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На основа на член 82 од Законот за стопан-
ските судови донесувам 

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

ЛИЦА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I ЗА БИТОЛА 

1. Чушкоски Јанко, директор на Трговското 
претпријатие за градежен и огревен материјал „Ја-
вор" — за јаглен, градежен; материјал, дрво и про-
изводи од дрво. I 

2. Димитровски Никола, шеф на Комерцијад-
ното одделение на Трговското претпријатие за гра-
дежен и огревен материјал ,Давор" — за јаглен, 
градежен материјал, дрво и производи од дрво. 

3. Георгиевски ѓорѓи, директор на Трговското 
претпријатие „Кожар" — за кожи, гума и произ-
води од гума. 

4. Србиноски Ѓорги, продавач во Општата за-
наетчиска задруга „Пелистер" - за кожи, гума и 
производи од гума. Ј 

5. Бунев Борис, директор на Претпријатието 
за кожи и волна ,Дрна Река" — за волна и про-
изводи од волна. 

6. Бојаџиев Тома, технички раководител на 
Претпријатието за килими и јамболии — за волна 
и производи од волна. 

7. Миросто Димитрие, главен магазионер во 
Трговското претпријатие „Железар" — за железа-
рија. 

8. Зози Иракли, шеф на сметководството во 
Фабриката „Пелагонија" — за железарија. 

9. Костов Стерје, шеф на Комерцијалната од-
деление на Трговското претпријатие ,,Меркур" — 
за хемиски производи. 

10. Нечев Благоја, шеф на Комерцијалното од-
деление во Индустријата за кожи ,,Борис Кидрич" 
— за хемиски производи. 

11. Михајлов Харила, раководител на продав-
ницата на Трговското претпријатие „Солидарност" 
— за прехранбени производи. 

12. Петровски Перо, магазионер на Трговското 
претпријатие „Задругар" — за прехранбени про-
изводи. 

13. Паликари Михајло, ВКВ во Претпријатието 
за млеко и млечни производи „Млекар" — за млеко 
и млечни производи. 

14. Николовски Вангел, директор на Претприја-
тието за млеко и млечни производи „Млекар" -
за млеко и млечни производи 

15. Ивановски Трајан, директор на Претприја-
тието за месо и месни производи; „Месопромет" — 
за месо и месни производи. 

16. Атанасов Васил, ВКВ во Претпријатието за 
месо и месни производи „Месопромет" — за месо и 
месни производи. 

17. Стерјев Јонче, магазионер при Угостител-
ското претпријатие „Неолица" — за алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

18. Кривашија Лазо, раководител при Угости-
телското претпријатие „Македонија" — за алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

19. Глобару Јунијо, технички раководител при 
филијалата на „Житомакедонија" — за жито и 
тесто. I ^ 

20. Мицкоски Киро, комерцијален дирекор на 
филијалата „Жито Македонија" — за жито и тесто. 

21. Литовски Еврипид, агроном инженер при 
Земјоделско"шумарската комора — за семиња. 

22. Иљовски Горги, агроном инженер при Тр-
говското претпријатие „Агропелагонија" — за се-
миња. ј 

23. Асим Кемаљ, ВКВ при Претпријатието за 
обработка на тутун — за тутун. 

24. Пржита Атанас, инженер агроном при Прет-
пријатието за обработка на тутун — за тутун. 

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

26. Крстески Томе, ВКВ работник! во Претпри-
јатието Авторемонт — за електрични1 материјали. 

27. Чупона Стеван, технички раководител на 
Металското претпријатие „Металец" — за бравар-
ски и лимарски производи. 

28. Димитровски Ставре, ВКВ работник при Ме-
талното претпријатие „Металец" — за браварски 
и лимарски производи. 

29. Јошев Васил, продавач во Трговското прет-
пријатие „Снабдител" — за овошје и зеленчук. 

30. Коцев Вангел, продавач во Трговското прет-
пријатие „Снабдител" — за овошје и зеленчук. 

31. Николовски Таки, ВКВ работник во Прет-
пријатието „Југотранс" — за автомеханички по-
правки. I 

32. Михајловски Мишко, ВКВ работник при 
гарнизонот — Битола — за автомеханички по-
правки. I 

33. Хаџи Поповски Јорго, директор на Трговско-
то претпријатие . ,Колони јал" — за колонијални 
стоки. 

34. Христоски Томе, ВКВ работник: при Тргов-
ското претпријатие „Солидарност" — за колони-
јални стоки. 

35. Трајковски Методија, инженер архитект при 
Заводот за урбанизам — за зидарски работи. 
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36. Делов Димко, ВКВ работник во Градежното 
претпријатие „Биграп" — за ѕидарски работи., 

37. Бојчевски Петар, технички директор на Др-
воделското претпријатие „Блажо Рогозинарот" — 
за столарски производи. 

38. Ивановски Ѓорги, ВКВ работник на Дрводел-
ското претпријатие „Блажо Рогозинарот" — за сто-
ларски производи. ( 

39. Андонов Веселин, директор на Лозо-овош-
ниот расадник — за лозови садници. 

40. Димовска Гана, техничар при Лозо-овош-
ниот расадник — за лозови садници. 

41. Вељановски Стојан, директор на Лозарското 
стопанство „Петилеб" — за лозарство. 

42. Огненовски Мишко, управник на станицата 
за заштита на растенијата — за лозарство. 

II ЗА БЕРОВО , 

1. Кацарски Илиов Киро, управител на стани-
цата за заштита на растенијата — за житарици. 

2. Крмарски Симов Павле, управник на Земјо-
делската задруга „Иднина" — за житарици. 

3. Полевски Глигоров Јордан, директор на ста-
ницата за унапредување на овоштарство — за 
сточна храна. ј 

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

5. Караѓеорѓиев Томо, шеф на Ветеринарната 
станица — за жива стока. 

6. Фурнаџиски Ј. Александар, касап во Тргов-
ското претпријатие „Малешево" — за жива стока. 

7. Пехчески Владимиров Александар, референт 
по трговија, угостителство и туризам во Народниот 
одбор на општината — за кожи и волна. 

8. Кафеџиски Ефтимов Илија, стручњак: по 
кожи и волна во Трговското претпријатие „Мале-
шево" — за кожи и волна. 

9. Крамарски Симов Павле, управник: на Зе-
мјоделската задруга „Иднина" — за овошје и зе-
ленчук. 1 

10. Драка леќи Глигор, земјоделски техничар во 
станицата за унапредување на овоштарството — 
за овошје и зеленчук. 

11. Полевски Глигоров Јордан, директор на ста-
ницата за унапредување на овоштарството — за 
млеко и производи од млеко. 

12. Чамински Ѓорги, земјоделски техничар во 
Претпријатието за увоз-извоз „Билка" — за млеко 
и производи од млеко. 

13. Хасанаговски Дервишов Мехмед, референт 
по земјоделие и шумарство при Народниот одбор 
во општината — за тутун. 

14. Догазански Ефтимов ИЛија, земјоделски 
техничар и секретар на едногодишното училиште 
— за вештачки ѓубриња. 

15. Влашки Василов Димитар, шеф на Ката-
старскиот уред — за алкохолни пијалоци. 

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

17. Пехчески Петрев Михаил, директор на Шум-
ското узгојно стопанство „Малешево" — за огревно 
дрво и дрвена граѓа. 

18. Хасан-Аговски Дервишов Мехмед, референт 
по земјоделие и шумарство при Народниот одбор на 
општина — за вештачки ѓубриња. 

19. Полевски Глигоров Јордан, директор на ста-
ницата за унапредување на овоштарството — за зе-
мјоделски машини и алат. I 

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

21. Трајановски Костов Илија, технички дирек-
тор во Шумското индустриско претпријатие — за 
дрвена граѓа. ! 

22. Милчовски Милев Илија, шумарски техни-
чар во Шумското узгојно стопанство ,^Малешево" — 
за огревно дрво. I 

23. Здравкоски Ефремов Васил, службеник во 
Народниот одбор на општината — за цемент, стакло, 
тули и керамиди. 

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

25. Мустракински Пантев Јован, тишлер во Гра-
дежното претпријатие „Малеш" — за намештај. 

26. Пејовски Јованов Ѓорги, касапин во Земјо-
делската задруга ,.Иднина" — за сувомесни про-
изводи. 

27. Фурнаџиски Јованов Александ,ар, касапин 
во Трговското претпријатие ,ЈИалешево" — за су-
вомесни производи. 

28. Сирачевски Милошев Димитар, пекар во 
Трговското претпријатие „Малешево" — за тесте-
ни произво,ди. I 

29. Бочварски Јован, лекар ул. „Илинденска" 
бр. 20 — за тестени производи. 

30. Пехчевски Димитров Јован, директор на Тр-
говското претпријатие ,^Снабдител" — за текстил, 
галантерија, предиво и конфекција. 

31. Кафеџиски Ефтимов Илија, стручњак по 
кожи и волна во Трговското претпријатие „Мале-
шево" — за текстил, галантерија, предиво и кон-
фекција. ј 

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

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

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

35. Биковски Григоров Драги, технички рако-
водител во Претпријатието за јавен автотранспорт 
и шпедиција — за електрични материјали. 

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

Ш ГЕВГЕЛИЈА 

1. Митров Никола, директор на Претпријатието 
за градежен и огревен материјал и производство 
на тули „Караорман" — за огревно дрво и јаглен. 

2. Беќаров Петар, продавач во Претпријатието 
„Караорман" — за огревно дрво и јаглен. 

3. Бутров Динов Тодор, комерцијални службе-
ник на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" — за железарско метална стока, велоси-
педи, шивачки машини и прибор. 

4. Ќурчиев Андон, мајстор техничар при Фа-
бриката за конзервирање на овошје и зеленчук 
со ладилник „Зора" — за железарска метална сто-
ка, велосипеди, шивачки машини и др. 
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5. Карајанов Л. Илија, директор на Услужното 
земјоделско транспортно претпријатие „Вардар" — 
за моторни возила, резервни делови и прибор. 

6. Ризов Ѓорге, мајстор автомеханичар при Ус-
лужното и земјоделско-транспортното претпријатие 
,,Вардар" — за моторни возила, резервни; делови и' 
прибор. 

7. Раденков Илија, автомеханичар во меха-
ничката работилница на Автомотодруштво „Дичо 
Панов" — за транспорт и сообраќај. 

8. Карајанов Л. Илија, директор на Услужно-
то земјоделско и транспортно претпријатие „Вар-
дар" — за транспорт и сообраќај. ) 

9. Ризински Стојан, агроном-карантинска служ 
ба при Железничката станица за земјоделски маши-
ни, алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита 
на билките. 

10. Колев Лазар, приватник — пчелар — за 
пчеларски1 материјали и прибор. 

11. Попов Милутин, пчелар во Земјоделската 
задруга „Слога" за пчеларски материјал и прибор. 

12. Јосифоски Кирил, приватен бојаџија — за 
производи од хемиската индустрија. 

13. Бутров Динов Тодор, комерцијален служ-
беник на Трговското претпријатие „Солун" — за 
производи од хемиската индустрија. 

14. Трајкоски Костадинов Павле, раководител 
во Продавницата на комбинатот „Борово" — за про-
изводи од гума, каучук и пластични маси. 

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

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

17. Бутров Динов Тодор, комерцијален службе-
ник на Трговското претпријатие —1 за бои, лакови, 
хемикалии и прибор. 1 

18. Попо Дучев Михаил, шумски инженер во 
Шумското стопанство „Кожуф" — за дрво и дрвна 
индустрија. ј 

19. Чугуцалиев Митко, несвршен шумски ин-
женер, директор на Шумското индустриско прет-
пријатие „Висока Чука" — с. Миравци — за дрво 
и дрвна индустрија. 

20. Серафимов Илија, шумски техничар во 
Шумското стопанство ,ДСожуф" — за дрво и произ-
води од дрво. 

21. Колишев Методи, службеник во Општината 
— за намештај. 

22. Стојменов Ристо, раководител на столарска 
работилница — за намештај. 

23. Чавдаров Горѓе, мајстор во пензија —- за 
дрво и граѓа. 1 

24. Бекаров Петар, продавач во претпријатието 
„Караорман" —- за дрво и граѓа. I 

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. 1 

27. Прошев Т. ПРОШО, приватен бочвар, за боч-
варски ПРОИЗВОДИ. 

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

29. Поло Ристов Димитар, приватен колар, за 
коларски работи. 

30. Гелов Миле, приватен колар — за коларски 
работи. 

31. Карапеев Ристо, раководител на стол арена-
та работилница на Градежното претпријатие „Пе-
л агови ја" — за столарски производи. 

32. Стојменов Ристо, раководител на сто л арена-
та работилница — за столарски производи. 

33. Икономов Ѓорги, раководител на книжарни-
цата „Култура" — за хартија. 

34. Томе Арнаудов, комерцијален службеник на 
Трговското претпријатие „Солун" — за текстил, 
плетена стока и конфекција. 

35. Боро Јанишлиев, комерцијален службеник: 
на Трговското претпријатие „Солун" — за текстил 
плетена стока и конфекција. 

36. Стојаноски Мичо, земјоделски техничар во 
Претпријатието за обработка на тутун — за туту-
нови преработки. I 

37. Дебников Митко, инж. агроном во Претпри-
јатието за обработка на тутун — за тутунови пре-
работки. 

38. Костов Р. Ристо, раководител на житниот 
магацин — за житарици, илински производи и 
тестени. 1 

39. Проданов Митко, техничар,— за житарици, 
млински производи и тестени. 

40. Благој Илин, агроном во Станицата за за-
штита на растенијата — за семиња. 

41. Христов Јиуел, инж. агроном — за семиња. 
42. Динев Никола, агроном — за овошје, зе-

ленчук и нивни преработки. 
43. Пејков Митко, службеник — за овошје, 

зеленчук и нивни преработки, 
44. Прошев Петар, службеник — за овошје, 

зеленчук и нивни преработки. 
45. Оков Живко, службеник — за овошје, зе-

ленчук и нивни преработки. 
46. Попо Илиев Драги, службеник — за овош-

је, зеленчук и нивни преработки. 
47. Чугунцалиев Ристо, управник на Ветеринар-

ната лечебница — за жива стока, маст, месо П нив-
ните преработки. 

48. Спанакев Благој, ветеринар — за жива сто-
ка, маст, месо и нивни преработки. ! 

49. Куркчиев Мито, комерцијален директор на 
Фабриката „Зора" — за прехранбени артикли. 

50. Тасев Ристо, директор на Трговското прет-
пријатие „,Солун" — за колонијална стока. 

51. Бутров Динов Тодор, комерцијален служ-
беник на Трговското претпријатие „Солун" — за 
колонијални стоки. 

52. б а н а к о в с к и Благој, ветеринар — за млеко 
и млечни производи. I 

53. Чугунцалиев Ристо, ветеринар — за млеко 
и млечни производи. 

54. Поп Илиев Драги, агроном во Народниот од-
бор на општината — за алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. ) 

55. Б У Т Р О В Динов Тодор, комерцијален службе-
ник во Трговското претпријатие „Солун" — за ме-
тални стоки. ! 

56. Танов Благов, комерцијален директор на 
трговското претпријатие „Солун" — за метални: 
стоки. 1 

57. Шопов Горги, автомеханичар во Претпри-
јатието „Вардар" — за автомеханичарски поправки: 
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58. Ризов Горги, мајстор во Автомеханичарското 
услужно претпријатие „Вардар" — за автомехани-
чарски поправки. 

59. Демостенов Ристо, приватен лимар — ли-
марски услуги. 

60. Стаматов Горги, лимар приватник — за ли-
марски услуги. 

61. Чавдаров Горги, зидарски мајстор — за гра-
дежни услуги. 

62. Јанев Петар, палир во Градежното претпри-
јатие ,Д1елагонија" — за градежни работи. 

63. Мендошев Боро, електричар во Услужното 
земјоделско и транспортно претпријатие „Вардар" 
— за електричарски услуги. 

64. Шаренков Горги, електричар при д,истрибу-
тивното електрично! претпријатие „Никола Тесла" 
—- за електричарски услуги. 

55. Зиза Реџеп, мајстор слаткар — за посла-
стичарски занает. 

56. Елези Имер, мајстор слаткар — за слаткар-
ски производи и производи од шеќер. 

57. Сиов Томе, зидар палир на Градежното прет-
пријатие ,,Цел агонија" — за ѕидарски работи;. 

58. Сулев Ристо, зидар — за ѕидарски работи. 
59. Карајанов Горги, столар во столарската за-

друга „Соединение" — за столарски работи. 
60. Брзилов Горги, столар во столарската за-

друга „Соединение" — за столарски работи. 
61. Манасиев Миле, продавач во Трговското 

претпријатие „,Солун" — за галантерија, базарска 
стока и играчки. I 

62. Костадинов Томе, комерцијални службеник 
на Фабриката „Зора" — за галантерија, базарска 
стока и играчки. 

63. Попов Милутин, сарач — за кожи, седлар-
ска и ременарска стока, прибор и кожна галан-
терија. 

64. Караризов Глигор, сарач — за кожа, сед-
ларска и ременарска стока, прибор и кожна га-
лантерија. 

65. Христов Јунел, агроном — за живина. 
66. Тошев Панде, службеник во „Отпад" — за 

отпадоци. 
67. Дучков Ванчо, директор на Угостителското 

претпријатие „Кожуф" — за угостителство. 
68. Шаренков Горги, електричар во Дистрибу-

тивното претпријатие „Никола Тесла" — за дале-
кувод! од сите напони, трафостаници и електрома-
теријал. 

69. Кочев Атанас, електроинсталатер во Дистри-
бутивното претпријатие „Никола Тесла" — за елек-
троинсталатерска струка. 

70. Чугунски Лазар, градежен инспектор при 
Народниот одбор на општината — за градежни-
штво и градежни материјали. 

71. Наков Владо, директор на проектанското 
биро — за градежништво и градежен материјал. 

72. Венцислав Крајчев, молер — фарбар — за 
фарбарски работи. I 

73. Чугунски Ласко, градежен инспектор при 
Одборот — за цемент. 

74. Лазаров Трајче, книговодител во Заводот за 
социјално осигурување — за финансово сметковод-
ство и книговодство. 

75. Поп Илиев Драги, инж. агроном во Народ,-
ниот одбор на општината — за лозарство. 

76. Костов Ристо, раководител на филијалата 
„Житен фонд" — за зрнени храни. 

77. Христов Јунел, агроном — за зрнени храни. 
78. Мито Георгиев Шиндов, мајстор кожар во 

Земјоделската задруга — „Слога" — за сурова кожа. 
79. Чугунски Митко, директор на Шумското ин-

дустриско претпријатие ,висока Чука" с, Миравци 
— за експлоатација на шуми. 

80. Серафимов Илија, шумски техничар во 
Шумското стопанство „Кожуф" — за експлоата-
ција на шуми. 

81. Поп Дучев Михаил, директор на Шумското 
стопанство „Кожуф" — за дрво и производи! од 
дрво. 

82. Маркудов Душко, земјоделски техник во Ло-
заро-винарското претпријатие „Винојуг" — за ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци. 

83. Танев Динка, земјоделски техник во „Југо-
инспект" — за овошје, зеленчук и нивните пре-
работки. ј 

84. Јованов Димитров Ванчо, земјоделски тех-
ник во Земјоделската задруга „,Слога" — за ло-
зарство. 

86. Димитров Тодор, земјоделски техник во 
„Винојут" — за овошје зеленчук и нивните пре-
работки. 

IV БОСИЛОВО 

1. Пецанов Трајко, директор на Трговското 
претпријатие „Струмичко Поле" — за трговска 
братка . ) 

2. Дамјанов Ванчо, инженер агроном во Земјо-
делското стопанство „Хамзали — за овошје. 

3. Гоцев Ванчо, инженер агроном во Земјодел-
ското стопанство „Хамзали" — за лозја. 

4. Дрвошански Љупчо, агроном во Земјодел-
ското стопанство „Хамзали" — за лозја. 

5. Стојчев Горги, инж. агроном во Земјодел-
ската задруга „Струмешница" с. Дабиља — за 
памук. ) 

6. Трајков Коте, управник на Земјоделската 
задруга ,Дрвена звезда" с. Босилово — за жита-
рици. I 

7. Михајлов Коста, директор на оранжерии ата 
за ран зеленчук с. Банско — за зеленчук. 

8. Минов Боро, земјоделец од с. Иловица — 
за тутун. 1 

9. Узунов Илија, управник на земјоделската 
задруга „Палазлија" с. Петралинци — за ориз. 

10. Христов Тодор, шеф на отсекот за стопан-
ство при Народниот одбор на општината — за веш-
тачки ѓубриња. 

V БОГДАНЦИ 

1. Нацев Лазар, лекар во Ветеринарната ста-
ница — за жива стока, кожи и волна, конзерви, 
масло, сувомеснати производи и месо. 

2. Петков Борис, управник на комуналната ус-
танова за земјоделски машини, алати, алатни ма-
шини, железарски и лимарски производи. 

3. Дачев Стојан, директор на Претпријатието 
„Мермер" — за вар, тули, керамиди и керамички 
производи. 
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4. Караѓошев Драги, градежен техничар при 
Народниот одбор на општината — за ѕидарски и 
молерски услуги. 

5. Сандев Лазар, земјоделски техничар при 
Земјоделската задруга „Изворски" — за житарици, 
сточни зрна, овошје и зеленчук, млеко и млечни 
производи, тутун, памук, ориз, маслодајни семиња, 
лозов посадочен материјал и вештачки ѓубриња. 

6. Пеев Горги, инженер шумар при Секцијата 
за буици — за огревно дрво, ќумур, дрвена граѓа 
и намештај. 

7. Тошев Филип, комерцијалист при Деловниот 
сојуз — за овошје и зеленчук. 

8. Паунков Илија, квалификуван работник при 
Трговското претпријатие „6 Ноември" — за тек-
стил, галантерија и конфекција. 

9. Пејков Васил, службеник — за готови про-
изводи, кондури, цемент, порцулан, грнчарија, ста-
кло и кожни производи. 

VI ВАСИЛЕВО 

1. Трајков Вангелов Милко, директор на Тр-
говското претпријатие „Иднина" — за трговска 
бранжа. 

2. Андонов Трајанов Никола, директор на Ло-
зово-овоштарското стопанство „Слобода" — за ло-
зовоовошна бранжа. ј 

3. Манински Костов Киро, земјоделски техни-
чар при Лозаро-овоштарското стопанство „Слобода" 
— за ратарска бранжа. 

VII ВИНИЦА 

1. Лазаревски Драги, инж. агроном во Прет-
пријатието за обработка на тутун — за житарици, 
брашно, сточна храна, овошје и зеленчук, млеко 
и млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни 
семиња, лозов посадочен материјал и вештачки 
ѓубриња. 

2. Мирчев Лазар, службеник на ОЗЗ „Задру-
гар" — за млечни производи, овошје, шеќерни про-
изводи, памук, ориз, маслодајни семиња, градежен 
материјал, намештај, земјоделски машини и алати, 
бои и лакови, предива, цемент и стакло, керамиди, 
тули, електричен материјал, ѕидарски и молерски 
услуги и пијалоци. 

3. Грижов Томчо, директор на Трговското 
претпријатие ,,Илинден" — за тестени и шеќерни 
производи, козметика, алкохолни; пијалоци, тек-
стил, предиво, конфекција, кожарски и гумени про-
изводи, галантерија и стакло. 

VIII ВАЛАНДОВО 

1. Јованов Дине, службеник во Трговското 
претпријатие „Ангропромет" — за текстил и галан-
терија. 

2. Гурчилов Гоне, продавач во Трговското прет 
пријатие „Ангропромет" — за текстил и галанте-
рија. 

3. Дончев ѓорѓи, директор на Столарекиот ду-
ќан „Обнова" — за огревно дрво и јаглен. 

4. Шунтев Благоја, раководител на Шумскиот 
ревир — за огревно дрво и јаглен. 

5. Манчев Коста - - бравар — за железарска 
метална стока, велосипеди, шивачки машини и при-
бор. 

6. Калковалиев Мито, бравар — за железар-
ска метална стока, велосипеди, шивачки машини 
и прибор. 

7. Недиќ Милован, директор на механичарска-
та работилница — за моторни возила, резервни де-
лови и прибор. 

8. Ераксквич Богосав, механичар во механи-
чарската работилница — за моторни возила, ре-
зервни делови и прибор. 

9. Тодоров Петар, службеник во Народниот 
одбор на општината — за транспорт и сообраќај. 

10. Лазов Дршка, службеник во Деловното за-
дружно здружение — за транспорт и сообраќај. 

И. Грнчаров Љупчо, инж. агроном при Делов-
ното задружно здружение — за земјоделски ма-
шини, алати, вештачки ѓубриња и средства за за-
штита на растенијата. 

12. Ризниски Стојан, инж. агроном при Сојуз-
ниот инспекторат — за земјоделски машини, алати, 
вештачки ѓубриња и средства за заштита на расте-
нијата. 

13. Павлов Димитар, учител при Осмолетката 
„Јосип Броз Тито"— за пчеларски материјал и 
прибор. , 

14. Георгиев ѓорѓи, шеф на отсекот за стопан-
ство при Народниот одбор на општината — за пче-
ларски прибор и материјал. 

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

16. Лазов Томе, раководител во продавницата 
„Борово" — за производи од гума, каучук и плас-
тични маси. ј 

17. Сапунџиев Петар, продавач во Трговското 
претпријатие ,,Ангропромет" — (За производи од 
гума, каучук и пластични маси. 

18. Попов Ристо, продавач во Трговското прет-
пријатие „Ангропромет" — за бои, лакови, хеми-
калии и прибор. , 

19. Шунтев Благоја, раководител на Шумскиот 
ревир — за дрво и дрвна индустрија. 

20. Андонов Атанас, мајстор во Столарскиот ду-
ќан „Обнова" — за дрво и дрвна индустрија. 

21. Дончев Ѓорѓи, раководител на Столарекиот 
дуќан ,,Обнова" — за намештај. 

22. Андонов Атанас, мајстор во Столарскиот 
дуќан „Обнова" — за намештај. 

23. Крстиќ! Бошко, работник во Претпријатието 
за обработка на тутун — за паркет. 

24. Дончев ѓорѓи, директор на Столарскиот ду-
ќан „Обнова" — за паркет. 

25. Крадев Филип, приватен бочвар, — за боч-
варски производи. 

26. Попов Ристе, продавач во Трговското прет-
пријатие ,,Ангропромет" — за коларски работи. 

27. Нинов Андон, работник во Претпријатието 
за преработка на тутун — за коларски работи. 

28. Дончев ѓорѓи, директор на Столарскиот ду-
ќан „Обнова" — за столарски производи. 

29. Андонов Атанас, мајстор во Столарскиот ду-
ќан „Обнова" — за столарски производи. 
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30. Ѓурчилов Гоне, продавач во Трговското 
претпријатие ,,Ангропромет" — за текстил, плетена 
стока и конфекција. 

31. Јованов Дине, службеник во Трговското 
претпријатие „Ангропромет" — за текстил, плетена 
стока и конфекција. ( 

32. Ристовски Бранко, директор на Претприја-
тието за обработка на тутун — за тутун и тутунови 
производи. 

33. Собралиев Панчо, служебник во Претпри-
јатието за преработка на тутун — за тутун и ту-
тунови преработки. ^ 

34. Камчев Божидар, продавач во Претприја-
тието „Ангропромет" — за житарици, млински про-
изводи и тестенини. 

35. Дончев Никола, раководител на продавни-
цата „Жито Македонија" — за житарици, млински 
производи и тестенини. 

36. Туновски Тодор, раководител на Земјодел-
ското стопанство с. Јосифово — за семиња. 

37. Грнчаров Љупчо, инж. агроном во Делов-
ното задружно здружение — за семиња. 

38. Туновски Тодор, раководител на Земјодел-
ското стопанство „Јосифово" — за овошје, зелен-
чук и нивни преработки. 

39. Георгиев ѓорѓи, шеф на Отсекот за стопан-
ство во Народниот одбор на општината — за овош-
је, зеленчук и нивни преработки. 

40. Илиев Атанас, управник на ветеринарната 
лечебница — за стока, маст, месо и нивните пре-
работки. ј 

41. Чурлинов Сотир, раководител на месарни-
цата „Ловец" — за стока, маст, месо и нивните пре-
работки. ј 

42. Грозданов ѓорѓи, тржишни инспектор при 
Народниот одбор на општината — за прехранбени 
артикли. Ј 

43. Камчев Божидар, продавач во Трговското 
претпријатие „Ангропромет" — за колонијална 
стока. I 

44. Пренџов Јован, претставник на Фабриката 
за масло „Велес" — за колонијална стока. 

45. Илиев Атанас, управник на Ветеринарната 
лечебница — за млеко и млечни производи. 

46. Танчева Тинка, раководител на Винарската 
визба — за алкохолни пијалоци. 

47. Попов Ристо, продавач во Трговското прет-
пријатие „Ангропромет" — за метална стока. 

48. Недиќ Милован, директор на Механичар-
ската работилница — за аутомеханичарски по-
правки. 

49. Фраковиќ Богосав, механичар во Механи-
чарската работилница — за аутомеханичарски по-
правки. 

50. Петровски Илија, раководител на Управата 
за комунални работи — за градежни услуги. 

51. Николов Бранко, палир при Управата за 
комунални работи — за градежни услуги. 

52. Костадинов Никола, раководител на Дуќа-
нот за електрични услуги „,Искра" — за електри-
чарски услуги. 

53. Котев Никола, електричар во Дуќанот за 
електрични услуги „Искра" — за електричарски 
услуги. 

54. Шата Махмуд, службеник во Угостител-
ското претпријатие „Угостител" - за слаткарски 
занает и производи од шеќер. 

55. Нунов ѓорѓи, мајстор ѕидар во Управата за 
комунални работи — за ѕидарски работи. 

56. Николов Бранко, палир во Управата за ко-
мунални работи — за ѕидарски работи. 

57. Дончев ѓорѓи, директор на Столарскиот ду-
ќан ^Обнова" — за столарски работи, 

58. Андонов Атанас, мајстор во Столарската ра-
ботилница „Обнова" — за столарски работи. 

59. Ѓурчилов Гоне, продавач во Трговското 
претпријатие „Ангропромет" — за галантерија, ба-
зарска стока и играчки. 

60. Јованов Дине, службеник во Трговското 
претпријатие „Ангропромет" — за галантерија, ба-
зарска стока и играчки. 

61. Попев Милутин, приватен сарач од Гевге-
лија — за кожа, седларски и ременарски стоки, 
прибор и кожна галантерија. 

62. Невеселов Тодор, инж. агроном во Земјо-
делското стопанство „Анска Река" — за живина. 

63. Попов Јован, претставник на „Отпад" — за 
отпадоци. ; 

64. Павлов Глигор, в. д. директор на Угостител-
ското претпријатие „Угостител" — за угостителство 

65. Кундев Драги, готвач во Рудникот „Рабро-
во" — за угостителство. Ј 

66. Костадинов Никола, раководител на Дуќа-
нот за електрични услуги „Искра" — за електро-
инсталатерска струка. 

67. Грошев Миле, директор на Дистрибутивно-
то електрично претпријатие „,Светлост" — за дале-
кувсди од сите напони и електрсматеријали. 

68. Петровски Илија, раководител на Управата 
за комунални работи — за градежништво и гра-
дежен материјал. 

69. Николов Бранко, палир во Управата за ко-
мунални работи — за градежништво и градежен 
материјал. ј 

70. Керамитчиев Ристо, приватен молер — за 
фарбарски работи. ; 

71. Николов Бранко, палир при Управата за ко-
мунални работи — за цемент. 

72. Петров Петар, директор на Задружната ште 
дилница — за финансово сметководство и книго-
водство. ј 

73. Невеселов Тодор, инж. агроном во Земјодел-
ското стопанство „Анска Река" — за лозарство. 

74. Георгиев ѓорѓи, шеф на Отсекот за стопан-
ство при Народниот одбор на општината — за ло-
зарство. 

75. Невеселов Тодор, инж. агроном при: Земјо-
делското стопанство „Анска Река" — за зрнени 
храни. 

76. Грнчаров Љупчо, инж. агроном во Деловно-
то задружно здружение — за зрнени храни. 

IX ГОСТИВАР 

1. Ефтоски Здравко, референт по шумарство 
при Народниот одбор на општината — за огревно 
дрво и јаглен. 

2. Кецман Давид, работник во Шумскиот ком-
бинат ,Давор" — за огревно дрво и јаглен. 
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3. Ќор Бајрами Абдулаки, директор на Прет-
пријатието за аутотранспорт и шпедиција — за 
транспорт и сообраќај. 

4. Бибовски Тодор, шофер при Претпријатието 
за аутотраиспорт и шпедиција — за транспорт и 
сообраќај. I 

5. Христовски Јово, инж. агроном, управник на 
Фото станицата — за земјоделски машини, алати 
и вештачки ѓубриња. / 

6. Антевски Наум, инспектор по земјоделие 
при Народниот одбор на општината — за земјодел-
ски машини, алати и вештачки ѓубриња. 

7. ѓорѓевски Диме, кујунџија — за пчеларство. 
8. Мазаев Лаврентие, инж. агроном — дирек-

тор на училиштето за сточарство — за пчеларство. 
9. Хоп Бари Мемед, работник во Комбинатот 

„Борово" — за производи од гума. 
10. Таја Шеху, велосипедџија — за производи 

од гума. 
11. Поповски Трпе, комерцијален директор на 

Шумскиот комбинат „Јавор" — за дрво и дрвни 
производи. 

12. Кироски Киро, столар во Шумскиот1 комби-
нат ,Давор" — за дрво и дрвни производи. 

13. Бундалески Миле, раководител на книжа-
рата „Кочо Рацин" — за хартија. 

14. Абдулмиталиб Сагири, продавач во Тргов-
ското претпријатие „Шар" — за текстил. 

15. Митрески Нае, комерцијалист во Производ-
ното претпријатие „,Пролетер" — за текстил. 

16. Кипровски Страте, продавач во Трговското 
претпријатие „Маврово" — за житарици. 

17. Андреевски Ѓоре, комерцијалист во Прет-
пријатието „Жито-Македонија" — за житарици. 

18. Иљоски Мате, шеф на продажната мрежа 
на Општиот задружен деловен сојуз — за овошје 
и зеленчук. 

19. Аталко Екрем, продавач при Општиот за-
дружен деловен сојуз — за овошје и зеленчук. 

20. Трпевски Кипре, шеф на Месарската про-
давница ,Д1олог" — за месо. 

21. Оркуши Сакип, работник во Општиот дело-
вен задружен сојуз — за месо. 

22. Шаревски Стево, продавач во Угостител-
ското претпријатие „Македонија" — за млеко и 
млечни производи. \ 

23. Синадиновски Фотир, директор на Угости-
телското претпријатие „Македонија" — за алкохол. 

24. Степански Степан, раководител на ресто^ 
ракот „Македонија" — за алкохол. 

25. Ќорбајрами Хусеин, продавач на Трговското 
претпријатие „Шар" — за колонијални стоки. 

26. Пакоски Ѓоко, продавач во Трговското прет-
пријатие „Кораб" — за колонијални стоки. 

27. Стојански Коце, директор на Трговското 
претпријатие „Шар" — за мешана стока. 

28. Кукоски Јово, шеф на продавницата ,,ма-
ма" — за мешана стока. 

29. Корбајрами Музафер, механичар во Ауто-
транспортното претпријатие „Радика" — за ауто-
механика. ( 

30. Идриз Шабан, механичар — за аутомеха-
ника. 

31. Ѓулаи Екрем, лимар — за лимарски работи. 
32. Билбулоски Атанас, колар — за ковачко и 

коларски работи. 

33. Демир Ваит, ковач — за ковачки и колар-
ски работи. 

34. Шукри; Ахмети, слаткар — за производи од 
шеќер. 

35. Ставрески Нуфрија, слаткар — за произво-
ди од шеќер. 

36. Гаврилоски Рафе, палир во Градежното 
претпријатие ,Дрвена звезда" — за ѕидарски ра-
боти. 

37. Крстевски Продрум, палир во Градежното 
претпријатие „Црвена звезда" — за ѕидарски ра-
боти. 1 

38. Аљуши Бељур, тишлер — за столарски про-
изводи. 

39. Велјаноски Ѓоко, тишлер — за столарски 
производи. I 

40. Сагири Јусуф, продавач во Трговското прет-
пријатие „Кораб" — за галантерија. 

41. Караадеми Џемил, продавач во Трговското 
претпријатие ,ДПар" — за галантерија. 

42. Павлоски Борис, крзнар — за крзнарски! 
производи. ј 

43. Калиси Осман, продавач во Трговското 
претпријатие „Кораб" — за, куделни и јутени про-
изводи. 

44. Пурде Шабан, сарач — за кожарска, сед-
ларска и ременарска стока. 

45. Чако Беџет, сарач — за кожарска, седлар-
ска и ременарска стока. 

46. Врескала Даут, кожар — за сурова кожа. 
47. Ашим Имери, директор на Откупната ста-

ница „Отпад" — за отпадоци. 
48. Тринчески Раде, директор на Електричната 

централа — за електрични материјали и производи 
на радиоиндустрија. ( 

49. Данилоски Мирко, висококвалификуван ра-
ботник во електричниот занает — за електрични 
материјали и производи на радио индустрија. 

50. Крстески Ангеле, службеник на Управата 
за патишта — за градежни работи. 

51. Стојкоски Милош, градежен инспектор при 
Народниот одбор на општината — за градежни 
работи. 

52. Богданоски Живко, службеник на општи-
ната — за риба. 

53. Иваноски Голубе, лимар — за лимарски ра-
боти. ј 

54. Мазаев Лаврентиј инж. агроном —- за ло-
зови садници 

55. Огнаноски Љубе, инж. агроном во Водната 
заедница „Вруток" — за лозови садници. 

56. Јанковски Вукашин, работник во Трговско-
то претпријатие „Жито Македонија" — за зрнени 
храни. 

57. Апостолоски Мире, работник во Трговското 
претпријатие „Кораб" — за зрнени храни. 

X ДЕЛЧЕВО 

1. Димитров Фиданчов Данаил, агроном во 
Претпријатието за обработка на тутун — за жита-
рици. 

2. Манчев Филипов Љубен, агроном во Сто-
чарската станица — за житарици. 

3. Петровски Алексов ѓорѓи, агроном во На-
родниот одбор на општината — за сточна храна. 
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4. Цурев Богољуб, земјоделски техничар во 
Претпријатието за обработка на тутун — за сточна 
храна. / 

5. Димитров Владе, касап во Трговското прет-
пријатие „Задругар" — за жива стока. 

6. Димитров Иванов Блаже, ветеринарен тех-
ничар во Ветеринарната станица — за жива стока. 

ј 7. Стојменов Александар, кожар во ОЗЗ — 
„Брегалница" — за кожи и волна. 

8. Димитров Владо, касап во Трговското прет-
пријатие „Задругар" — за кожи и волна. 

9. Селмички Киро, земјоделски техничар во 
Сточарската станица — за овошје и зеленчук. 

10. Петровски Алексов ѓорѓи, агроном во На-
родниот одбор на општината —- за овошје и зе-
ленчук. 

11. Јосифов Ристов Славе, земјоделски техни-
чар во Сточарската станица — за млечни произ-
води. 1 

12. Златков Еротеов Методи, агроном во Земјо-
делската станица — за млечни производи. 

13. Димитров Фиданчов Данаил, агроном во 
Претпријатието за обработка на тутун — за тутун. 

14. Синдраков Стореа, земјоделски техничар во 
Претпријатието за обработка на тутун — за тутун. 

15. Георгиевски Ванчо, земјоделски техничар во 
ОЗЗ — ,,Брегалница" — за ориз. 

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

17. Петровски Алексов ѓорѓи, агроном во На-
родниот одбор на општината — за лозов и посадо-
чен материјал. . 

18. Селнички Киро, земјоделски техничар во 
сточарската станица — за лозов и посадочен мате-
ријал. I 

19. Стојменов Герасим, раководител на Угости-
телски дуќан „Белград" — за алкохолни пијалоци. 

20. Чипев Љубен, службеник во АТШ — за 
алкохолни пијалоци. 

21. Димитров Владе, касап во „Задругар" — за 
сувомесни производи. 

22. Јосифов Митко, касап во ОЗЗ „Брегалница" 
—' за сувомеснати производи. 

23. Николов Ристо, градежен инженер во Гра-
дежното претпријатие „Обнова" — за вар. 

24. Цветков Ефтимов Борис, варџија од с. Зве-
гор — за вар. I 

25. Цонев Павлев Славе, молер — за молерски 
услуги. 

26. Сасиев Борис, службеник во „Задругар" — 
за молерски услуги. 

XI ДЕБАР 

1. Маркоски Ѓуро, палир во Градежното прет-
пријатие „Кораб" — за градежен материјал и ѕи-
дарски занает. 

2. Мусли Ѓазим, набављач во Градежното прет-
пријатие „Кораб" — за градежен материјал и ѕи-
дарски занает. 

3. Ланчевски Васил, работник по кожи во Зем-
јоделската задруга „Прогрес" — за волна и произ-
води од волна. 

4. Аџи Вејсел, работник по кожи во Земј. за-
друга „Прогрес" — за волна и производи од волна. 

5. Топаловски Лазо, управен службеник во 
општината — за прехранбени и колонијални стоки. 

6. Мати Асан, санитарен инспектор во општи-
ната — за прехранбени и колонијални артикли. 

7. Пачуку Данко, раководител во Претприја-
тието „Месо-Риба" — за месо и производи од месо. 

8. Василевски Васил, квалификуван работник 
во Претпријатието „Месо-Риба" — за месо и про-
изводи од месо. 

9. Меџит Гузе, раководител во Претпријатието 
„Жито фонд" — за жито, тесто и семиња. 

10. Таранеши Ментор, директор на Стопанство-
то „Пролетер" — за жито, тесто и семиња. 

11. Костоски Бранко, инструктор по тутун во 
Тутуновото претпријатие „Суво Поле" — за тутун. 

12. Кичеец Петар, земјоделски техничар во На-
родниот одбор на општината — за тутун. 

13. Андоноски Павле, механичар во Индустри-
ското претпријатие „Новост" — за браварски и ли-
марски производи. 

14. Јакшески Љубомир, автомеханичар во Зем-
јоделската задруга „Прогрес" — за аутомеханичар-
ски поправки1. 

15. Мерџа нов ски Никола, машински техничар, 
службеник во СВР — за аутомеханичарски по-
правки, I 

16. Поповски Миле, управник во Земјоделската 
задруга „Стогово" — с. Гари — за млечни произ-
води. 1 

17. Илиевски Димче, ветеринарен техничар при 
Ветеринарната станица — за млечни производи 

18. Макељара Сабри, службеник во Претпри-
јатието „Пролетер" — за овошје и зеленчук. 

19. Крифца Селим, земјоделски работник при 
Земјоделското стопанство „Пролетер" — за овошје 
и зеленчук. 

20. Неделковски Блаже, висококвалификуван 
работник при ХЕЦ „Радика" — за електрични ма-
теријали. 

21. Спасески Блаже, висококвалификуван елек 
тричар во Управата за бањски лекувалишта „Де-
барски бањи" — за електрични материјали. 

22. Пепов ски Спасе, директор во Претприја-
тието за столарски производи „Стогово" — за сто-
ларски производи. 

23. Деолски Вело, висококвалификуван столар 
во Претпријатието за столарски производи „Стого-
во" — за столарски производи. 

XII КРУШЕВО 

1. Кардула Тома, службеник во Земјоделското 
стопанство „Мише Ефтимов" — за волна, произво-
ди од волна, млеко и млечни1 производи. 

2. Дуза Кочо, технички директор при „Сто-
чар" — за волна, производи од волна и млечни про 
изводи. 

3. Кардула Трифун, службеник во Претпри-
јатието ,,Братство" — за прехранбени артикли. 

4. Силјаноски Томе, службеник во Самостој-
ниот дуќан „Езериште" — за прехранбени артикли 

5. Тасиќ Боривое, службеник во Ветеринар-
ната станица — за месо и производи од месо. 

6. Кондарко Нешко, службеник во Самостој-
ниот дуќан „Шар" — за месо и производи од месо. 
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7. Гонда Кочо, службеник во Угостителскиот 
дуќан „Славија" — за алкохол и безалкохолни' пи-
јалоци. I 

8. Христоски Петар, службеник во Угостител-
скиот дуќан „Илинден" — за алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

9. Михајлоски Тома, тутунопроизводител —- за 
тутун. ј 

10. Брезоска Кица, тутунопроизводител — за 
тутун. 

11. Здравески Благоја, наставник во Осумго-
дишното училиште „Никола Карев" — за елек-
тричен материјал. 

12. Курчиески Благоја, службеник во Претпри-
јатието за обработка на тутун — за електричен ма-
теријал. , 

13. Христоски Димитар, лимар — за браварски 
и лимарски производи. 

14. Талески Душан, службеник во Претприја-
тието ,,Единство" — за браварски и лимарски про-
изводи. , 

15. Николоски Јово, референт по земјоделие 
при Народниот одбор на општината — за овошје 
и зеленчук. I 

16. Ѓорчески Спиро, овоштар — за овошје и 
зеленчук. 

17. Илиески Томе, службеник при Народниот 
одбор на општината — за ѕидарски работи. 

18. Лазарески Владо, ѕидар — за ѕидарски ра-
боти. I 

19. Моцан ѓорѓи, на служба при Народниот од-
бор на општината — за столарски производи. 

20. Маркоски Боре, директор на Претпријатието 
„Единство" — за столарски производи. 

XIII КУМАНОВО 

1. Димовски Сречко, службеник во Фабриката 
за амбалажа — за железарија и метална стока, ве-
лосипеди, шивачки машини и прибор. 

2. Димитриевски1 Солтир, шеф на продавница-
та при Трговското претпријатие „Ангросервис" — 
за железарија и метална стока, велосипеди, ши-
вачки машини и прибор. 

3. Јанчевски Младен, службеник во Трговско-
то претпријатие „Ангроснабдител" — за огревно 
дрво и јаглен. 

4. Цековски Стојко, директор на Трговското 
претпријатие „Ангросервис" — за огревно дрво и 
јаглен. 

5. Паиќ: Владко, директор на Претпријатието 
за јавен аутотранспорт — за моторни возила, ре-
зервни делови и прибор. 

6. Стојчески Тасе, мајстор при Машинскиот 
сервис — за моторни возила, резервни делови и 
прибор. ! 

7. Паиќ Владко, директор на Претпријатието 
за јавен аутотранспорт — за транспорт и сообра-
ќај. 

, 8. Барбутоски Ганчо, службеник во Претпри-
јатието за јавен автотранспорт — за транспорт и 
сообраќај. 

9. Митевски Томе, службеник во Околискиот 
народен одбор — за земјоделски машини и алат, 
вештачки ѓубрива и средства за заштита на расте-
нијата. 

10. Поповски Јово, земјоделски техничар во 
Станицата за лозарство — за земјоделски машини, 
алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на 
растенија. ^ 

11. Николоски Борис, службеник во Државниот 
осигурител ен завод — за пчеларски материјали и 
прибор. 

12. Трајкоски Тодор, учител во Осумгодишно^ 
училиште „Крсте Мисирков" — за пчеларски ма-
теријал и прибор. , 

13. Тасевски Петар, шеф на продавницата на 
Комбинатот „Борово" — за производи; од гума, кау-
чук и пластични маси. 

14. Милошевски Раде, шумарски инженер во 
Околискиот народен одбор — за шумарство, 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" — за намештај. 

17. Петровски Мире, технички директор на 
Претпријатието „Димче Еребица" — за намештај. 

18. Глигоровски Драги, службеник во Печат-
ницата „Просвета" — за хартија. 

19. Боцевски Душко, директор на Трговското 
претпријатие „Текстил промет44 — за текстил, крат-
ка плетена стока и конфекција. 

20. Стефаноски Стевче, директор на Трговско-
то претпријатие „Тканина" — за текстил, кратка 
плетена стока и конфекција. 

21. Денковски Заре, директор на Претпријати-
ето за обработка на тутун — за тутун и тутунови 
преработки. Ј 

22. Спасовски Данило, технички раководител на 
Претпријатието за обработка на тутун — за тутун 
и тутунови преработки. 

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

24. Ивановски Манчо, комерцијалист во Прет-
пријатието „Жито-Македонија" — за житарици, 
млински производи и тестенини. 

25. Мирчевски Михаил, агроном во Земјодел-
ската задруга „Карпош", с. Романовце — за се-
миња. 

26. Спасовски Драгутин, управник на Земјодел-
ската задруга Липково (зграда на задружниот со-
јуз) — за семиња. 

27. Пешевски Русе, набавувач во Претпријатие 
„Ангроснабдител" — за овошје, зеленчук и нивни 
преработки. 

28. Тасески Методија, директор на Трговското 
претпријатие „Ангроснабдител" — за овошје, зе-
ленчук и нивни преработки. 

29. Андоновски Киро, шеф на продавница за 
месо при Комбинатот „Куманово" — за стока, маст, 
месо и нивни преработки. 

30. Арсовски Денко (Белогрски), продавач во 
Продавницата за месо на Земјоделскиот комбинат 
„Куманово" — за стока, маст и нивни преработки. 

31. Стојковски Милан, ветеринар во Околиска-
та ветеринарна станица — за млеко и млечни про-
изводи. 
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32. Кириќ Ефто, главен мајстор во Конзумната 
млекара — за млеко и млечни производи. 

33. Крстевски Боро, директор на Угостителско-
то претпријатие „Бисерка" - за алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

34. Цветковски Раде, шеф на дуќанот при Уго-
стителското претпријатие „Бисерка" — за алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци. 

35. Младеновиќ Александар, управник на Вете-
ринарната станица — за риба. ) 

36. Аврамоски Боро, управник на Домот за на-
родно здравје — за прехранбени артикли. 

37. Карантинска Вера, шеф на лабораторија при 
Заводот за заштита на здравје — за прехранбени 
артикли. ^ 

38. Шаинивиќз Јане, комерцијалист во Тргов-
ското претпријатие „Ангропромет" — за колонијал-
ни и мешани стоки. , 

39. Џартоски Бранко, комерцијалист во Тргов-
ското претпријатие „Ангросервис" — за колони-
јални и мешани стоки. ј 

40. Стојчевски Тасе, мајстор во машинскиот 
сервис — за аутомеханичарски поправки:. 

41. Трифуновски Стојан, аутомеханичар во 
Претпријатието за јавен аутотранспорт — за ауто-
механичарски поправки. 

42. Поповски Владо, инженер во Градежното 
претпријатие „Козјак" — за градежни услуги и, ѕи-
дарски занает. 

43. Ефремовски ѓорѓи, директор на Претприја-
тието за проектирање ,,Проект" — за градежни 
услуги и ѕидарски занает. 

4. Цветковски Боро, шеф на трафостаницата 
— за електричарски услуги и елекроинсталатерски 
струки. ' 

45. Денкоски Трајан, директор на Електроин-
сталатерскиот сервис — за електричарски услуги и 
електроинсталатерски струки. 

46. Тасиќ Видан, приватен мајстор — за ко-
вачки и коларски услуги. 

47. Миниќ Коста, мајстор во Коларо-ковачката 
работилница — за ковачки и коларски услуги. 

48. Христоски Трајко, приватен слаткарски мај 
стор — за слаткарски занаети. 

49. Тасески Трајко, мајстор во Слаткарското 
претпријатие „Лила" — за слаткарски занаети. 

50. Петровски Киро, директор на Претприја-
тието „Димче Еребица" — за столарски занаети. 

51. Михајлоски Мишко, директор на Занаетчи-
ската задруга „1 мај" — за столарски занаети. 

52. Божиновски Страшко, службеник од Тргов-
ската комора — за галантерија, базарски стоки и 
играчки. 

53. Думановски Денко, комарци јалст во „Нама" 
— за галантерија, базарски стоки и играчки. 

54. Јованоски Душко, директор на Ќурчиското 
претпријатие „Илинден" — за крзнарски стоки. 

55. Петрушески Драги, (Близнак), шеф на Крз-
нарското одделение при Претпријатието „Илинден" 
— за крзнарски стоки. 

56. Маневски Кири, приватен мајстор — за ја-
жарски стоки. 

57. Далиловски Доне, приватен мајстор — за 
јажарски стоки. ј 

58. Димтиески Максим, мајстор седлар — за 
кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кож-
на галантерија. 

59. Јованоски Тодор, шеф на продавница во 
Трговското претпријатие „Автосервис" — за кожа, 
седларска и ременарска стока, прибор и кожна га-
лантерија. ј 

60. Димоски Сречко, службеник во Фабриката 
за амбалаж — за мешана индустриска стока. 

61. Димитриевски Киро, директор на „Нама" — 
за мешана и индустриска стока. 

62. Таневски Никола, комерцијалист во Прет-
пријатието за отпад — ,,Суровина" — за отпадоци, 

63. Стојменоски Трајан, директор на Претпри-
јатието за отпад „Суровина" — за отпадоци. 

64. Цветковски Раде, шеф на Угостителскиот 
дуќан при Угостителското претпријатие „Бисерка" 
— за угостителство. \ 

65. Пешиќ; Раде, шеф на Угостителски дуќан 
при Угостителското претпријатие „Бисерка" — за 
угостителство. 

66. Тасески Урош, службеник во Фабриката за 
шавни цевки „11 октомври" — за финансиска, смет-
ководствена и книговодствена струка. 

67. Јакимоски Киро, книговодител во Фабрика-
та за амбалаж — за финансиски сметководствена и 
книговодствена струка. 

68. Трајкоски Јордан, радиомеханичар во На-
родната техника — за радиомеханичарски струки, 
електромеханички стоки, радиоапарати и прибор. 

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

70. Глигоровски Драги, службеник во Печат-
ницата „Просвета" — за графичка индустрија и 
услуги. 

71. Стоилко ски Љубе, стручен мајстор во Пе-
чатницата „Просвета" — за графичка индустрија 
и услуги. 

72. Поповски Владо, градежен инженер во Гра-
дежното претпријатие „Козјак" — за градежни ма-
теријали, градежништво, бетон и ѕидарство. 

73. Иваноски Копе, постар градежен раководи-
тел во Управата за патишта — за градежни мате-
ријали, градежништво, бетон и ѕидарство. 

74. Баневски Тодор, мајстор во Занаетчиското 
претпријатие ,Д мај" — фарбарска струка. 

75. Трајкоски Киро, мајстор во Молврската за-
друга „1 мај" — за фарбарска струка. 

76. Алексовски Стојан, агроном во „Агротех-
ника" — за лозарство. 

77. Антевски Војо, агроном, управник на Ста-
ницата за лозарство — за лозарство. 

78. Мирчев Михајло, агроном во Земјоделската 
задруга „Карпош" с. Романовце — за з р н е с т 
храни. I 

79. Спасовски Драгутин (Џин), агроном, управ-
ник на Земјоделската задруга „Липково" (задруж-
на зграда) — за зрнени храни. 
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XIV КРИВА ПАЛАНКА 

1. Димитров Михо, службеник во жСтокопро-
мет" — за колонијални стоки. 

2. Јовески Киро, работник во Шумското инду-
стриско претпријатие ,,Осогово" — за дрво и про-
изводи од дрво. 

3. Глигоров Димитар, службеник: во килима-
рата — за производи од килими. 

4. Дончевски Дончо, службеник во Транспорт-
ното претпријатие „Пролетер" — за возила, резер-
вни делови, прибор и земјоделски машини. 

5. Велинов Милан, службеник во Земјоделска-
та задруга „Малина" — за алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

6. Поцевски Душко, службеник во Занаетчи-
ското претпријатие ,Дренак" — за текстил и га-
лантерија. 

7. Апостолоски Љубомир, директор на Занает-
чиското претпријатие „Дренак" — за прехранбени 
производи, жито и семе. 

8. Ангелоски Мирко, приватен кондураџија — 
за производи од кожа и гума. 

9. Христоски Љубомир, книговодител во Зем-
јоделската задруга „Малина" — за финансова, смет 
ководна и книговодна работа. 

10. Христоски Миле, референт по земјоделие 
при Народниот одбор на општината — за млеко и 
млечни производи, овошје, зеленчук, лозов насад 
и вештачки ѓубрива. 

11. Јакимоски Миле, референт по комунални 
работи при Народниот одбор на општината — за 
ѕидарство, керамички производи и градежен ма-
теријал. 

12. Грозданов Љубомир, касапин во Земјодел-
ската задруга ,,Малина" — за жива стока, кожи, 
волна, месо и месни производи. 

13. Стојаноски Апостол, службеник во Дистри-
бутивното претпријатие „Светлина" — за електрич-
ни материјали и услуги. ( 

14. Анастасов Љубомир, приватен тенекеџија — 
за лимарски, браварски и ковачки производи. 

15. Мазаковски Димитар, директор на Тргов-
ското претпријатие „Стокопромет" — за железар-
ски стоки, шивачки машини, велосипеди и пре-
цизна механика. 

XV КРАТОВО 

1. Димитров Јорде, раководител на продавни-
цата за текстил при Трговското претпријатие „Но-
ва трговија" — за текстил и галантерија. 

2. Ефремов Никола, раководител на продав-
ницата за кондури „Борово" — за кожа, гума и про-
изводи од гума. 

.3. Естатиев Стојан, санитарен инспектор во 
општината — за прехранбени артикли. 

4. Трајчев Витомир, ветеринарен техничар — 
за месо и производи од месо. 

5. Панов Раде, земјоделски техничар - за 
жито, тесто и семиња. 

6. Коцев Димитар, агроном во општината — 
за тутун и тутунови производи. 

7. Анастасов Владе, директор на Трговското 
претпријатие „Единство" — за железарија и метал-
на стока. 

8. Голубов Саво, агроном во овошниот расад-
ник — за шумарство, дрвна индустрија, шумски" 
производи и дрво. , 

9. Апостолов Живко, земјоделски техничар 
при Земјоделската задруга „Падавица" — за алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

10. Тошев Мишо, управник на Земјоделската 
задруга „Штавица" — за овошје, зеленчук и ло-
зарство. I 

11. Миј алков Тихомир, раководител на месар-
скиот дуќан на Земјоделската задруга „Согласно", 
од с. Шлегово — за сурова кожа, волна и отпадоци 
од влакна. ј 

12. Иванов Димитар, службеник во општината 
— за угостителство. 

13. Наков Стојан, техничар во општината — за 
градежништво и градежен материјал. 

14. Павленцев Мишо, службеник во Комунал-
ната банка — за финансии и книговодство. 

XVI КИЧЕВО 

1. Апостолски Трајче, инженер во Шумското 
индустриско претпријатие „Копачка" — за јаглен, 
градежен материјал, дрво и производи од дрво. 

2. Сишкоски Михајло, инженер во Железара 
— Кичево — за јаглен, градежен материјал, дрво 
и производи од дрво. I 

3. Зердески Сако, раководител на продавница 
— за кожи, гума и производи од гума. 

4. Лакоски Коча, раководител на сервисот 
„Рад" — за кожи, гума и производи од гума. 

5. Лакоски Андон, службеник во Пазарната 
управа — за волна и производи од волна. 

6. Никодиноски Темелко, раководител на От-
купната станица — за волна и производи од волна. 

7. Ристески Веле, продавач во железарија — 
за железарија. 

8. Божиноски Драге, директор на метално 
претпријатие — за железарија. 

9. Стефаноски Стевче, раководител на аптека 
— за хемиски производи. 

10. Ѓорески Благоја, помошник фармацевт во 
аптека — за хемиски производи. , 

И. Столески Милутин, санитарен инспектор во 
општината — за прехранбени артикли. 

12. Димитриоски Зарија, службеник: во „Разнел 
промет" — за прехранбени артикли. 

13. Ризов Павле, ветеринарен лекар во Ветери-
нарната станица — за млечни производи. 

14. Лазороски Спиро, раководител на млекар-
ница — Кичево — за млечни производи. 

15. Бабоски Мито, директор на Трговското прет 
пријатие „Бистра" — за месо' и производи од месо. 

16. Димкоски Киро, ветеринарен техничар во 
ветеринарската станица — за месо и производи од 
месо. 

17. Зердески Нико, продавач во Трговското 
претпријатие „Снабдител" — за алкохолни и без-
алкохолни производи. 

18. Папазоски Митре, раководител во Угости-
телското претпријатие „Црвена звезда" — Кичево 
— за алкохолни и безалкохолни производи. 

19. Божиноски Левче, раководител на „Жито-
Македонија" — за жито и тесто. 
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20. Крстески Свето, службеник во „Жито Ма-
кедонија" — за жито и тесто. 

21. Зоран Митрески, директор во Земјоделското 
стопанство „Крушино" — за семе. 

22. Филипоски Раде, инженер во Земјоделското 
стопанство „Крушино" — за семе. 

23. Стефаноски Наќе, службеник во Народниот 
одбор на општината — за тутун. 

24. Радески Милутин, службеник во Тутуновото 
претпријатие „Треска" — за тутун. 

25. Божиноски Алексо, раководител на Метал-
ното претпријатие „Изградба" — за браварски и 
лимарски производи. 

26. Попоски ѓорѓија, машински бравар — за 
браварски и лимарски производи. 

27. Митрески' Зоран, директор на Земјоделското 
стопанство ,Грушино" - - за овошје и; зеленчук. 

28. Брешкоски Ацо, земјоделски техничар во 
Земјоделското стопанство — за овошје и зеленчук. 

29. Ангелески: Стојмир, аутомеханичар во Шум-
ското индустриско претпријатие „Копачка" - за 
аутомеханички поправки. 

30. Матески Санде, аутоелектричар во Шум-
ското индустриско претпријатие „Копачка" — за 
аутомеханички поправки. 

31. Матески Боро, службеник во ,,Разнопромет" 
— за колонијални стоки. 

32. Мицкоски Душан, службеник во „На-Ма" 
— за колонијални стоки. 

33. Јосифоски Мито, управник во Комуналната 
управа — за ѕидарски работи. 

34. Павлески Анте, техничар во Градежното 
претпријатие „Градител" — за ѕидарски работи. 

35. Тренески Трене, столар во Шумското инду-
стриско претпријатие „Копачка" — за столарски 
производи. 

36. Миладиноски Драге, столар — за столарски 
производи. 

37. Станоески: Драгољуб, земјоделски техничар 
во општината — за лозови садници. 

38. Толески Драган, управник во Деловен сојуз 
— за лозови садници. 

39. Тодороски Томе, управник Земјоделска за-
друга село Карбуница — за лозарство. 

40. Митрески Зоран, директор на Земјоделско-
то стопанство „Крушино" — за лозарство. 

XVII КАВАДАРЦИ 

1. Арсов Мирко, шумски инженер — за огрев-
но дрво и јаглен. 

2. Ангелев Киро, директор на Трговското прет-
пријатие „Бошава" — за огревно , дрво и јаглен. 

3. Шошев Киро, магазионер во Трговското 
претпријатие „Ангропромет" — за железарска и 
метална стока, велосипеди, шивачки машини и 
прибор. 

4. Мукаетов Димо, комерцијалист во Трговско-
то претпријатие „Вишешница" — за железарска, 
метална стока, велосипеди, шивачки машини и 
прибор. 

5. Клинкаров Трајко, аутомеханичар во Гра-
дежното претпријатие „Кожуф" — за моторни во-
зила, резервни делови и прибор и аутомеханички 
поправки. 

6. Касапинов Миленко, механичар во Делов-
ниот сојуз по механизација — за моторни возила, 
резервни делови и прибор и аутомеханички по-
правки. 

7. Шишков Нако, инженер агроном - ^ за зем-
јоделски машини, алати, вештачки ѓубриња и сред-
ства за заштита на растенијата. ^ 

8. Сејзов Никола, инженер агроном — за зем-
јоделски машини и алати, вештачки ѓубриња и 
средства за заштита на растенијата. 

9. Душан Грков, кондураџија — за производи 
од гума, каучук и пластични маси. 

10. Герасим Велков, кондураџија — за произ-
води од гума, каучук: и пластични маси. 

11. Клинчаров Митре, хемичар во Народниот 
одбор на општината — за хемиски производи, бои 
и лакови, хемикалии и прибор. . 

12. Мукаетов Панчо, професор по хемија — за 
хемиски производи, бои, лакови, хемикалии и при-
бор. 

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. 

16. Галев Ставро, столар — за; намештај и сто-
ларски производи. 

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

18. Велески Перо, раководител на Бочваро-ка-
чарскиот дуќан ,Даб" — за бочварски производи. 

19. Костов Тимче, бочвар — за бочварски про-
изводи. 

" 20. Поп Андов Јован, колар — за коларски про-
изводи:. 

21. Ризов И. Димитар, колар — за коларски 
производи. ч 

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

„Култура" — за хартија. 
24. Пемов Лазо, продавач при Трговскиот ду-

ќан „Штофара" — за текстил, кратка и плетена 
стока и конфекција. I 

25. Мичев Ангел, службеник во Дрвниот ком-
бинат - за текстил, кратка и плетена стока и кон-
фекција. 

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

27. Алексов Ѓорги, службеник во Здружението 
на тутунопроизводителите — за тутун и тутунови 
преработки. 

28. Бошков Климе, раководител на Откупната 
станица „Билка" — за житарски, млинарски про-
изводи, тестени и зрнени храни. 

29. Назаров Диме, продавач на Трговското 
претпријатие „Морејка" — за житарски, млинар-
ски производи, тестени и зрнени храни. 

30. Сејзов Никола, инженер агроном во Инсти-
тутот за афион — за семиња. 

31. Шишков Нако, инженер агроном — за се-
миња. 1 

32. Димов Борис, комерцијалист во Трговското 
претпријатие „Зеленчук" — за зеленчук, овошје и 
преработки. 
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33. Нако Бадев, бавчанџија с. Глишиќ — за 
зеленчук, овошје и преработки. 

34. Сарафов Ванчо, инженер агроном во Ди-
рекцијата за мелиорации „Тиквешко поле" — за 
млеко и млечни производи. 

35. Бундалев Софре, сточар — за млеко и млеч 
ни производи. 

36. Митков Диме, хемичар — за алкохолни1 и 
безалкохолни производи. 

37. Трајче Еленов, инженер агроном во Земјо-
делскиот комбинат „Тиквеш" — за алкохолни и 
безалкохолни1 пијалоци. 

38. Јосифов Развигор, директор на Занаетчиско-
то претпријатие „Хигиена" — за риби. 

39. Павлов Манчо, продавач на риби „Нови Дој-
ран" — за риби. 

40. Ацев Стефан, службеник во Земјоделскиот 
комбинат „Тиквеш" — за прехранбени артикли и 
колонијална стока. 

41. Спанџов Трајко, магазионер во Претприја-
тието „Раштани" — за прехранбени артикли и ко-
лонијална стока. 

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

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

44. Каров Душан, лимар — за лимарски про-
изводи. 

45. Стефанов Душан, лимар — за лимарски 
услуги. 

46. Милков Митре, електричар во Дрвниот ком-
бинат — Кавадарци — за електрични услуги. 

47. Кузманов Драги, електричар во Занаетчи-
ското услужно претпријатие ,,Услуга" — за елек-
трични услуги. 

48. Ризов Димо), ковач — за ковачки и, колар-
ски: услуги. 

49. Лалков Блажо, ковач — за ковачки и ко-
ларски услуги. 

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

51. Кесаси Бислим, посластичар — за произ-
води од шеќер. 

52. Илиев Борис, мутавџија — за јажарска сто-
ка, каделни и јутени производи. 

53. Мукаетов Д. Александар, јажар — за ја-
жарска стока, каделни и ј утеши производи. 

54. Ристески Трајче, кожар — за кожа, седлар-
ска и ременска стока, прибор и кожна галантерија 

55. Кимов Ило, сарач — за кожа, седларска и 
ременска стока, прибор и кожна галантерија. 

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

57. Ристоски Трајче, кожар — за сурова кожа, 
волна и крзно, животински отпадоци и влакна. 

58. Томов Владо, земјоделски техничар — за 
живина. 

59. Остоиќ Бранко, ветеринар — лекар — за 
живина. 

60. Консулов Јанче, за угостителство. 
61. Караѓорѓев Ацо, раководител на Угостител-

скиот дуќан „Балкан" — за угостителство. 

62. Мустеников Диме, радиомеханичар во Ра-
диомеха кипарскиот дуќан „Бран" — за електро и 
радио индустрија. 

63. Мурџов Тодор, радио техничар — за електро 
и радио индустрија. 

64. Ка јфеш инженер во Градежното претприја-
тие ,,Кожуф" — за градежни работи и градежни-
штво, градежен материјал и градежни услуги. 

65. Гулев Ангел, градежен техничар при Народ-
ниот одбор на општината — за градежништво, гра-
дежен материјал и градежни услуги. 

66. Игов Горги, молер — за молеро-фарбарсУки 
работи. 1 

67. Нашов Перо, шеф на книговодството во 
Претпријатието за обработка на тутун — за фи-
нансиска и книгов одите л ек а работа. 

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

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

70. Стојанов Јове, технички директор на Земјо-
делскиот комбинат „Тиквеш" —- за лозарство. 

XVIII КОЧАНИ 

1. Коцев Димков Михајло, инженер агроном 
при Реонската опитна станица во Кочани — за жи-
тарици, сточна храна, овошје и) зеленчук, млеко, 
млечни производи, памук, ориз, маслодајна семиња, 
лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и ал-
кохолни пијалоци. 

2. Апостолов Димитров Методи, ветеринарен; 
лекар при! Ветеринарната станица во Кочани — за 
жива стока, кожи и волна, конзерви, масла, суво-
месни производи и месо. 

3. Илија Иванов Иванов, квалификуван работ-
ник во Фабриката за резервни делови во Кочани 
— за земјоделски машини, алатни машини, желе-
зарски: и лимарски производи. 

4. Благој Тодоров Герасимов, хидро инженер 
во Водната заедница во Кочани — за земјоделски 
машини, алатни машини, железарски и лимарски 
производи. 

5. Атанасов Пецо, пазаришен инспектор при 
општината Кочани — за тестени, шеќерни произво-
ди, козметика, бои и лакови, тутунови производи, 
алкохоли, текстил, предиво, конфекција, галанте-
рија, кожарски производи, гумени производи, чев-
ли, цемент и стакло. 

6. Попов Јорданов Тодор, службеник во Ком-
бинатот за производство и преработка на земјодел-
ски производи ,,Искра" — за тестени производи, 
шеќерни1, козметика, бои и лакови, тутунови, алко-
холни производи, текстил, предиво, конфекција, га-
лантерија, кожарски производи, гумени производи, 
чевли, цемент и стакло. 

7. Топузов Перо, директор на Услужното елек-
трично претпријатие во Кочани — за вар, тули, 
керамиди, керамички производи, електроматеријали. 

8. Иванов Славков Тодор, градежен техничар 
при Народниот одбор на општината Кочани — за 
ѕидарски и молерски услуги, 

9. Христов Трендов Борис, директор на Шум-
ското индустриско претпријатие „Борис Кидрич" 
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Кочани — за огревно дрво, ќумур, дрвена граѓа и 
намештај. 

10. Михајлов Георгиев Никола, инженер агро-
ном во Комбинатот за земјоделски производи — Ко-
чани — за житарици, сточна храна, овошје и зе-
ленчук, млеко и млечни производи, памук, тутун, 
ориз, маслодајни растенија, лозов посадочен мате-
ријал, вештачки ѓубриња, алкохолни пијалоци. 

11. Корнети В аси леб Дијаманди, инженер агро-
ном при Мелиоративниот систем во Кочани — за 
житарици, сточна храна, овошје и зеленчуци, мле-
ко и млечни производи, памук, тутун, Фриз, масло-
дајни семиња, лозов пасо;гочен материјал, вештачки 
ѓубриња и алкохолни пијалоци. 

12. Ангелов Николов Крум, инженер шумар гфи 
Шумското индустриско претпријатие „Борис Ки-
дрич" во Кочани - за огревно дрво, ќумур, дрвена 
граѓа и намештај. 

13. Станчов Коце, инженер шумар при Шум-
ското стопанство ,Даруца" во Кочани — за огревно 
дрво, ќумур, дрвена граѓа и намештај. 

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

15. Серафимов Александров Ванчо, директор на 
Комбинатот за земјоделски производи — инженер 
агроном од Кочани — за овошје и зеленчуци. 

16. Иванов Славков Иван, директор на Градеж-
ното претпријатие „Напредок" во Кочани за ѕидар-
ски и молерски услуги. 

17. Анастасов Јорданов Симеон, директор на 
Фабриката за резервни делови — за земјоделски 
машини, алатни машини, железарски производи и 
лимарски производи. I 

18. Тодоров Боров Никола, инженер агроном во 
Комбинатот за земјоделски производи во Кочани — 
за житарици, сточна храна, овошје, млеко, млечни 
чроизводи, памук, тутун, ориз, маслодајна семиња, 
лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња и 
алкохолни пијалоци. 

А 
19. Бојаџиевски Спиров Киро, инженер агро-

ном при Градежното претпријатие „Осогово" во Ко-
чани — за житарици, сточна храна, овошје, зелен-
чук, млеко, млечни производи, памук, тутун, ориз, 
ма' ^одајни семиња, лозов посадо-^х материјал, 
вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци. 

20. Пендов Димитров Киро, градежен техничар 
во Мелиоративниот систем во Кочани — за ѕидар-
ски и молерски услуги. ^ 

21. Ристо Блажев Панчо, инженер архитект во 
Градежното претпријатие „Напредок" во Кочани — 
за ѕидарски и молерски услуги. 

I XIX НЕГОТИНО 

I 1. Диме Толов, земјоделски техничар, службе-
ник при Народниот одбор на општината — за жи-
тарици. 

2. Миле Манев, инженер агроном при Сточар-
ското стопанство „Црвени Брегови" — за сточна 
храна. I 

3. Ристо Јанев, управник на Ветеринарната 
станица — за жива стока. 

4. Поп Илиев Тошо, земјоделска задруга „Де-
харев" — за кожи и влакна. ^ 

5. Насков Панче, директор на Земјоделското 
училиште — за овошје и зеленчук. 

в. Коцев Коце, ветеринарен техничар при Ве-
теринарната станица — Неготино — за млеко и 
млечни производи. , 

7. Тоде Апостолов, директор на Претпријатието 
за обработка на тутун „Моша Пијаде" — за тутун. 

8. Мишев Тодор, Деловен сојуз — за памук. 
9. Захариев Лазо, службеник во Маслодајна — 

за маслодајии семиња. 
10. Киро Стојчев, директор на Угостителското 

претпријатие „Пролет" — за алкохолни пијалоци. 
11. Ристо Витанов, инж. агроном, Деловен со-

јуз Неготино — за вештачки ѓубриња. ѕ 
12. Киро Витанов, службеник во Земјоделското 

стопанство „Грозд" — Дуброво — за ориз. 
13. Нацев Пане, службеник при Народниот од-

бор при општината, Неготино — за земјоделски 
машини. 

14. Трајко Дудин, директор на Трговското прет-
пријатие „Вардар" — за огрев, дрва и ќумур. 

15. Јордан Андонов, директор на Трговското 
претпријатие „Пролетер" — Неготино — за наме-
штај. 

I 16. Ангелов Ило, санитарен инспектор, народен 
одбор на Општина — за конзерви. 

17. Перо Сотиров, во Трговското претпријатие 
,ДГролетер" — за масло. 

18. Јованов Трајче, градежно „Вардар" — за 
градежен материјал. ј 

19. Александар Апостолов, директор во Прет-
пријатието „Исхрана" — за сувомесни производи. 

20. Камендалиев Лазар, службеник во Претпри-
јатие „Јадран" — за безалкохолни пијалоци. 

21. Стојчев Глигор, службеник во Трговското 
претпријатие „,Пролетер" — за тестени производи. 

22. Ристо Петров, Претпријатие „Јадран" — за 
шеќер и шеќерни производи. 

23. Павлов Петар, Водна заедница — за алати 
и машини. I 

24. Диме Клинчаров, механичар во „Педагошка" 
— за мотори. 

25. Методи Јорданов, „Вардар" — за железарски 
производи. 

26. Ташо Кимов, претпријатие „Вардар" — за 
вар. , I 

27. Гигов Круме, директор на цигланата — за 
тули и керамиди. 

28. Трајче Илов, грнчар — за грнчарија и пор-
цу лан. 

I 29. Јордан Темелков, службеник во Електро-
дистрибутивното претпријатие ,,Светлост" — Него-
тино— за електрични материјали. 

30. Пане Митров, Трговско претпријатие „Про-
летер" — за печатени производи. 

31. Герасим Стевков — за коларски производи. 
32. Ацо Аџиилов, од Неготино — за коларски 

производи. 
33. Силов Петар, Градежно претпријатие „Вар-

дар" — за молерски услуги. 
34. Бинаров Илија, лимар — за лимарски про-

изводи. 
35. Миха Груев, тишлер — за бои и, лакови. 
36. Зариев Перо, — за козметика. 
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37. Мрмов Димитар, инженер агроном, Претпри-
јатие за обработка на тутун „Моша Пијаде" — за 
тутунови производи. 

38. Глигор Стојчев, службеник во Претприја-
тието „Пролетер" — за текстил. , 

39. Витанов Диме, службеник: во Трговското 
претпријатие „Пролетер" — за предива. 

40. Тоде Филипов, шнајдер — за конфекција. 
41. Захариев Аксенти, за галантерија. 
42. Шалев Лазар, кондураџија — за кожни про-

изводи. 
43. Дончо Андонов, продавница за кондури „Бо-

рово" — за гумени производи. 
44. Дафов Лазар, кондураџија — за кондури. 
45. Неделков Крсто, директор на Градежното 

претпријатие „Вардар" — за цемент. 
46. Насков ѓорѓи, продавач во Трговското прет-

пријатие. „Пролетер" — за стакло. 

XX ОХРИД 

1.Ристо Џамбаз, раководител на продавницата 
при Трговското претпријатие на големо „Охридски 
магазин" — за јаглен, градежен материјал, дрво и 
производи од дрво. 

2. Димче Балабан, раководител на продавница 
при Трговското претпријатие на големо „Охридски 
магазин" — за јаглен, градежен материјал, дрво и 
дрвни производи. 

3. Петар Нанев, раководител на продавницата 
при Охридскиот магазин — за кожи, гума и произ-
води од кожа и гума. 

4. Трајан Ќосев, работоводител при Кондура-
џиската задруга „Илинден" — за кожи, гума и про-
изводи од кожа и гума. 

5. Никола Дуков, раководител на продавницата 
„Риба" — за волна и производи од волна. 

6. Трпе Трпевски, директор на „Текстилец" — 
за волна и волнени производи од волна. 

7. Ристо Мише, директор на „Тозо Драговиќ" 
— за железарија. 

8. Лазар Проев, магазионер во „Охридски мага-
зин" — за железо. 

9. Петар Зафиров, раководител на продавница-
та „Охридски магазин" — за хемиски производи. 

10. Славе Мелков, референт при „Охридски ма-
газин" — за прехранбени артикли. 

11. Ставре Маркоски, комерцијалист при „Ри-
бар" — за прехранбени артикли. 

12. Симон Иваноски, директор на млекарата 
„Славеј" — за некој млечни производи. 

13. Аврам Андоноски, раководител на продав-
ницата при истата млекара — за некој млечни про-
изводи. 

14. Димче Цигло, раководител на продавницата 
за месо при Земјоделската задруга Ложани — за 
месо и производи од месо. 

15. Димче Кичеец, раководител на продавницата 
„Охридска пастрмка" — за месо и производи од 
месо. 

16. Ило Мостро, подрумар во ,,Летница" — за 
алкохолни и безалкохолни производи. 

17. Ѓоре Дуко, магазионер во „Клас" — за ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци. 

18. Никола Битрак, раководител на продавни-
цата при „Охридски магазин" — за жито и тесто. 

19. Климе Матј анов, раководител на продавни-
цата за леб — за жито и тесто. 

20. Митко Маркоски, земјоделски техничар при 
Станицата за унапредување на земјоделството — за 
семе. 

21. Павле Печи јаре, слаткар од Охрид — за 
тутун. 

22. Живко Кочоски, земјоделец од с. Велгошти 
— за тутун. 

23. Никола Матлиев, технички директор при 
Електричната централа — за електрични материјал. 

24. Коста Ангелоски, електроинсталатер — за 
електрични материјали. 1 

25. Ѓоре Момир, лимар од Охрид — за бравар-
ски и лимарски производи. 

26. Коста Јовески, бравар од „Лихнида" — за 
браварски и лимарски производи. 

27. Климе Јанкоски, референт за земјоделие 
при општината — за овошје и зеленчук. 

28. Рахми Ваид, раководител на продавницата 
при „Витамин" — за овошје и зеленчук. 

30. Васил Василев, шофер при Станицата за 
унапредување на земјоделството — за аутомехани-
чки поправки. 

31. Методи Групчев, шофер при „Охридски ма-
газин" — за аутомеханички поправки. 

32. Никола Питошески, раководител на продав-
ницата при „Рибар" — за колонијални стоки. 

33. Наум Тунтев, магазионер при „Охридски ма-
газин" — за колонијални стоки. 1 

34. Ангеле Ивановски, палир во „Бетон" — за 
ѕидарски работи. ' 

35. Никола Јанески, техник во Установата за 
комунални работи — за ѕидарски работи. 

36. Климе Манчески, директор на ноември41 

— за столарски производи. 
37. Димче Василески, столар во Хигиенската 

станица — за столарски производи. 
38. Кире Пецаков, земјоделски инспектор при 

општината — за лозови садници. 
39. Славе Филев, земјоделски инспектор при 

Народниот одбор на Охридска околија — за лозови 
садници. I 

40. Миле Спасески, службеник при Задружниот 
сојуз — за лозарство. 

41. Бладо Шурбан, земјоделски техничар во Зе-
мјоделската задруга „Горица" — за лозарство. 

XXI ОБЛЕШЕВО 

1. Фердо Ристев Коцев, од с. Чеиново, земјо-
делец — за житарици. 

2. Војо Бумбаров, земјоделски техничар на 
Народниот одбор на општината Облешево — за гра-
динарство и посадочен материјал. 

3. Косто Наков Зиков, сточар од с. Врбица — 
за млеко и млечни производи. 

XXII ПРИЛЕП 

1. Димче Чорбески, директор на Трговското 
претпријатие за огревен и градежен материјал „Ја-
сен" — за јаглен, градежен материјал, дрво и про-
изводи од дрва 
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2. Борка Анастасовски, раководител на про-
давницата на Трговското претпријатие — за огрев, 
огревен и градежен материјал „Јасен" — за јаглен, 
градежен материјал и производи од дрво. 

3. Асен Мотески, раководител на продавницата 
на Претпријатието „Пролетер" — за кожи, гума и 
производи од кожи и гума. 

4. Благоја Маркоски, директор на Кондура-
џиската задруга „Борка Левата" — за кожа, гума и 
производи од кожи и гума. 

5. Горе Десовски, раководител на Собирен цен-
тар на Претпријатието ,Дрна Река" — Битола во 
Прилеп — за волна и производи од волна. 

6. Крсте Дебранец, службеник во Претприја-
тието „Црна Река" — за волна и производи од 
волна. ' 

7. Домлески Киро, шеф на продавницата на 
Претпријатието „Скопски метал" во Прилеп, за же-
лезарија. 

1 8. Блаже Трајкоски, р а к о в о д и т е л н а продавни-
цата на Трговското претпријатие „3 ноември" -
за железарија. 

9. Иљоски Стефан, службеник во Трговското 
претпријатие „Иднина" — за хемиски производи. 

10. Василески Киро, службеник во Трговското 
претпријатие „Иднина" — за хемиски производи. 

11. Орде Георгиевски, директор на Трговското 
претпријатие ,еднина" — Прилеп — за прехран-
бени артикли. ( 

12. Орде Миноски, службеник во Трговското 
претпријатие „Иднина" — за прехранбени артикли. 

13. Кузманоски Тофил, раководител на продав-
ницата во Претпријатието „Инзаи" — за млеко и 
млечни производи. , 

14. Зафироски Славе, раководител на продавни-
цата во Претпријатието „Инзап" — за млеко и млеч-
ни производи. ; 

15. Д-р Димитар Москов, ветеринарен лекар -
инспектор при Народната општина — за месо и 
производи од месо. . 

16. Славе Чупетрески, ветеринарен лекар управ-
ник на Ветеринарната станица — за месо и произ-
води од месо. I 

17. Ристески Илија, инженер агроном во Лозар-
ското претпријатие „Пелагонија" с. Канатларци — 
за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

18. Ношпал оски Борис, комерцијалист во Прет-
пријатието „Црвени стени" — за алкохолни; и без-
алкохолни пијалоци. 

19. Глически Атанас, службеник во Претприја-
тието „Жито Македонија" филијала — за жито и 
тесто. 

20. Андоноски Блаже, комерцијалист во Прет-
пријатието „Жито Македонија" филијала — за жи-
то и тесто. 

21. Инж. Иван Дуев, агроном во Трговското 
претпријатие „Агромеханика" — за семе. 

22. Боев Оџоски, земјоделски техничар при На-
родниот одбор на општина — за семе. 

23. Инж. Горги Русески, агроном во Тутуновиот 
комбинат — за тутун. 

24. Василе Џгурески, висококвалификуван ра-
ботник во Тутуновиот комбинат — за тутун. 

25. Инж. Зарески Љубен, електротехничка стру-
ка службеник во Електричното дистрибутивно прет-
пријатие — за електрични материјали; 

26. Трајко Тулуковски, електро! техничар во 
Тутуновиот комбинат — за електрични материјали. 

27. Ивица Мишкулин, технички раководител: во 
Претпријатието „Пролетер" — за браварски и, ли-
марски производи. ) 

28. Јанкоски Орде, машинбравар во Претприја-
тието „Пролетер" — за браварски и лимарски про-
изводи. 

29. Гаѓалески Александар — земјоделски тех-
ничар при Народниот одбор на општината — При-
леп — за овошје и зеленчук. 

30. Гога Сувачалма, продавач во Трговското 
претпријатие „Исхрана" — за овошје и зеленчук. 

31. Илија Деспотоски, учител во машинобравар-
ската школа „К. Јосифоски" с. Славеј — за ауто-
механички поправки. 

32. Кисески Ордан, аутомеханичар во Претпри-
јатието Мермерен комбинат — за аутомеханички 
поправки. 

33. Орде Георгиевски, директор на Трговското 
претпријатие „Иднина" — за колонијални стоки. 

34. Орде Миноски, службеник во Трговското 
претпријатие „Иднина" — за колонијални стоки. 

35. Живко Калески, градежен инженер во Про-
сек ганското биро „Градител" — за ѕидарски работи. 

36. Јаким Јакимоски, градежен техничар при 
Народниот одбор на општината — Прилеп за ѕи-
дарски работи. : 

37. Петар Трајкоски, директор на училштето од 
дрвопреработувачки смер — за столарски произ-
води. I 

38. Петар Илоски, директор на Претпријатието 
за дрводелски производи и услуги „Победа" — за 
столарски производи. ' 

39. Михајло 3иноски, земјоделски техничар при 
Народниот одбор на општината — за лозови сад-
ници. 

40. Александар Гаѓа лески, земјоделски техничар 
при Народниот одбор на општината — Прилеп — 
за лозови садници. 

41. Сачмароски Ѓорги,, инж. агроном во Лекар-
ското претпријатие „Пелагонија" с. Канатларци — 
за лозарство. 

42. Боце Оџоски, земјоделски: техничар при На-
родниот одбор на општината — Прилеп — за ло-
зарство . 

XXIII ПЕХЧЕВО 

1. Андонов Александар, агроном во Општата 
земјоделска задруга во Пехчево — за сточна храна. 

2. Николов Борис, службеник во Пехчево, с. 
Негрево на Општата земјоделска задруга во Пех-
чево — за жива стока, кожи и волна. 

3. Ѓорески Васил, земјоделски, техничар во Оп-
штата земјоделска задруга од Пехчево — за овошје 
и зеленчук. 

4. Стефанов Илија, земјоделец во Општа зе-
мјоделска задруга од Пехчево — за млеко и млечни 
производи. 1 

5. Диковски Атанас, во Општата земјоделска 
задруга с. Умлена — за млеко и млечни производи. 

6. Андонов Љупчо, службеник во) Општата зе-
мјоделска задруга од Пехчево — за алкохолни! пи-
јалоци. 
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7. Точевски Атанас, службеник во Шумското 
индустриско претпријатие — за огрев, огревно дрво 
и ќумур. 

8. Денковски Благоја, службеник во Шумското 
индустриско претпријатие „Пехчево" — за дрвена 
граѓа. 

9. Дезеников Мичо, касап во Општата земјо-
делска задруга — за сувомесни производи. 

10. Секулов Борисов Јован, железар од Пехчево 
— за железарски производи. 

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

12. Стефаноски Михаил, грнчар во Фабриката 
за керамиди „Црвена звезда" — за грнчарија. 

13. Миовски Панте, колар во УСФ „Комуналец" 
од Пехчево, за коларски производи. 

14. Ингилизов Димитров Павле, електричар во 
Комуналната установа во Пехчево — за електрични 
материјали. 

XXIV РАДОВИШ 

1. Ефтимов Димитар, од Радовиш — за жита-
рици. ; 

2. Димитар Арсов, од Радовиш — за сточна 
храна, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен 
материјал. 

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

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

5. Кукутанов Ф. Коце, од Радовиш - за овош-
је и зеленчук. I 

6. Поцев Кирил, од Радовиш — за млеко и 
млечни производи. 

7. Левков Ѓошо, од Радовиш — за тутун и ту-
тунски производи. 

8. Грозданов Илија, од Радовиш — за алко-
холни и безалкохолни' производи. 

9. Лукаров Љупчо, од Радовиш — за земјо-
делски машини, алати, алатни машини и мотори. 

10. Лахтов Љупчо, од Радовиш — за огревно 
дрво, ќумур и дрвна граѓа. 

11. Пандев Ѓопо, од Радовиш — за намештај. 
12. Хаџи Василев Васил, од Радовиш — за кон-

зерви, сувомесни производи, масло и млеко. 
13. Александар Гоџиров, лекар од Радовиш — 

за шеќер и производи1 од шеќер. 
14. Киро Атанасов, од Радовиш — за железар-

ски и лимарски производи. 
15. Кочо Стевчев, од Радовиш — за текстил, 

предиво, галантерија и козметика. 
16. Никола Георгичков, од Радовиш — за ко-

жарски производи, (ѓон, кожа), кондури и гумени 
производи. 

17. Ѓозев Кирчо, од Радовиш — за цемент, стак-
ло, вар, тули, керамиди и керамички производи. 

18. Крстов Јосиф, од Радовиш — за електрични 
материјали. 

19. Карталов Лазо, од Радовиш — за коларски 
производи. 

20. Ѓорги С. Василев, од с. Раклиш — за молер-
ски услуги. 

21. Тамакаров Тодор, од Радовиш -— за ковачки 
производи. 

XXV РЕСЕН 

1. Доревски Митко, шумски инженер во' Шум-
ското стопанство Ресен — за јаглен, дрво и про-
изводи од дрво. I 

2. Крстески Петар, директор на Шумското сто-
панство Ресен — за јаглен, дрво и производи од 
дрво. 

3. Башески Јоне, приватен кондураџија — за 
кожа, гума и производи од кожа и! гума. 

4. Гештаковски Кимче, кондураџија, раководи-
тел на Кондураџиската работилница во Конфек-
циското претпријатие „Пелистер" — Ресен — за 
кожа и гума и производи' од кожа и гума. 

5. Дочевски Горги, откупувач за кожи и волна 
при Земјоделската задруга „Респлод" — Ресен — 
за волна и производи од волна. 

6. Доновски Кире, продавач — раководител на 
продавница за текстил при Трговското претприја-
тие „Преспанско Езеро" — Ресен — за волна и 
производи од волна. 

7. Преспа Алија, продавач — раководитед на 
железарска работилница при Трговското претпри-
јатие „Преспанско Езеро" — Ресен — за железа-
рија. 

8. Пројковски Кире, продавач во ж е л е з а р с к а ^ 
работилница на Трговското претпријатие ,Д1респан-
ско Езеро" — Ресен — за железарија. 

9. Велинова Љубица, службеник при Околи-
ската аптека — Ресен — за хемиски производи. 

10. Трновски Владо, службеник во Прехранбе-
ниот комбинат „Преспанка" — Ресен — за хемиски 
производи. 

11. Ќоропансовски Славе, пазаришен инспектор 
при Народниот одбор на општината — Ресен — за 
прехранбени артикли. 

12. Гошаровски Арсе, санитарен инспектор при 
Народниот одбор на општината — Ресен — за пре-
хранбени артикли. 

13. Думовски Илија, директор на Центарот за 
оспособување на земјоделски кадри - Ресен — за 
млечни производи. 

14. Лазарески Тодор, млекар при Земјоделската 
задруга ,,Респлод" — Ресен — за млечни производи. 

-15. Волкановски Стевче, службеник при) Вете-
ринарната станица — Ресен — за месо и месни про-
изводи. 

16. Марковски Раско, директор на Ветеринар-
ната станица — Ресен — за месо' и месни произ-
води. 

17. Димовски Васил, директор на Туристичкото 
угостителско претпријатие „Отешево" — Ресен, за 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

18. Пазарџиевски Ефтим, службеник во Тури-
стичкото угостителско претпријатие „Отешево" — 
за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

19. Р у т о в с к и Ристо, инженер агроном при Вод-
ната заедница — Ресен — за жито и тесто. 

20. Ангелески Живко, земјоделски1 техничар 
при Народниот одбор на општината — Ресен — за 
жито и тесто. I 

21. Туџароски Јоне, службеник во Претприја-
тието за откуп и обработка на тутун — Ресен, — за 
тутун. ^ 
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22. Ставрески Јанко, квалификуван работник 
во Претпријатието за откуп и обработка на тутун 
— за тутун. , 

23. Димоски Стефан, висококвалификуван ра-
ботник — за електрични материјали. 

24. Сулчевски Јане, електричар мајстор во 
Електричното дистрибутивно претпријатие „Свет-
лост" — Ресен — за електрични материјали. 

25. Вејки Шакири, квалификуван браварски 
работник при Претпријатието за јавен автотран-
спорт „Аутопреспа" — Ресен — за браварски и ли-
марски производи. ^ 

26. Мицески Кире, приватен висококвалифику-
ван лимарски работник од Ресен — за браварски 
и лимарски производи. 

27. Тодор Шушалков, земјоделски техничар во 
Земјоделската задруга „Респлод" — Ресен — за 
овошје и зеленчук. ; 

28. Печенкоски Гога, директор на Земјоделска-
та задруга „Респлод" — Ресен — за зеленчук и 
овошје. 

29. Нечовски Трајан, аутомеханичар во Гра-
дежното претпријатие ,,Слога" — Ресен — за меха-
ничарски поправки. ј 

30. Трандафиловски Владе, аутомеханичар во 
Управата за патишта — Ресен — за механички про-
изводи. 

31. Доновски Доне, продавач во Трговското 
претпријатие „Преспанско Езеро" — Ресен — за ко-
лонијални стоки. 

32. Ламбевски Мише, продавач во Трговското 
претпријатие „Преспанско Езеро" — Ресен — за 
колонијални стоки. I 

33. Миљовски Божидар, градежен инженер во 
Градежното претпријатие ,,Слога" — за градежни 
работи. ' 

34. Бундевски Андреја, градежен инженер при 
Народниот одбор на општината Ресен — за ѕи-
дарски работи. 

35. Нешевски Панде, технички директор во 
Столарското претпријатие „Прогрес" — за столар-
ски производи. 

36. Ночевски Јован, висококвалификуван ра-
ботник во Столарското претпријатие „Прогрес" — 
за столарски производи. 

37. Кочовски Златан, инженер агроном во Вод-
ната заедница — Ресен — за лозови садници и ло-
зарство. 

38. Јованоски Крсте, земјоделски техничар при 
Народниот одбор на општината — Ресен —- за ло-
зови садници и лозарство. 

XXVI СТРУМИЦА 

1. Косев Киро, секретар на испоставата на Тр-
говската комора — за житарици. 

2. Чутинов Горги, деловен сојуз — Струмица 
— за житарици. 

3. Арсов Славчо, агроном во Селекционата ста 
ница — за сточна храна. 

4. Методи Кармзов, агроном во Селекционата 
станица — за сточна храна. 

5. Алеф Вета Томчо, ветеринар во Градската 
кланица — за жива стока. 

6. Танчев Ванчо, Градска кланица со ладил-
ник — за жива стока, 

7. Панчев Атанас, во Трговското претпријатие 
,,Мерино" — за кожи и волна. 

8. Благој Костуранов, агроном во Земјоделско-
то училиште — за кожи и волна. 

9. Талев Душко, директор на Претпријатието 
„Саланџак". 

10. Фиданчев Александар, агроном во Градско-
то претпријатие „Напредок" — за овошје и зелен-
чук. ц 

11. Орце Танчев, земјоделски техничар во Гра-
дежното претпријатие „Напредок" — за овошје и 
зеленчук. 

12. Ристо Стоев, од Струмица - за млеко и 
млечни производи. 

13. Русуманов Атанас, Трговско претпријатие 
„Бистра" — за млеко и млечни производи. 

14. Костов Ичев Славко, агроном во Тутун-
ската станица — за тутун. 

15. Чинков Славчо, во Тутуновата станица — 
за тутун. I 

16. Ристоманов Христо, агроном во Институтот 
за памук — за памук. 

17. Шарламанов Коста, Откупна станица „Ма-
котекс" — за ориз. 

18. Николов Митко, во Трговско претпријатие 
„Благоја Давков" — за ориз. 

19. Паликарова Драгица, земјоделски техничар 
во Откупната станица за маслодајна семиња — за 
семиња. 

20. Попов Боро, агроном во Институтот за па-
мук — за ориз. I 

21. Аџимишев Димитар, Трговско претпријатие 
„Исхрана" — за маслодајни семиња. 

22. Николов Киро, во Свиларо-бубарската за-
друга — за лозов расадник. 

23. Манов Борис, агроном во Земјоделското 
училиште — за лозов расад. 

24. Смиланов Андрико, Претпријатие „Грозд", 
за алкохолни пијалоци. 

25. Танов Бранко, во складот на Претприја-
тието „Бисерка" — за лак и алкохолни пијалоци, 

26. Илиев Горги, агроном во Претпријатието, 
„Агротехника" — за вештачки ѓубриња. 

27. Шиљанов Дончо, Трговско претпријатие 
,,Задругар" — за вештачки ѓубриња. 

28. Ванчо Атанасов, земјоделски техничар во 
Општ деловен сојуз. 

29. Баџаков Никола, Трговско претпријатие 
,,Агротехника" — за земјоделски машини. 

30. Вуксановиќ Милисав, агроном во Задруж-
ната школа — за земјоделски машини. 

31. Стоев Ристо, во Трговското претпријатие 
„Македонија" — за огревно дрво и ќумур. 

32. Ристо Ристоманов, директор во Претприја-
тието ,,Сеча". 

33. В ангелов Томо, техничар во Шумското сто-
панство — за огревно дрво и ќумур. 

34. Цурев Мито, директор на Столарската ра-
ботилница — за намештај. 

35. Захов Стоил, приватен тишлер — за на-
мештај. I 

36. Божинкочев Нанчо, Самостоен трговски ду-
ќан „Нова трговија" — за конзерви. 

37. Костуранов Цветко, во Трговското претпри-
јатие „Месар" — за конзерви. 
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38. Георги Митев, ветеринарен; инспектор во На 
родниот одбор на општината Струмица. 

39. Катица Босиланова, професор во Вишата 
гимназија „Јане Сандански" — за масло. 

40. Горги Манчев, професор во гимназијата — 
за масло. 

41. Драги Хаџитошев, началник во Одделението 
за комунални работи на Народниот одбор на општи 
ната Струмица. 

42. Карагоцев Киро, градежен техничар во 
Претпријатието „Бел камен" — за градежен мате-
ријал. 

43. Божинов Киро во Трговското претпријатие 
„На-Ма" — 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 техничар 
— за сувомесни производи. 

47. Гогушев Јанко, Инвалидско претпријатие 
„Борец" — за безалкохолни пијалоци. 

48. Босиљанов Тодор, во Занаетчиското прет-
пријатие ,Дрвена звезда" — за безалкохолни пи-
јалоци. 

49. Бубев Ристо, Занаетчиско претпријатие 
„Струмешница" — за тестени производи. 

50. Стојанов Мито, директор на Претпријати-
ето „Струмешиица" — за тестени производи. 

51. Шекеџиев Коста, Занаетчиско претпријатие 
,Дрвена звезда" — за шеќер и производи од шекер. 

52. Калеников Сократ, во Занаетчиското прет-
пријатие „Црвена звезда" — 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 „Прогрес" — за алати и машини. 

55. Херцегоњи Фрањо, Претпријатие „Ауто-
транспорт" — за мотори. 

56. Тртјаков Никола, Занаетчиско претпријатие 
„Прогрес" — за мотори. 

57. Пачов Борис, приватен железар — за же-
лезарски производи. 

58. Јанев Михаил, Занаетчиско претпријатие 
,,Прогрес" — за железарски производи. 

59. Гарваналиев Кочо, приватен лимар — за 
лимарски производи. 

60. Кировски Никола, приватен лимар — за ли-
марски производи. 

61. Мучев Атанас, учител во гимназијата — за 
бои и лакови. 

62. Новев Славчо, Градска кланица со ладил-
ник — за бои и лакови. 

63. Стоилов Душко, Трговско претпријатие „На-
Та" — за козметика. 

64. Филчевски Живко, тутунов склад — за ту-
ТЈ ови производи. 

65. Манчев Горги, професор во гимназијата — 
з? козметика. 

66. Масев Ташо, Трговско претпријатие „Исхра-
на" — за тутунови производи. 

67. Ристо Хаџи Мишев, хемичар во Рудникот 
зз фелшпад „Огражден" — за алкалоиди. 

68. Бинчев Боро, агроном во ФИ,то заштитната 
станица —- за алкалоиди. 

69. Танчев Митко, Трговско претпријатие „На-
Ма" — за текстил. 

70. Голубов Ристо, раководител на продавни-
цата „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 

„^Биљана" — за галантерија. 
77. Чачев Коста, наставник во Задружната 

школа — за галантерија. , 
78. Кирљачев Атанас, Трговско претпријатие 

„На-Ма" — за кожни производи. 
79. Ичев Ристо, Занаетчиско претпријатие „Сло 

га" — 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 „Педагоги-

ја" — за цемент. 
88. Стојков Илија, Трговско претпријатие „Гра-

нап" — за стакло. I 
89. Панов Мито, занаетчиско претпријатие на 

Деловниот сојуз — за стакло. 
90. Бојчев Ефтим, рудник за фелшпат — за 

вар. ) 
91. Арабаџиев Васил, народен одбор на општи-

на — за вар. 
92. ѓорѓе Стојков, службеник во Претприја-

тието „Гранап". 
93. Младенов Ристо, Претпријатие „Еленица" — 

за тули и керамиди. 
94. Стојанов Ристо, Претпријатие „Еленица" — 

за тули и керамиди. 
95. Цветков ѓорѓи, приватен грнчар — за грн-

чарија и порцулан. 1 

96. Ристоманов Димитар, Електрична централа 
— за електричен материјал. 

97. Урдов Тодор, Установа за градско зеленило 
— за грнчарија и порцелан. 

98. Кировски Киро, Претпријатие „Електрон" — 
за електричен материјал. 

99. Ѓорѓи Иванов, работник во Печатницата 
„Благој Мучето" — за печатени производи. 

100. Фиљафов Васил, Градска печатница — ча 
печатени производи. 
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101. Апостолов Јанко, Трговско претпријатие „На 
Ма" — за печатени производи. 

102. Чиков Киро, Коларска задруга „Готен" — 
за коларски производи. 

103. Френков Ташо, приватен колар — за колар-
ски производи. 

104. Нешев Ѓорѓи, приватен молер — за молер-
ски услуги. 

105. Монев Аралампи, приватен молер — за мо-
лерски услуги. 

XXVII СКОПЈЕ 

1. Зотиќ: Трајко, „Електро-Скопје" - за елек-
трични производи. 

2. Инж. Лепчевски Драган, Конзумна млекара 
— за млечни производи. 

3. Органџиев инж. Ангеле, Метален завод „Ти-
то" — за метални производи и конструкции. 

4. Божинов инж. Круме, , Околиски народен 
одбор, за електро погонски постројки и, мрежи. 

5. Перовски Стевче, Околиски народен одбор 
— за погонски инсталации и монтажа. 

6. Ристоски Љубомир, Метален завод „Тито" — 
за метални производи. 

7. Ачков Методија, Метален завод „Тито" — 
за метални производи, како и калкулации. 

8. Неловски инж. Спасе, Фабрика за стакло — 
за производи од стакло. 

9. Златановиќ инж. Јован, ЕКОНОМСКИ факул-
тет — за производи од неметали. 

10. Кардољев инж. Петар, Технички! факултет 
— за производи од машинска струка. 

11. Субановиќ инж. Братислав, Хид,ро електро-
проект — за проектирање хидро објекти. 

12. Грчев инж. Димитар, „Хидро електропроект" 
— за проектирање електромашински дел за хидро-
објекти. 

13. Грдановиќ инж. Слободан, ОКОЛИСКИ наро-
ден одбор — за градежни објекти. 

14. Ивановски Александар, фотограф, ул. „Мир 
че Ацев" бр. 54 — за фотографски и оптички апа-
рати, инструменти и прибор. 

15. Донески инж. ѓорѓи, „Центрохемија" — за 
сапун и козметички производи. 

16. Георгиевски инж. Ристо, „Лафома" — за це-
мент и производи од филмска индустрија. 

17. Димитровски инж. Киро, „Радијатор" — за 
котлово и паровод. 

18. Цаневски Младен, Тутунов комбинат — за 
тутун и тутунови производи. 

19. Тренчев Киро, Индустриска кланица — за 
месо и месни производи. 

20. Поповиќ инж. Жарко, Пивара — за пиво. 
21. Попов Трајче, Фабрика „Кузман Јосифов-

ски —- Питу" — производи од текстил. 
22. Штимац инж. Душан, Фабрика „Карпош" 

— Ѓорче Петров — за бетонски елементи. 
Косевски инж. Владимир, Околиски наро-

ден одбор — за градежништво и градежна 
риЈаЈт 

24. Блажев Александар, ул. „Пајак" бр. 8 — за 
стакло и брусачка струка. 

25. Гратчанец Киро, фирмописец, ул. „437" бр. 6 
— за фирмописачка струка. 

26. Китанов Илија, мебелостолар, ул. „493" бр. 
10 — за дрвна индустрија и намештај. 

27. Тасевски Љупчо, мебелостолар — Претпри-
јатие „Јавор" — за дрвна индустрија и намештај. 

28. Иванов Спиро, колар, ул. „105" бр. 43 — за 
коларо-ковачка струка. 

29. Соколовски Славко, ковач Југомонтажа „Б. 
Давков" — за ковачка струка. 

30. Варадинов Иван, столар, ул. 222" бр. 27 — 
за градежна столарија. 

31. Јованов Димче, Задруга „Просперитет" — за 
градежна столарија. 

32. Ристиќ Милош, ул. „116" бр. 44 — за боч-
варски занает. 

33. Костов ѓорѓи, ул. „294" бр. 57 — за бочвар-
ски занает. 

"""34. Стојаноски Владо, кондураџиски дуќан „Ра-
ботник" - за чевли. 

35. Тодоров Драган, кондураџиска задруга „На-
предок" — за чевли. 

36. Димитровски Киро, претпријатие „Колек-
тив" — за кожа, седларска и ременарска стока, при 
бор и кожна галантерија. 

37. Тодороски Раде, Претпријатие „Спорт" — за 
кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кож-
на галантерија. 

38. Узеир Узеири, Фабрика за кожи „Гоце Дел-
чев" — за кожи, седларска и ременарска стока. 

39. Димитровски инж. Стоил, Завод за стопан-
ско планирање на НРМ — за тутун: и тутунови про-
изводи. 

40. Килиманов Иван, Фабрика за конзерви 
„Вардар" — за животни намирници. 

41. Георгиев Стеван, Фабрика за конзерви 
„Вардар" — за животни намирници. 

42. Икономов Александар, Околиска занаетчи-
ска комунална комора — за деликатеси^ произ-
води и производи од шеќер. 

43. Стојановски Ацо, Претпријатие „Вкус" — 
за леб и бело печиво. 

44. Ковачевски Илија, Транспортно претприја-
тие „Вардар" — за автомеханичарски производи. 

45. Георгиев Борис, Автотурист — за автоме-
ханичарски поправки. 

46. Перчинков Јосиф, часовничар, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 27 — за часовничарски занает. 

47. Инж. Димитриев Стоил, Завод за стопанско 
планирање на НРМ — за тутун и тутунови про-
изводи. 

48. Инж. Камчев Ристо, Тутунов комбинат — за 
тутун и тутунови производи. 

49. Црвенковски Живко, „Стокопромет" — за 
добиток и добиточна храна, месо и производи од 
месо. 

50. Инж. Перо Бакалов. Земјоделско-шумарска 
комора на НРМ — за добиточна храна. 

51. Грижовски Ѓуша, директор на ,^Житофонд" 
— за житарици и исти преработки. 

52. Бајрами Супхи, во „Житофонд" — за жи-
тарици и млин ски преработки. 

53. Михајлов Ѓоко, Житна заедница — Скопје 
— за житарици и млински преработки. 

54. Инж. Бабанов Лазар, Земјоделски испитате-
лен институт — за житарици и млински прера-
ботки. / 
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55. Анчев инж. Тихомир — доцент на Земјодел-
скс-шумарскиот факултет — за житарици и млин-
ски преработки. 

56. Инж. Гиров Јордан, „Семевардар" — за се-
менска стока. 

57. Инж. Глигоров Спасе, Земјоделски испита-
телен институт — за семенска стока. 

58. Кшшманов Иван, Фабрика за конзерви 
„Вардар" — за животни намирници. 

59. Георгиев Стеван, Фабрика за конзерви „Вар 
дар" — за животни намирници. 

60. Дабески Андон, Претпријатие „Иднина" — 
за животни намирници. 

61. Инж. Матов Крум, во Заводот за овоштар-
ство — за овошје, зеленчук и нивни преработки. 

62. Инж. Паркачева Наталија, Земјоделски шу-
марски факултет — за млеко и: млечни производи. 

63. Инж. Новески Радован, Народен одбор на 
Скопска околија — за млеко и млечни производи. 

64. Инж. Петровски Никола, на служба во За -
водот за рибарство — за риба. 

65. Инж. Сидоски Миле, на служба во Заводот 
за рибарство — за риба. 

66. Дугановски Армодија, директор на „Алко-
гтромет" — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

67. Николоски Иван, главен магационер — за 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

68. Боро Мисајловски, Завод; за лозарство на 
НРМ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

69. Инж. Петровски Жарко, во Заводот за ло-
зарство на НРМ — за алкохолна и безалкохолни 
пијалоци. 

70. Стаменски Бранко, на служба во Претпри-
јатие „Макотекс" — за сурова кожа, волна и крзно. 

71. Инж. Георгиевски Јордан, Земјоделско-шу-
марски факултет — за индустриски растенија. 

72. Инж. Ѓозева Нада, Секретаријат за земјо-
делство на НРМ — за индустриски растенија. 

73. Инж. Георгиевски Јордан, Земјоделско -
шумарски факултет — за лековити растенија. 

74. Велков Илија, директор на Претпријатието 
„Билка" — за лековити растенија. 

75. Костадинов Манчо, на служба во Претпри-
јатието „Билка" —' за лековити растенија . 

76. Бошковски Драган, на служба во Претпри-
јатието „Билка" — за лековити растенија. , 

77. Кртев Ѓорги, на служба во Секретаријатот 
за финансии на НРМ — за финансиски работи, 
сметководство и книговодство. 

78. Инж. Пемовски Димче, на служба во Заво-
дот за лозарство на НРМ — за лозарство. 

79. Делков Илија, на служба во Заводот за ло-
зарство на НРМ — за лозарство. 

80. Михајловски Ѓоко, во Житна заедница — 
Скопје — за зрнена храна. 

81. Инж. Страхил Дурјански, шумарски инже-
нер при Народниот одбор на Скопска околија — 
за огревно дрво и јаглен. 

82. Димко Шалтански, директор на Шумското 
стопанство — за јаглен и преработка од јаглен. 

83. Инж. Страшимир Лазаров, шумски инспек-
тор при Народниот одбор на Скопска околија. 

84. Инж. Спасе Попов, управник на Факултет-
ско стопанство „Трубарево" — за градинарски про-
изводи, зеленчук и нивна преработка. 

85. Инж. Владимир Тројачанец, службеник на 
Народниот одбор на Скопска околија — за ов-ош-
је и нивни преработки. 

86. Инж. Киро Венински, директор на Земјо-
делското стопанство „Тафталиџе" — за зарзават и 
негови преработки. 

87. Инж. Светозар Митровиќ, инж. агроном при 
Околиско-земјоделеќата станица — за зеленчук и 
нивни преработки. 

88. Инж. Милован Велковиќ, референт по зе-
мјоделие при Народниот одбор на општината ^Ки-
села Вода" — за зарзават и негови преработки. 

89. Инж. Војо Кртевски, агроном при Околиска-
та земјоделска станица за зарзават и нивни пре-
работки. 

90. Инж. Перо Христовски, службеник при 
Управата за градско и вонградско зеленило — 
Скопје — за цвеќе. 

91. Инж. Раде Новевски, Народен одбор на 
Скопска околија — за сточна храна. 

XXVIII СТРУГА 

1. Наумовски Крсте, директор, на ДК „Караор-
ман" — за јаглен, градежен материјал, дрво и про-
изводи од дрво. 

2. Крсте Кочовски, продавач — Фабрика) , за 
чевли ,,Пролетер" — за гума, кожи и производи од 
кожа и гума. 

3. Ламбуш Шута, директор на Фабриката 
,.Стружанка" — за волна и производи од волна. 

4. Профи Ѓоргон, продавач — во „Снабдител" 
— Струга — за железарија. 

5. Стефе Пулејков, продавач во Трговското 
претпријатие ,,На-Ма" — за хемиски производи, 

6. Д-р Горги; Несторов, лекар управник на ДНЗ 
— Струга — за прехранбени; артикли. 

7. Докоски Никола, комерцијалист во Тргов-
ското претпријатие „На-Ма" — за некој млечни 
производи. 

8. Славе Биљан, продавач, Трговско претпри-
јатие „Храна" — за месо и призводи од месо. 

9. Гани Бакал, приватен продавач — за сода 
вода, алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

10. Вангел Стојаноски, службеник во Комунал-
ната банка Струга — за жито и тесто. 

11. Виктор Поповски, службеник при маслодај-
ната Т. Велес — за семе. 

12. Ристо Поповски, директор монопол —- за 
тутун. 

13. Миле Бендо, службеник во Електро дистри-
бутивното претпријатие „Светлост" — за електрич-
ни материјали. 

20. Ило Јанко, работник во Водовод и канали-
зација — за браварски и лимарски производи. 

21. Ристо Голабовски, земјоделски техничар во 
Земјоделското стопанство „Црни Дрим" — за овош-
је и зеленчук. 

22. Акуф Бари, аутомеханичар во Дирекцијата 
„Струшко поле" — за автомеханичар! поправки, 

23. Славко Топа л оски, службеник „,Снабдите л" 
— за колонијални стоки1. 

24. Методи Голабоски, столар — Дрвни комби-
нат „Караорман" — за столарски производи. 

25. Инж. Митко Поповски, директор на Тех-
ничкото училиште — за ѕидарски работи. 
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26. Методи Целоски, земјоделски техничар во 
Земјоделското стопанство „Црни Дрим" — за ло-
зови садници. 

27. Инж. Димче Белески, директор на Земјодел-
ското стопанство ,Дрни Дрим" — Струга — за ло-
зарство. 

XXIX СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. Јанко Јашчул, млинар — за м л ина реки про-
изводи и житарици. 

2. Страхилов Павле, ветеринарен лекар — за 
живина. 

3. Мемедалиев Мирче, „Снабдител" — за жива 
стока. 

4. Вијенсти Аксентиев, Деловен сојуз — за 
кожи и волна. 

5. Костадинов Ванчо, управник на? овошниот 
расадник — за овошје и зеленчук. 

6. Јованов Лазо, земјоделски; техничар — за 
млеко и производи од млеко. 

7. Спасов Новчо, управник на Општата земјо-
делска задруга. 

8. Ванчо Коцев, директор на Угостителското 
претпријатие — за алкохолни производи. 

9. Петров Димче, техничар во Деловниот со-
јуз — за вештачки ѓубриња. 

10. Ванчо Андов, машински техничар — за зе-
мјоделски машини и алати. 

11. Панев Тоде, директор на Претпријатието 
,,Пелистер" — за огревно дрво и! дрвена граѓа. 

12. Мицков Тодор, тишлер — за намештај. 
13. Пехливано Доне, директор на Претприја-

тието „Снабдител" — за сувомесни производи. 
14. Андонов Добре, директор на мдинот — за 

тестени производи. 
15. Стаменков Донев Ване, квалификуван пе-

карски работник — за тестени производи. 
16. Тасев Трајче, управник на Трговското прет-

пријатие „Иднина" — за текстил, галантерија и 
конфекција. 

17. Гердов Благој, електротехничар — за елек-
трични материјали и услуги. 

18. Елисеев Стево, градежен техничар — за це-
мент, стакло, тули и керамиди. 

19. Горчев Иван, колар — за коларски работи. 
20. Коцев Здравко, магазионер во „Пелистер" 

— за бои и лакови, хемикалии и прибор. 
21. Барбаровски Стојанче, механичка работил-

ница — за железарска, и метална стока. 
22. Вукадинов Владо, технички механичар — за 

моторни возила, резервни делови и прибор. 
23. Боризов Наце, коиосала — за трактори и 

сообраќај. 
24. Лугунски Цане, бочвар — за бочварски: про-

изводи., 
25. Марков Санде, столар — за столарски! про-

изводи. 
26. Георгиевски Коле, службеник во „Светлост" 

— за хартија. 

27. Спасов Воце, референт по земјоделство 
службеник во Народниот одбор на општината Св. 
Николе — за семиња. 

28. Панев Панче, директор на „Прогрес" — за 
колонијални стоки. I 

29. Сандев Гене, тишлер —- за лимарски услуги. 
30. Милев Трајче, градежен инспектор, Наро^ 

ден одбор на општина Св. Николе — за градежни: 
и ѕидарски услуги. , 

31. Андонов Киро, шекерџи ја - за производи 
од шеќер. I 

32. ѓурѓа Ганева, — за финансиско сметковод-
ство и книговодство. 

33. Коле Ѓорчев - за финансиско сметковод-
ство и книговодство. 

XXX ТЕТОВО 

, 1. Николовски Александар — за огревно дрво 
и јаглен. 

2. Јосифоски Кирко — за огревно дрво и ја-
глен. 

3. Нонески Саво — за железарска метална сто 
ка, велосипеди, шивачки машини и др. 

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

5. Амети Ваит — за моторни возила, резервни 
делови и прибор. 

6. Гавроски Томче — за транспортен сообраќај 
7. Марушка Иван — за моторни возила, ре-

зервни делови и прибор. 
8. Марушка Иван — за транспортен: сообраќај. 
9. Џиџеков Александар, земјоделски инспектор 

при Народниот одбор при општината Тетово — веш-
так за земјоделски машини, алати и вештачки ѓу-
бриња. I 

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

И. Саво Стојковиќ:, раководител на Пчеларска-
та задруга во Тетово — вештак за пчеларски ма-
теријал и прибор. 

12. Димитриевски Панче — за пчеларски мате-
ријал и прибор. 

13. Јованоски Никола — за спортски прибор. 
14. Иљоски Младен — за спортски прибор. 
15. Јосифоски Кирко — за бои, лакови, хеми-

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

и прибор. 
17. Костоски Глишо — за, дрво и дрвни произ-

води. \ 
18. Филипоски Никола — за дрво и дрвени про 

изводи. ^ 
19. Лефтероски Киро — за шумарство и шу-

марски производи. 
20. Антески Миле — за шумарство' и шумарски 

производи. 
21. Ангелоски Миле — за намештај. 
22. Врошески Благој — за намештај. 
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23. Николоски Александар - за дрво и извоз. 
24. Јосифоски Кирко - за дрво и извоз, 
25. Силјаноски Крсто — за паркет. 
26. Павлоски Крсто — за паркет. 
27. Исаевски Гоце — бочварска струка. 
28. Јанковски Борис - бочварска струка. 
29. Николоски Никола — коларска струка. 
30. Стефаноски Тодор - коларска струка. 
81. Јевтоски Чедо — столарска струка. 
32. Јованоски Стојан — столарска струка. 
33. Лефтероски Киро — експлоатација на 

шуми. , 
34. Антески Миле — експлоатација на шуми. 
35. Апостолски Војче - за хартија. 
36. Софрониевски Славе — за хартија. 
37. Спироски Јоцо — за текстил, кратка стока 

и конфекција. 
38. Јованоски Никола - за текстил, кратка сто 

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

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

работки. 
41. Димитриевски Ацо — за житарици, илин-

ски и тестени производи. 
42. Сазцов Борис — за житарици, млински и 

тестени производи:. 
43. Јосифи Миџет — за овошје, зеленчук и пре-

работки. \ 
44. Божиноски Јошко — за овошје, зеленчук: и 

преработки. 
45. Стефаноски Живко — за стока, маст, месо 

и преработки. 
46. Кузманоски 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. Петроски Симо — за алкохолни и; безалко-

холни пијалоци. 
50. Стојански Стојан — за алкохолни и без-

алкохолни пијалоци. 
51. Блажески Борис — за риба. 
52. Костоски Глита, приватен занаетчија сто-

лар — за намештај. 
53. Божиноски Младен — за прехранбени ар-

тикли. ј 
54. Мисајлоски Аспарух — за колонијална 

стока. I 
55. Меновски Форе — за колонијална стока. 
56. Мисајлоски Аспарух — за мешана стока. 
57. Бошкоски Младен: — за мешана стока. 
58. Иса Даут — за аутомеханичарски поправки. 
59. Марушка Иван — за аутомеханичарски по-

правки. ^ 
60. Серафимовски Киро — за занаетчиско ли-

марски услуги. ; 
61. Митрески Круме — за занаетчиско лимар-

ски услуги. 
62. Павлоски Крсто — за градежни услуги. 

63. Синановски Крсто, висококвалификуван ра 
ботник, палир во Одделението за комунални работи 
при општината Тетово — вештак за градежни ус-
луги. 

64. Серафимовски Симо — за електричарски 
услуги. 

65. Јованоски Трипун - за електричарски ус-
луги. 

66. Стефаноски Тодор — за ковачки к колар-
ски занает. 

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

68. Емвруло Муадин — за посластичарски за-
нает. ј 

69. Зеќири Несет, слаткар — вештак за послан 
тичарски занает. 

70. Блажески Симо — за ѕидарски занает. 
71. Силјаноски Крсто — за ѕидарски занает. 
72. Филипоски Коле — за столарски занает. 
73. Урошески Благоја — за столарски занает. 
74. Миса ј л оски Аспарух — за галантерија, ба-

зарска стока и играчки. ; 
75. Бошкоски Младен - за галантерија, базар-

еви стоки и играчки. 
76. Ѓорчески Борис — за крзнарска стока. 
77. Василески Гаврил — за крзнарска стока. 
78. Крстески Кирко — за каделни и јутени про-

изводи. 
79. Апостолски Глигор — за каделни и јутени 

производи. 
80. Касам Али — за кожа и: ременарска стока. 
81. Абуш Иса — за кожа, седларска и ременар-

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

волна, крзно, живина и отпадоци од влакна. 
83. Мишкоски Димко — за сурова кожа, волна, 

крзно, живина и отпадоци од влакна. 
84. Гашоски Александар — за живина. 
85. Крстески Томе — за живина. 
86. Пандилоски Веселин — за отпадоци. 
87. Петроски Симо — за угостителство. 
88. Јованоски Димо — за угостителство. 
89. Доноски Благоја — за електроинсталатер-

ска струка. 
90. Серафимоски Симо — за електроинстала-

терска струка. 
91. Лакоски Благоја — за радиомеханичарска 

струка. 
92. Серафимовски Симо — за радиомеханичар-

ска струка. 
93. Лакоски Благоја — за радиоапарати и при-

бор. 
94. Серафимоски Симо — за радиоапарати и 

прибор. , 
95. Николоски Аце — за градежништво и ма-

теријали. 
96. Стефаноски Ристо (Черенко) — за градеж-

ништво и градежни Материјали. 
97. Дембовски Душко, инж. директор на Гра-

дежното претпријатие „Љуботен" — вештак за бе-
тон. 
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98. Стефаноски Војо, инж. шеф на отсек: за ко-
мунални работи на општина Тетово — вештак за 
бетон. 

99. Јовански1 Андро - за графичка индустрија. 
100. Апостолски Милан — за графичка инду-

стрија. 
101. Ѓорѓески Бранко — за лозарство. 
102. Покорни Бранко — за лозарство. 
103. Димитриески Ацо — за зрнена храна. 
104. Атанасоски Тоде — за зрнени храни. 
105. Јендровски Владо — за финансии, сметко-

водство и книговодство. 
106. Гогоски: Трпе — за финансии, сметководство 

и книговодство. 
107. Атанасоски Трпе - за фарбарска струка. 
108. Илиевски Јоше — за фарбарска струка. 

XXXI ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Алексов Илија, директор на Трговското 
претпријатие ,Даб" - - за огревно дрво и јаглен. 

2. Андреев Ацо, машински техничар во Фа-
бриката за метален намештај „Браќа Кошулчев^" 
— за железарија и метална стока, велосипеди, ши-
вачки машини и прибор. 

3. Георгиев Дарчо, директор на Трговското 
претпријатие „Железар" — за материјали, возила, 
резервни делови и прибор. 

4. Хаџи Тонев Ордан, директор на Претприја-
тието за автотранспорт и шпедиција — за тран-
спорт и сообраќај. 

5. Инж. Ќурчиев Љубе, електроинженер во 
Околискиот народен одбор — за електро и радио-
индустрија. 

6. Игнов Ангел, директор на занаетчиското 
претпријатие „Радиоцентар" — за радиоапарати и 
прибор. 

7. Инж. Минов Мино, инж. во Фабриката за 
масло — Велес — за индустрија на масло. 

8. Петровски Благоја, градежен инспектор на 
Народниот одбор на општината — Титов Велес — 
за градежен материјал. 

9. Зафиров Борис — приватен молер —- за 
фарбарска струка. 

10. Шурков Благој, референт по комунални ра-
боти и овластен градежен инспектор при Околи-
скиот народен одбор — Титов Велес — за предмети 
од бетон и вештачки камен. 

11. Трајков Трајко, палир во Градежното прет-
пријатие „Бетон" — за ѕидарство. 

12. Инж. Панов Коста, инженер во Фабриката 
за порцелан „Борис Кидрич" — за керамички' про-
изводи. 

13. Фојницалиев Трајан, приватен столар — за 
намештај. 

14. Иванов Коце, приватен бочвар — за боч-
варски производи. 

15. Клинчаров Горги, приватен колар — за ко-
ларски производи. 

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

17. Инж. Панов Коста, инж. во Фабриката за 
порцелан „Борис Кидрич" — за стакло, порцелан 
и керамичка стока. 

18. Крепиев Боро, комерцијалист во Трговското 
претпријатие „На-Ма" — за текстил, кратка и пле-
тена стока и конфекција. 

19. Јовев Димче, магазионерво Трговското прет-
пријатие „Сутјеска" - за галантерија и базарска 
стока и играчки. 

20. Зарезанков Ѓорги, директор на Ќурчиско 
крзнарската работилница ,Димко Митрев" — за 
крзнарска стока. 

21. Бабунски Панче, раководител на Сарачкатз 
задруга „Благоја Леов" — за јажарска стока, ка-
делски и јутени производи. 

22. Бабунски Панче, раководител на Сарачката 
задруга „Благој Леов" — за кожа, седларска, ре-
менарска стока, прибор и кожна галантерија. 

23. Стојков Јовче, директор на Претпријатието 
за обработка на тутун — за тутун: и тутунови пре-
работки. 

24. Тодоров Киро, управител на Ветеринарната 
станица — за стока и сточна храна. 

25. Тоодоров Киро, управител на Ветеринарна-
та станица — за месо и месни производи. 

26. Белев Борис, директор на Претпријатието 
„Жито Македонија" — за житарици, млински пре-
работки и зрнени храни. 

27. Шурков Тодор, службеник во Околискиот 
народен одбор — за семенска стока и лозарство. 

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

29. Паунов Ѓорги, комерцијалист на Деловниот 
сојуз — за емиш и зарзават. 

30. Бабунски Алексо, продавач во Трговското 
претпријатие „Шар" — за млеко и млечни произ-
води. ! 

31. Ѓоргов Миле. запослен во Претпријатието 
„Винар" — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

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

33. Жабев Петре, книговодител во Деловниот 
сојуз „Биљана" — за колонијална стока. 

34. В ангелов Методи, запослен во Трговското 
претпријатие на големо „Ангровардар" — за мешо-
вита стока. 

35. Хаџи Тонев Ордан — директор! на Претпри-
јатието за Автотранспорт и шпедиција — за авто-
механичарски поправки. 

36. Илиев Борис, приватен лимар — за лимар-
ски занаетчиски услуги. 

37. Бојаџиев Атанас, директор на Угостителско 
то претпријатие „Вишна" — за посластичарски за-
нает. 

38. Настовски Александар, земјоделски техни-
чар во Птицеводното претпријатие ,Долно Ориза-
ри" — за живина. 

39. Ѓоргов Лазо, запослен во Трговското прет-
пријатие на големо „Ангровардар" — за мешовита 
индустриска стока. 

40. Ќурчиев Панче, раководител на откупната 
станица во Титов Велес на претпријатието „Сиро-
вина" од Белград — за отпадоци. 

41. Џипунов Јосиф, директор на Угостителското 
претпријатие „Атина" — за угостителство. 
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42. Ќупев Илија, запослен во Земјоделската за-
друга „Единство" — за сурова кожа, водна, крзно, 
животински отпадоци и влакна. 

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

44. Панов Трајче, директор на Претпријатието 
„Динамо" — за електрични услуги. 

45. Сираков Панче, службеник во Околискиот 
народен одбор - за финансии, сметководство и 
книговодство. 

XXXII ШТИП 

1. Ефтим Попов, агроном во Земјоделско"сто-
чарскиот комбинат „Црвена звезда" — с. Три Чеш-
ми — за житарици. 

2. Соколоски , Тодор, земјоделски техничар, 
службеник во Народниот одбор на општината — 
Штип — за жатарици. 

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

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

5. Василев Васил, раководител на Месарскиот 
дуќан ,, Месо-Риба" — за жива стока. 

6. Стефанов Иван, раководител на Месарскиот 
дуќан „Месар" — за жива стока. 

7. Ѓонов Ладе, работник во задругата „Един-
ство" — во Штип — за кожа и волна. 

8. Каев Стојан, раководител на Трговскиот ду-
ќан за К О Ж И ,,Кожар" — за кожа и волна. 

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

10. Калески Митко, директор на Претприја-
тието „Калинка" — за овошје и зеленчук. 

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

12. Корнети Диаманди, инж. агроном во реон-
ската опитна станица во Кочани — за житарици, 
сточна храна, овошје, зеленчук, млеко и млечни 
производи, памук, тутун, ориз, маслодаЈни семиња, 
лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња 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" 
- з а памук. 

17. Иванов Добре, управник на Земјоделската 
задруга „Стојан Калеов" во с. Крупиште — за ориз. 

18. Атанасов Серафим, директор на Специја-
лизираната задруга ,,Слога" — за ориз. 

19. Миташов Мијалчо, раководител на Масло-
дајната испостава — за маслодајни семиња. 

20. Мемедов Мека, агроном во Општиот дело-
вен сојуз — за маслодајни семиња. 

21. Ушински Ванчо, директор на Земјоделското 
училиште — за лозов посадочен материјал. 

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

23. Алибегов Алија, директор на Лозарското 
претпријатие „Грозд" — за алкохолни! пијалоци. 

24. Чеггреганова Љерка, агроном во Лозаро-ви-
нарското претпријатие ,,Грозд" — за алкохолни пи-
јалоци. . 

25. Бочваров Благоја, управник на Станицата 
за заштита на растенија — за заштита на расте-
нијата. 

26. Попов Љупчо, раководител на Земјоделско-
то претпријатие — за вештачки ѓубриња. 

27. В ангелов Атанас, шумарски инженер во 
Шумското инд. претпријатие , , Б о р и с Кидрич" во 
Кочани, живее во Кочани — за огревно дрво, ќу-
мур и намештај. 

28. Иванов Ванчо, шеф на механичка работил-
ница во Фабриката „Македонка" — за земјоделски 
машини. 

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

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

31. Пешков Страшко, службеник во Трговско-
то претпријатие Чатал — за огревно дрво и ќумур. 

32. Василев Трајко, директор на столарското 
претпријатие „Мебел" — за дрво и граѓа. 

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

34. Ванчо Јорданов, раководител на продавни-
цата за намештај на Претпријатието „Мебел" — за 
намештај. 

35. Чачаров Петар, мајстор во Претпријатието 
,,Мебел" — за намештај. 

36. Тодоров Коле, ветеринарни техничар - за 
конзерви. 

37. Јорданов Методи, раководител на Тргов-
скиот дуќан „Лисец" — за конзерви. 

38. Калески Митко, директор на Претпријати-
ето „Калинка" — за масло. 

39. Рибароски Тодор, службеник во Претприја-
тието ,,Исхрана" — за масло. I 

40. Шалев Петар, раководител на Ресторанот 
„Предара" —- за сувомесни производи. 

41. Ѓоргов Тодор, директор на Угостителското 
претпријатие „Нов Белград" — за сувомесни про-
изводи. I 

42. Магинаров Тодор, раководител на Содарата 
^Европа" — за безалкохолни пијалоци. 

43. Попов Киро, секретар на Земјоделската ко-
мора во Штип — за безалкохолни пијалоци. 

44. Витларов Мишо, директор на Слаткарското 
претпријатие „Јагода" — за слаткарски производи. 

45. Сечков Никола, раководител на Трговскиот 
дуќан „Прехрана" — за тестени производи. 

46. Захарие Васил, продавач во Книжарата 
,,Метал" — за шеќер и производи од шеќер. 

47. Рубиша Моис, работник во Претпријатието 
за земјоделски машини „Метална" — за алатни ма-
шини1. 

48. Балабанов Стојан, службеник во Земјодел-
ската аптека — за мотори. 

49. Митко Јанев, механичар во Претпријатието 
„Напредок" — за мотори. 

50. Срцев Добре, раководител на Железарскиот 
дуќан „Метал" — за железарски производи. 
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51. Панев Стојмир, раководител на Железар-
скиот дуќан „Караорман" — за железарски про-
изводи. 

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

53. Стојчев Петар, лимар — за лимарски про-
изводи. I 

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

55. Соколов Ратко, директор на Молерското 
претпријатие „Укус" — за бои и лакови. 

56. Водјаник Тодор, работник во Молерското 
претпријатие „Укус" — за бои и лакови. 

57. Скерлев Димче, раководител на аптеката — 
за козметика. ј 

58. Брашнаров Митко, раководител на Испо-
ставата — за тутун. 

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

60. Гајдарски Драги, заменик технички раково-
дител на Предилницата „Македонка" — за предиво. 

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

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

63. Витларов Коле, службеник во Трговското 
претпријатие „,Универзал" — за кожарски произ-
води. ј 

64. Коле Илиев, службеник при Комуналната 
банка во Штип — за кожарски производи:. 

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

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

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

68. Петров Петар, градежен техничар во Гра-
дежното претпријатие за високоградба ,Даруда" во 
Штип — за вар. , 

69. Златковски Александар, градежен техничар 
во Градежното претпријатие „Бетон" V градилиште 
во Штип — за градежништво. 

70. Иванов Јордан, директор на Претпријатието 
„Пролетер" — за тули и керамиди. 

71. Петров Драги, градежен техничар во Гра-
дежното претпријатие „Бетон" V градилиште во 
Штип — за тули и керамиди. , 

72. Трендафилов Димитар, електротехничар за 
електрични материјали. 

73. Голев Симеон, раководител на Претприја-
тието „Електројуг" — за електрични материјали. 

74. Смилков Васил, работник при Електрич-
ното дистрибутивно претпријатие — за електрични 
материјали. 

75. Гошев Ванчо, технички раководител на 
Печатницата „Илинден" — за печатарски услуги. 

76. Георгиев Ванчо, раководител на кланицата 
— за коларски производи. 

77. Бунгуров Трајче, работник во Коларскиот 
погон „Прогрес" — за коларски производи. 

78. Соколов Ратко, директор на Молерското 
претпријатие „Укус" — за молерски услуги. 

79. Кулков Ангел, градежен техничар, службе-
ник при Народниот одбор на општината Штип — 
за цемент. 

80. Ушински Симеон, столарски работник во 
Столарското претпријатие „Мебел" — за намештај. 

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

Су бр. 297/61 
25 мај 1961 година 

Скопје 
Претседател 

на Вишиот стопански суд на НРМ, 
Петар Лештаров, с. р. 

Обласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-9343/1 од 17 април 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Кабакочева Фроса, родена на 12 октомври 1954 
година во гр. Струмица, Штипска околија, од ро-
дители: татко Митев Мито и мајка Митева, род. 
Накева Слава, а е усвоена одо Кабаксчев Благој и 
Кабаксчева Катерина, род. Накова, обата од гр. 
Струмица, така што во иднина ќе го носи роденото 
име Ленче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (95) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8182/1 од 10 април 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Адем Хава, од град Битола, родена на 31 декем-
ври 1945 година во град Битола, од татко Риза и 
мајка Исмет, така што во иднина роденото име ќе 
И гласи Севдије. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „,Службен весник на НРМ". (96) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-9183/1 од 13 април 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Неданоски Виктор, роден на 6 јули 1925 година 
во село Речица, Охридска околија, од татко Неда-
носки Бељан и мајка Доста, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Богоја. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (98) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11)294 од 10 мај 1961 
година, ја одобри промената на личното име на Зи-
совски Василие, роден на 3 август 1921 година во 
гр. Крушево, Битолска околија, ед татко Зисовски 
Никола и мајка Хрисула, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Зиси Васко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
до „Службен весник на НРМ". (99) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1196/2 од 6 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
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Ајдини Исмета Виолетка, родена на 29 мај 1959 
година во с. Жировница, Тетовска околија, од татко 
Ајдини Исмет и мајка Азизе, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Фатима. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „,Службен весник на НРМ". (100) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10857 од 18 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Милошевски Ладомир, роден на 15 јануари 1924 го-
дина во с. Обршани, Битолска околија, од татко 
Доне и мајка Мара, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Раде. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (101) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10547/1 од 12 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Митовски Владимир, роден на 4 февруари 1935 го-
дина во с. Отушиште, Тетовска околија, од татка 
Митовски Јасро и мајка Руса, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Ратко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (102) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10727/1 од 12 мај 1961 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Аневски Томе, од град Битола, роден на 26 март 
1956 година во град Битола, од татко Аневски Тра-
јан и мајка Марија, така што во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи Субашевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (103) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8308/1 од 10 април 
1961 година, ја одобри промената на роденото 
и фамилијарното име на Решовски Мирко, од с, 
Кукуречани, роден на ден 26 август 1930 година, од 
родители: татко Коле и мајка Ленка, така што во 
иднина роденото и фамилијарното име ќе му 
гласи Гетовски Мендо. ( 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (104) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8685/1 од 11 април 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Сурови Миодраг, роден на 8 септември 1957 го-
дина во град Скопје, од татко Звонимир и; мајка 
Воислава, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Мирослав. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (105) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10860 од 18 мај 1961 
година, ја одобри промената на личното име на д-р 
Јакимов Јован, роден на ден 8 декември 1935 го-
дина во град Скопје, од татко Трајко и мајка Бла-
городна, така што во иднина личното име ќе му 
гласи д-р Димитров Иван. 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (106) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11269 од 26 мај 1961 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Велков Душан, роден на 1 август 1932 година во 
град Скопје, од татко Велков Стефан и мајка Бел-
кова Аница, така што ,во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Ацев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (107) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-9236 од 17 април 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Атанасов Аврам, роден на 1 јуни 1943 година во с. 
Хума, Титоввелешка околија, НР Македонија, од 
татко Атанасов Михаил и мајка Атанасова, родена 
Михова Мена, настанет во град Гевгелија, Титов-
велешка околија, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Крсте. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (108) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
околиски СУД во КОЧАНИ 

Стојан Јованов Донев, од с. Зрновци, Кочани, 
поднесе до овој суд тужба за долг против Ќание 
Ајриова Исмаилова, од с. Зрновци, а сега иселена 
во Турција со непозната адреса. ^ 

Се повикува тужената Ќание Ајриова Исма-
ил ова, од с. Зрновци, Кочани, а сега иселена во 
Турција, во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во ,,Службен весник на НРМ", да ја 
соопшти на судот својата точна адреса или да од-
реди свој полномошник. Во противен случај судот 
ќе и одреди таков. 

Од Околискиот суд во Кочани, П. бр. 666/60 
(84) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

При Околискиот суд во Ресен е покрената оста-
винска постапка по оставината на покојниот Ча-
чоровски Мих. Димитар, бив. од гр. Ресен. 

Се поканува наследникот Панде Димитров Ча-
чоровски, од гр. Ресен, Охридска околија, а сега 
во Аргентина, со непозната адреса, да се јави во 
овој суд за да даде наследничка изјава во рок од 
една година од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно оставината ќе се расправи во негово 
отсуство. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Ресен, О . бр. 1 5 / 5 3 . (94) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ж е -
ровјане бр. 04-7571/1 од 1959 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници: 
на страна 6, рег. бр. 32 занаетчискиот дуќан под 
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фирма: Дрвостругарсха работилница -за брчење на 
даски, летви и др. на Беџети Реџела Шемси, со се-
диште во село Жеровјане, Тетовско. Предмет на ра-
ботењето на работилницата е: дрв о стругарска ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Беџети 
Реџепа Шемси. (30) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Жеровјане бр. 04-6487/1 од 5-1-1960 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници! на страна 4, рег. бр. 31 занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Сулејмани: 
Касама Асан, со седиште во с. Долно Палчиште, 
Тетовско, Предмет на работењето на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулеј-
мани Касама Асан. (56) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Жеровјане бр. 04-7915/? 959 год,ина е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 6, рег. бр. 33 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Исмаили Мустафа 
Исмаил, со седиште во с. Сенокос, Тетовско. Пред-
мет на работењето1 на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаили 
Мустафа Исмаил. (57) 

Врз основа на дозволата од Народнион' одбор на 
општината Титов ћелес бр. 03-2904/1 од 30-1У-1960 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 530, рег. бр. 522 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ќурчија Андреја 
Трајков, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар! 
Влахов" бр. 59. Предмет на работењето на дуќанот 
е: ќурчиски производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андреја 
Трајков. (106) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор' на 
општината Титов Велес бр. 03-3392/1 од 14-У-1960 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 531, рег. бр. 523 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Васил 
Жабев, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 52 — Титов Велес. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: столарски производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Жабев. (107) 

Врз основа на дозволата од Народниот' одбор на 
општината Титов! Велес бр. 03-3530/1 од 14-У-1960 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 532, рег. бр. 524 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Шивач Трајче Д. 
Жежов, со седиште во Титов Велес, ул. „Владимир 
Назор" бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајча 
Д. Жежов. (108) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор оаза 
општината Титов Велес бр. 03-3991/1 од 14-У-1960 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 533, рег. бр. 525 
занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Страхил 
Ј. Алчев, со седиште во Ти,тов Велес, ул. „Желез-
ничка". Предмет на работењето на дуќанот е: изра-
ботка на сода-вода и др. безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стра-
хил Ј. Алчев. (109) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината Кочани бр. 03-2500/1 од 1-У1-1960 год., е 
запишан во регистарот ма занаетчиските дуќани л 
работилници на страна 219, рег. бр. 219/1П занает-
чискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Стојан Ми-
ладинов Богатинов, со седиште во Кочани, ул. „Д. 
Влахов". Предмет на работењето на дуќанот е: пе-
чење и продавање на леблебија, пуканка семки, 
костени1 и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Миладинов Богатинов. (НО) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје бр. 04-4416/1 од 30-Ш-
1960 година е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници под рег. бр. 63, свеска 
II занаетчискиот дуќан под фирма: Козметичар^ 
Димче П. Ѓорчески, со седиште во Скопје, ул. „Орце 
Николов" бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот 
е: козметичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче 
Ѓорчевски (111) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје бр. 04-7454 од 3-У1-1960 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 66, све-
ска II занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода 
Васил Николов Кондосаров, со седиште во Скопје, 
ул. „Илинденска". Предмет на работењето на дуќанот 
е: изработка и продажба на сода-вода и други бе-
з-алкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува Васил Николов Кон-
досаров. (112) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07-2210/1 од 4-1У-1960 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилница 
на страна 875, рег. бр. 102, свеска V занаетчискиот 
дуќан под фирма: Работилница за сувотестени про-
изводи на Стефан Михајлов Савовски, со седиште 
во Битола, ул. „Даме Груев" бр. 33. Предмет на ра-
ботењето на работилницата е: изработка на суво-
тестени производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан! 
Михајлов Савовски. (113) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на НО на општината Битола бр. 07-3395/4 
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од 9-У-1960 год. е запишан во регистарот на зана,ет-
чиските дуќани и работилници на страна 876, рег. 
бр. 103/60, свеска V занаетчискиот дуќан под фирма: 
Занаетчиски дуќан за плетење од трска и рогозина 
на Никола ДИМОЕЈ Темелковски, со седиште во Би-
то,т, булевар „1 мај" бр. 304. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: плетење разни работи од трска 
и рогозина. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Димов Темелковски. (114) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-4275/1 од 27-У-1960 год, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 332, рег. бр. 332, свеска II занаетчискиот 
дуќан под фирма: Метлар Благоја Цветанов Ко-
невски, со седиште во Прилеп, ул. „Адем Адемоски" 
бр. 13. Предмет на работењето на дуќанот е: изра-
ботка и продажба на метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја 
Цветанов Коневски. (115) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Орашец бр. 
04-1251 од 20-У-1960 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
1, рег. бр. 5 занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар Софре МасовЈ Цветковски, со седиште во с. 
Орашац, Кумановско. Предмет на работењето на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Софре 
Масав Петковски. (118) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Орашац бр. 
787 од 28 март 1960 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стран-а 
1, рег. бр. 6 занаетчискиот дуќан! под фирма: Во-
деничар Петар Дачевски, со седиште во село Скач-
ковце Предмет на работењето на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Дачевски. (119) 

рапчиев, со седиште во Прилеп, ул. „Херој Карпош" 
бр. 35. Предмет на работењето на дуќанот е: по-
правка на р а д и о а п а р а т 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митко 
К. Зарапчиев. (122) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Наредниот одбор на општината Береш е 
'запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и! 
работилници на страна 38, рег. бр. 671, свеска П 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ристе-
на Илиева Бсираковска, со седиште во Берово. 
Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристена 
Илиева Бошнак овска. (123) 

Врз основа на дозволата од одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-4725 од 11-У1-1960 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници! 
на страна 333, рег. бр. 333, свеска III занаетчискиот 
дуќан под фирма: Сода-вода Олга Сотирова Сута-
реска, со седиште во Прилеп, ул. „Борка Талески" 
бр. 37. Предмет на работењето на дуќанот е: произ-
водство и продажба на сода-вода и други безалко-
холни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишуза сопственикот Олга 
Сотирова Сугареска. (121) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на НО на општината Ида-
дија - Скопје, бр. 04-7469 од 3-У1-1960 год. е за-
пишан во регистарот на заанетчис ките дуќани и 
работилници: на страна 7, рег. бр. 65, свеска II за-
наетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Мирче Мит-
ков Гишов, со седиште во Скопје, ул. „Илинденска" 
бр. 48 — Скопје. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: изработка и поправка на сите видода чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирче 
Митков Гишов. (124) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07-2642' од 23-ГУ-1960 год. во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
796, рег. бр. 18/56, свеска IV е запишана промената 
на фирмата на занаетчискиот? дуќан на Николка 
Александров Деребанов која ќе гласи1: Куменџиско-
златаро-јувелирски занаетчиски дуќан на Никола 
Алексанар ов Деребанов, со седиште во Битола. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Александров Деберанов. (125) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07-4743 од 22-У1-1960 година е запишан во 
региста,рот на занаетчиските дуќани и работилници! 
на страна 879, рег. бр. 106, свеска V занаетчискиот 
дуќан под фирма. Фото „Зрак" на Георги Кирое 
Николовски, со седиште во Битола, ул. „Јосиф Јо-
сифовски" бр. 4, Предмет на работењето на дуќанот 
е: фотографски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Киров Николовски. (126) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04г-3360 од 29-1У-1960 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 331, рег. бр. 331, свеска II занаетчискиот 
дуќан под фирма: Радиомеханичар Митко К. За-

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07-4764 од 22-У1-1960 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќа,ни и работилници 
на страна 878 рег. бр. 105, свеска V занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Кочо Јованов Чака, со 
-седиште во Битола, ул. „Ордда Џинот" бр. 19. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочо 
Јованов Чака (127) 
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Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
стата бр. 07-4683/1 од 22-У1-1Ѕ80 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на о р а н а 880, рег. бр. 107, свеска V занает-
чискиот дуќан под фирма: Лимаро-галантериски ду-
ќан на Трајан Петрев Темелковски, со седиште во 
Битола, ул. „Македонија" бр. 14. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: лима р о га л а нтерис хш услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Петров Темелковски. (128) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на НО на општината Битола бр. 07-2878/1 
од 11-У1-1960 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 877, 
рег. бр. 104, свеска V занаетчискиот дуќан под 
фирма: Занаетчиски' дуќан за мелење на кафе и 
сурогати на Борис Трифунов Димов, со седиште во 
Битола, ул. „Пелагонија" бр. 2. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: мелење на кафе и сурогати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикоат Борис 
Трифунов Димов. (130) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на НО на општината Гостивар бр. 04-3540 
од 16-У1-1Ѕ60 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, 
рег. бр. 495 занаетчискиот дуќан под фирма: Јор-
ганџија Асани Зулфи, со седиште во Гостивар, ул. 
„Чедо Филиповски" бр. 25. Предмет на работењето 
на дуќанот е: јорганџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асани 
Зулфи. (131) 

Врз сенова на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани т 
работилници на страна 38, рег. бр. 672, свеска I I 
'занаетчискиот дуќан: под фирма: Столар Борис Јо-
ванов Едровски, со седиште во с. Владимирово. 
Предмет на работењето на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Јоваиов Едровски. (132) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07-5082/1 од 29-УЕ-1960 год., е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 881, рег. бр. 108, свеска V занаетчискиот' 
дуќан под фирма: Ковач Бахтијар Зекир Мустафа, 
со седиште во Битола, ул. „Александар Турунџев" 
бр. 25. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бахти-
јар Зекир Мустафа. (133) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на НО на општината Ида-
дија — Скопје бр. 04-8218 од 30-У1-1960 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 7, рег. бр. 67, свеска II за-
наетчискиот дуќан под фирма: Столар Владо Трај-
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ков НИКОЛОВСКИ, СО седиште во Скопје, ул. „ 4 " бр. 
32. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопстееникот Владо 
Трајков Николовски. (136) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на НО на општината Кавадарци бр. 03-
5887 од 1-УП-1960 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
220, рег. бр. 220, свеска I занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фурнаџија Вано Данов Попов, со седиште 
во Кавадарци, ул. „Киро Спанџов" бр. 14. Предмет 
на работењето на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вана 
Данов Попов'. Ц39) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на НО на општината Прилеп бр. 4968 од 
18-У1-1960 година, е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 334, 
рег. бр. 334, свеска II занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Молер Драго Видовиќ, со седиште во Прилеп 
ул. „Мирче Ацеа" бр. 32. Предмет на работењето на 
дуќанот е: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драго 
Видовиќ. (142) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на НО на општината Прилеп бр. 04-5451 
од 6-УП-1960 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 335, 
рег. бр. 335, свеска П занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Метгар Станиолав Стојанов Најдоски, со седи-
ште во Прилеп, ул. „Ленин" бр. 115. Предмет на 
работењето на дуќанот е: правење и продавање на 
метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стани-
слав Стојаков Најдоски. (143) 

Врз основа на дозволата ед Советот за стопан-
ство на НО на општината Берово, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани: и работилници 
на страна 38, рег. бр. 673, свеска II занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Младен Глигоро-в 
Паревски, со седиште во с. Рисуново, Берово. 
Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Младен 
Глигоров карговски. (144) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-6147 од Ѕ9-УИ-1960 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 336, рег. бр. 336, свеска II занаетчискиот 
дуќан под фирма: Мет л ар Нада Кирова Георги оска, 
со седиште во Прилеп, ул. „Ленин:" бр. 109. Предмет 
на работењето на дуќанот е: изработка и продажба 
на метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нада 
Кирова Георгиевска. (145) 
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Врз сонева на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кочани 
бр. 03-5534 ед 16-1Х-1960 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 220, рег. бр. 220 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Сарач Михаил Стојанов Трифунов, со седиште во 
Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: са-
рачко-седларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
хаил Стојанов Трѕифунов. (159) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-10259 од 23-1Х-1360 год,, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна Ѕ21, рег. бр. 221, свеска I занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Ване Герасимов Петре-
занов, со седиште во Кавадарци, ул. „Ѓуро Ѓако-
виќ". Предмет на работењето на дуќанот е: шиење 
на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ване 
Герасимов Петрезансга. (160) 

Врз основа на дозволата од Одделението' за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-5100 од 24-1Х-1960 година е запишан! 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 222, рег. бр. 222 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Сарач Илија Василев Кимов, со 
седиште во Кавадарци, ул. „7-ми септември". Пред-
мет на работењето на дуќанот е: сарачки услуги!. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Василев Кимов. (161) 

Врз основа на дозволата ед Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на Општината Кава-
дарци бр. 03-9727/1 од 29-1Х-1960 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 223, рег. бр. 223, свеска I занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџиски дуќан! 
„Спорт" на Блажо Трајчев Мустеников, со седиште 
во Кавадарци, „ул. „ЈНА". Предмет на работењето 
на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо 
Трајчев Мустеников. (162) 

В Р 3 основа на дозволата од Одделението за сто-
панство, финансии и комунални работи на НО на 
општината Ѓорче Петров бр. 03-4695/1 од 21-1Х-1960 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 34, 
свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Фаса-
дерски дуќан „Црни Дрим" на Синесие Алексов 
Џепаровски, со седиште во Ѓорче Петров, ул. „Ра-
душка" бр. 63. Предмет на работењето на дуќанот 
е: фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопст̂ ешвкот Синесие 
Алексов Џепарсески. (163) 

Врз основа на дозволата од Наредниот одбор На 
општината Дебар бр. 03-3799/1 од 13-1Х-1960 година, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 344/1, рег. бр. 196/3 зана-

етчискиот дуќан под фирма: Леб л едиција Мазлум 
Модата Џезаир, со седиште во Дебар. Предмет на 
работењето на дуќанот е: печење на леблебија, пу-
канка, костени и семки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мазлум 
Модата Џезаир. (165) 

Врз основа на дозволата ед Народниот одбор 
на општината Радовиш бр. 06-2874/1 од 8-Х-1960 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 26, рег. бр. 26, 
свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар 
Нестор Јованов Атанасовски, со седиште во с. По-
дареш. Предмет на работењето на дуќанот е: ѕи-
дарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нестор 
Јованов Атанасовски. (166) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 03-9994/1 од 25-Х-1960 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 535, рег. бр. 527 
занаетчискиот дуќан под фирма: Леб л обида ја Љут-
ви; А. Идризи, со седиште во Титов Велес, ул. „Со-
лунска" бр. 2. предмет на работењето на дуќанот 
е: печење на леблебија, семки, костени и друго. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љутви 
А. Идризи. (167) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Каваг 
дарци бр. 03-11460 од 27-Х-1960 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 224, рег. бр. 224 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Шивачки дуќан „Мода" на Пане 
Данаилов Колев, со седиште во Кавадарци, ул. „Ѓу-
ро Ѓаковиќ". Предмет на работењето на дуќанот е: 
шивачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пане 
Данаилов Колев. (176) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Радовиш бр. 06-4903/1 е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 27, рег. бр. 27 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Плетач Киро Ставрев Тренчевски, со се-
диште во Радовиш. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: плетачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Ставрев Трендевски. (177) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Виница бре 
05-1346/1—60 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 47, 
рег. бр. 146 занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар 
Јован Аксентиев Илиев, со седиште во с. Блатец. 
Предмет на работењето на дуќанот е: ѕидарски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Аксентиев Илиев. (171) 
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Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-6670 од 19-УШ-1960 год. е за,пишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 337, рег. бр. 337, свеска II занаетчискиот 
дуќан под фирма: Метлар Јордан Петров Солески, 
со седиште ш Прилеп, ул. „Ленин" бр. 85. Предмет 
на работењето на дуќанот е: изработка и продажба 
на метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Петров Солески. (148) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-6814 од 23-УШ-1960 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 338, рег. бр. 338, свеска II занаетчискиот 
дуќан под фирма: Везач Георги Јорданов Ристески, 
со седиште во Прилеп, ул. „К. Јосифовски" бр. 238. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработува-
ње на сите видови везови и чипки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Јорданов Ристески. (150) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 6840 од 24-УШ-1960 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 338, рег. бр. 338, свеска II занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Петре Димев Трајко-
ски, со седиште во Прилеп, 0о место викано „По-
вод еница". Предмет на работењето на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре! 
Димев Трајкоски. (151) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје бр. 04-10999 од 22-УШ-
1960 година, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 7, рег. 
бр. 68, свеска II занаетчискиот дуќан, под фирма: 
Молеро-фарбар Александар Аврамовиќ, со седиште 
во Скопје, ул. „221" бр. 34. Предмет на работењето 
на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Аврамовиќ. (152) 

Врз основа, на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-3535 од 27-УШ-1960 година, е запишан 
Зо регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 62, рег. бр. 496 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар „Младост" на Гојко Пофијалов 
Поповски, со седиште во Гостивар, ул. „Борис Ки-
дрич" бр. 47. Предмет на работењето на дуќанот е: 
столарски изработки! и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гојко 
Пофијалов Поповски. (154) 
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Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Народ,ниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје бр. 04-11195 од 3(МШ1-
1960 година, е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 7, рег. 68, 
свеска П Занаетчискиот дуќан за лепење на тепих, 
гуми и линолеум на Костадин А. Атанасов, со се-
диште во Скопје, ул. „7" бр. 20/Ш. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: лепење на тепих, гуми и ли-
нолеум, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ко-
стадин А. Атанасов. (155) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на На,родниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-3302/1/60 година, е запишан! во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 25, 
сивеска 25 занаетчискиот дуќан под фирма: Молер 
ѓорѓи Спасов Василев, со седиште во с. Раклиш, 
Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: 
молеро - ф а рбарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи 
Спасов Василев. (156) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанства и финансии на Народниот одбор на 
општината Идадија - Скопје бр. 12276 од 17-1Х-1960 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 69, све-
ска И занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар! 
Јордан С. Манановски, со седиште во Скопје, ул. 
„288" бр. 41. Предмет на работењето на дуќанот е: 
изработка и поправка на чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
С. Манговски. (157) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кочани 
бр. 03-5467 од 16-1Х-1960 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 2Џ1, рег. 'бр. 221/111 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Никола Марјан Молеровиќ, 
со седиште во с. Долни Подлог. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Марјан Молеровиќ. (158) 
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