза 
Уко, е. Равен — Гостивар. (421 

Лична карта рег. бр. 2468, серија бр. 0291006 
издадена од СВР — Штип на име Александар То-
доров Кралев, ул. „Цветан Димов" бр. 15 — Штип. 

(421^ 
Лична карта рег. бр. 15430, серија бр. 201141 

издадена од СВР — Босилград на име Драгица 
Христова, Пр оби штип — Кочани. (421^ 

Лична карта рег. бр. 11СОЗ, серија бр. 0043714 
издадена од СВР — Струга на име Медин Керим 
Мена, с. Мислодежда — Струга. (4214јј 

Лична карта рег. бр. 9105, серија бр. 0385715 
издадена од СВР — Кочани на име Горѓи Стојанов 
Ѓорѓиев, е. Спанчесзо — Штипско. (4215к 

Лична карта рег. бр. 15046, издадена од СВР 
— Чачак на име Радојка Милојко Матијашевиќ, 
ул. „Димитрис Туцовиќ" бр. 52 — Битола. (4216) 

Лична карта рег. бр. 12739, серија бр. 05^263 
издадена од СВР — Куманово на име Азир Амди 
Кујртиши, е. Отља — Кумановско. 

Лична карта рег. бр. 23617, серија бр. 03ОТ651 
издадена од СВР — Титов Велес на име Гроздана 

Страти (Цветкова) Стојанова, е. Росоман — Титов-
велешко. 

Лична карта рег. бр. 23616, серија бр. 035 
издадена од СВР — Титов Велес на име Саздо Сто-
јанов Дојчинов, е. Росоман — Титсввелешко. (4219) 

Лична карта рег. бр1. 47026, серија бр. 0270260 
издадена од СВР —• Тетово на име Шукри Сала 
Бајрами, е. Неготино — Тетовско. (4220) 

Лична карта рег. бр. 21811, серија бр. 0718421 
издадена од СВР — Гостивар на име Сејде Мила-
дин ѓорѓиески, е. Железна Река — Гостивар. (42^Ц. 

Лична карта рег. бр. 1571, серија бр. 0698081 
издадена од СЕР — Гостивар на име Ќазим Алил 
Беадин, е. Здуње — Гостивар. 

Лична карта рег. бр. 20433, серија бр. 071 
издадена од СВР — Гостивар на име Ислам Изет 
Акики, е. Строј ане — Гостивар. (4223јј 

Лична карта рег. бр. 21712, серија бр. 0718322 
издадена од СВР — Гостивар на име Абдураман 
Ајет Емрули, е. Форино — Гостивар. (4224) 

Лична карта рег. бр. 1144, серија бр. 0697654 
издадена од СВР — Гостивар на име Анастасија 
Рампо Јошеска, ул. „Борис Кидрич" — Гостивар. 

Лична карта рег. бр. 23236, серија бр. 0539054" 
издадена од СВР — Куманово на име Божидар 
Петков Трајковски, е. Малотино — Кумановско. 

(42261! 
Лична карта рег. бр. 2631, серија бр. 0543715 

издадена од СВР — Куманово на име Димчо Ди-
митрија Божиновски, е. Ваков—Кумановско. (4227)ј 

Лична карта рег. бр- 12846, серија бр. 0543715, 
издадена од СВР — Струга на име Благоја Илов 
Димовски, е. Мислешево — Струга. (4228) 

Лична карта рег. бр. 6786, серија бр. 0039497 
издадена од СВР — Струга на име Иса Еко Тула, 
е. Велешта — Струга. (4229)1 

Лична карта рег. бр. 15436, серија бр. 0023969 
издадена од СВР — Струта на име Иван Ламбев 
Јаулевски, е. Лажани — Струга. (4230; I 

Лична карта рег. бр. 24388, серија бр. 0178410 
издадена од СВР — Охрид на име Станка Мазни-
овска, е. Јабланица — Струга. (4231)* 

Лична карта рег. бр. 5549, серија бр. ООЗШшГ 
издадена од СВР — Струга на име Имает Риза 
Кондри, е. Велешта — Струга. (4233) | 

Лична карта рег. бр. 21020, серија бр. 0032680 
издадена од СВР — Охрид на име Славе ѓорѓиев 
Раманоски, е. Оровик —• Струга. (4232) | 

Лична карта рег. бр. 18378, серија бр. 0023911 
издадена од СВР — Охрид на име Мартин Митрев 
Бунчевски, е. Мислешево — Струга. (4234) 

Лична карта рег. бр. 7451, серија бр. 0492697 
издадена од СВР — Кавадарци на име Блажо Ата-
насов Стојанов, е. Клисура — Кавадарци. ' (4235) 
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Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје ул. „29 ноември" 
бр. 10. Понгг. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" П (2934) — Скопје 


