
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Среда, 12 јануари 1955 

Број 1 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

1. 

На основа член 59 став 1 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и во врска 
со член 18 став 1 од Правилникот за работа-
та на Републичкиот собор на Народното со-
брание на НРМ и член 20 став 1 од Правил-
никот за работата на Соборот на производи-
телите на Народното собрание на НРМ 

С В И К У В А М 

Петта седница на Републичкиот собор и 
Соборот на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
за 17 јануари 1955 година ж) 10 часот во 
Скопје. 

Број 16 
6 јануари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Л. Колишевски, с.р. 

2. 

На основа точка 3 од Упатството за спро-
ведување избори на работничките совети и 
управните одбори на стопанските претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/52), 
-а во врска со член 11 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија, Извршниот совет на Народното 
собрание на НРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ РОКОВИ ЗА РАСПИ-

ШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ 
СОВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Изборите за работничките совети на 
стопанските претпријатија ќе се спроведат 
најдоцна до 31 март 1955 година. 

2. По исклучок изборите за работничките 
совети на град,ежните и селско-стопанските 
прегоријатија, како и угостителските прет-
пријатија во банските, климатските и тури-

стичките места и туланите можат да се одр-
жат и после рокот одреден во претходната 
точка но најдоцна до 31 мај 1955 година. 

3. Работничките совети на стопанските 
претпријатија изборите за нови работнички 
совети ќе ги распишат најмалку 15 дена 
пред денот на изборите. 

4. Оваа одлука влегува во сила со обја-
вувањето во ,,Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС број 354 
27 декември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с.р. 

3. 

На о-снова чл. 75 ст. 1 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и орга,ните на власта на Народна 
Република Македонија, Извршниот совет на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К'А 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИН^НЖУЃ 

ОПШТОНАРОДЕН ИМОТ ^ ^ 
I. 

Народните одбори на околиите, град Скоп-
је, градските општини со посебни права од-
носно општините водат евиденција на земји-
штата, зградите, шумите, шумските земји-
шта, пасиштата и утрините — општонароден 
имот, без оглед на тоа дали правото на упра-
вување на тој имот им припаѓа ним или на 
другите државни органи и установи, стопан-
ски или општествени организации, или е да-
ден на користење на пооделни граѓани. 

Евиденцијата ги опфаќа и стварните пра-
ва во полза на односниот општонароден имот. 

Евиденцијата го опфаќа и овој недвижен 
имот кој од страна на народните одбори уште 
не е превземен, а кој на основа на закон и 
други основи (судска пресуда, решение за 
национализација и сл.) треба да биде при-
клучен кон општонародниот имот. 

Евиденцијата, што во смисла на оваа од-
лука треба да ја водат народните одбори за 
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недвижниот општонароден имот, не ги опфа-
ќа земјиштата од селско-стопанскиот земји-
шен фонд, зградите, постројките и другите 
објекти кои се на тие земјишта наоѓаат, ка-
ко и зградите кои што во смисла на Уредба-
та за основни средства се сметаат основни 
средства. 

П. 
Народните одбори од ст. 1 т. I од оваа 

одлука водат евиденција за одредени катего-
рии недвижен општонароден имот: 

а) евиденција за земјиштата (плацови) и 
зградите во општонароден имот, на своето 
подрачје водат народните одбори на општи-
ните, градските општини со посебни права, 
односно Народниот одбор на град Скопје; 

б) евиденција на шумите, шумските зем-
јишта, пасиштата и утрините — општонаро-
ден имот на своето подрачје водат народните 
одбори на околиите. , 

Ш 
За водење на евиденција на недвижниот 

општонароден имот служат: 
а) регистар на недвижниот општонароден 

имот1; 
б) именик на органите на управување од-

носно) корисниците; 
в) збирка на исправи. 
Државниот секретар за работите на сто-

панството' ќе донесе упатство со потребни 
обрасци за начинот на водењето на евиден-
цијата. 

IV. 
За организирање на евиденцијата во сми-

ла на оваа одлука, народниов одбор на око-
лијата, град Скопје, градската општина со 
посебни права односно општината, во срок 
од 15 дена од денот на влегување во сила на 
оваа одлука ќе формира за таа цел посебна 
комисија (Комисија за организирање евиден-
ција на недвижниот општонароден имот). 

Основен задаток на Комисијата е да ги 
прибере сите потребни податоци и докази и 
да на основа на истите изврши, упис на нед-
вижниот општонароден имот во регистарот, 
направи список на органите што управуваат 
односно' го' користат истиот и е средат збир-
ката на исправи. 

Комисијата се состои најмалку од 3 чле-
на, од кои: ^ 

а) во општината мора да биде: еден од-
борник на народниот одбор на општината 
како претседател, секретарот и еден служ-
беник од одборот како членови; 

б) во околијата, градот односно градската 
општина со посебни права мора да биде: 
еден одборник на народниот одбор како 
претседател, еден правник и еден службеник 
како членови. 

V. 
Евиденцијата на земјиштата и зградите 

општонароден имот комисиите се должни да 
ја у строј ат најдоцно до месец јуни 1955 год. 

Евиденцијата на шумите, шумските зем-
јишта, пасиштата и утрините општонароден 
имот комисиите се должни да ја у строј ат нај-
доцно до крајот на 1955 година. 

Се овластува Управата за шумарство на 
НРМ да може на пооделни околии рокот од 
претходниот став во оправдани случаеви дд 
го продолжи. 

VI. 
Сите физички и правни лица кои кори-

стат односно управуваат со општонародни ут 
имот, во смисла на оваа одлука, должни се 
да поднесат пријави (пописни! листи) на Ко-
мисијата на народниот одбор кој што соглас-
но точ. П од оваа одлука треба да организи-
ра евиденција за односниот недвижен оп-
штонароден имот. 

Водејќи сметка за крајните рокови утвр-, 
дени со оваа одлука за организирање на 
евиденција, комисиите ќе одредат поблиски 
рокови во кои одделни правни лица односно 
физичките лица треба да ги поднесат прија-
вите од претходниот став. 

VII . 
За сите недвижности и права кои што 

согласно тон. I од оваа одлука треба да се 
'евидентираат комисијата ќе издејствува по 
хтостоеќите прописи, соодветен јправенЈ' акт, 
до колку таков акт не постои. 

Комисиите ќе обезбедат општонародниот 
имот и стварните права на туѓиот имот, кои 
се евидентира по оваа одлука, да биде укни-
жен во тапиј ските книги и да прибават та-
пии, како и сите објекти на овој имот да се 
внесат во катастарската евиденција. 

VIII. 
Ако комисијата при воведувањето на еви-

денцијата наиде на случаеви на бесправно 
користење на недвижен општонароден имот 
или констатира дека фактичната положба 
не се сложува со положбата во исправите, 
должна е да за тоа веднаш го извести прет-
седдтелот на надлежниот народен одбор по-
ради превзимање мерки за заштита на оваа 
имовина. 

IX. 
Откако ќе ги изврши поставените зада-

чи со оваа одлука, комисијата устроената 
евиденција ќе ја предаде на народниот од-
бор кој донел решение за нејзиното фор-
мирање. 

X . 
Народните одбори се должни устроената 

евиденција редовно да ја одржуваат и сите 
промени кои што ќе настанат благовремено 
да ги внесува во пропишаните книги. 

XI. 
Сите физички и правни лица кои кори-

стат недвижности од општонародниот имот 
и сите државни органи кои донесуваат акти 
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(пресуди, решенија и др.) со кои се менува 
постоењата положба на општонарод,ниот имот 
(управување, користење и сл.), должни се да 
за настанатите промени го известат однос-
ниот1, народен одбор во срок од 15 дена од 
денот на настанатата промена. 

ХП. 
Народните одбори на околиите ќе им ука-

жуваат на народните одбори на општините 
стручна помош во организирањето и водењето 
на евиденцијата на недвижниот општонаро-
ден имот и ќе вршат стален надзор над устро-
јувањето и водењето на евиденцијата. 

ХШ. 
Со прописите на оваа одлука не се мену-

ваат обврските на одделните државни орга-
ни и установи, стопански организации и дру-
ги правни и физички лица на кои им е 
ставено со закон или други прописи водење 
на посебна евиденција за одредени делови 
недвижен општонароден имот со кои упра-
вуваат. 

X I V . 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок физичко лице кое не ќе 
поднесе или ќе поднесе пријава со непотпол-
ни податоци во смисла точ. IV' односно из-
вештај за настанатата промена во смисла 
на тон. XI од оваа одлука. 

Ако прекршокот од претходниот став е 
сторен од материјална заинтересираност, 
физичкото лице ќе се казни со парична 
казна до 50.000 динари. 

Со парична казна до 50.000 динари ќе се 
казни за прекршок правно лице кое не ќе 
поднесе или ќе поднесе пријава со непот-
полни податоци во смисла на точ. VI односно 
извештај за настанатата промена во смисла 
,на тон. XI од оваа одлука. 

Исто така, со парична казна до 10.000 
динари ќе се казни за прекршок и одговор-
ното лице на стопанската организација или 
друго' правно лице кое не ќе поднесе или ќе 
поднесе пријава со неточни податоци во 
смисла на точ. VI односно извештај за на-
станатата промена во смисла на точ. XI од 
оваа одлука. 

X V . 
За спроведувањето на оваа одлука ќе се 

грижи Државниот секретар за работи на 
стопанството. 

X V I . 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС број 355 
6 ноември 1954 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
К. Црвенковски, с.р. 

На основа член 2 алинеа б) од Уредбата 
за учениците во стопанството (,,Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 39/52), Советот за про-
света во согласност со Државниот секретар 
за работи на стопан-ството пропишува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНАТА 
ШКОЛСКА ПРЕДСПРЕМА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ 
ВО) СТОПАНСТВОТО ЗА ИЗУЧУВАЊЕ 

НА ОДДЕЛНИ ЗАНИМАЊА 
ОДНОСНО ЗАНАЕТИ 

1. Точката 1) од Правилникот за мини-
малната школска предспрема задолжителна 
за учениците во ст,опанството за изучување 
!на одделни занимања односно занаети („Сл. 
весник на НРМ" бр. 28/54) се дополнува, 
така што по редниот број 100 се додава 
следното: 

101 Металостругарска УНГоддел. оди.'IV кл. гимн. 
102 Металопојасерска VIII „ „ IV „ 
103 Прецизно-механи-

чаЈрска за оптички 
инструменти VIII , , IV „ 

104 Прецизно-меХани-
чарска за канцела-
риски машини,! VIII „ , IV , 

105 Инсталатерска за 
плински уреди VIII „ , IV „ 

106 Премотување и поп-
равка на електри-
чни мотори и апарЛУШ „ „ IV „ „ 

За изучување' на сите останати занает-
чиски дејно-сти, ломенати во Наредбата за 
стопанските дејности што се сметаат за за-
наетчиски дејности и потребната стручна 
спрема за обавување на истите (,,Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 9/54), во кои се стекнува 
стручна спрема на "висококвалификован од-
носно квалификован занаетчиски работник, 
учениците во стопанството должни се да 
имаат школска предспрема од VI одделение 
на осмолетка односно од II класа гимназија. 

Точката 2 од Правилникот поменат во 
претходната точка се менува и гласи: 

„2) По исклучок до 31 декември 1955 
година може да се примаат ученици во сто-
панството и со завршен I клас гимназија 
односно IV одделение на осмолетка во след-
ните занаети: ковачки, чешларски, свеќарски, 
стаклорезачки, коларски, качарски, јажар-
ски, оптичарски, казанџиски, лимарски, ко-
жарски, килимарски, капаџиски, јорганџиски, 
(ќурчиски, сарачки, пекарски, месарски, бер-
берско изработка на ѕвонца за добиток, си-
тарски, грнчарски, кошничарски, шивачки за 
народни облекла (абаџиски), кожарски (шта-
вење на кожи и преработка на кожи), оџа-
чарски и четинар-ски". 
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3. Овој правилник влегува во сила од 
денот на објавувањето во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Број 20 
4 јануари 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета, 
Д. Левков, с.,р 

Согласен: 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
А. Симитчиев, с.р. 

5. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 
ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ЗА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНО 
ТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДЖАНИ ВО 

ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СКОПСКА IV 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ^ 
— Републички собор — 

С к о п ј е 

Републичката изборна комисија ги прими 
изборните акти од дополнителните избори 
(одржани во изборната околија Скопска IV та 
во смисла на член 121 и во врска со член 160 
од Законот за правата и должностите, из-
борот и отповикувањето на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
1) Дополнителните избори за избор на на-

роден пратеник на Републичкиот собор во 
изборната околија Скопска IV се одредени 
со Одлуката на Републичкиот собор од 19 
октомври 1954 година а се одржани на 12 
декември 1954 година. 

Со спроведувањето на изборите под над-
зор на Републичката изборна комисија ра-
ководеше Околиската изборна комисија за 
Скопска околија именувана со решението на 
Републичката изборна комисија бр. 1 од 15 
септември 1953 година. 

2) Гласањето е вршено за кандидатите 
Павловски Трпев Борис, од Ѓорче Петров и 
Мариновски Крстов Мирко, од Ѓорче Пет-
ров чии кандидатури беа потврдени од Око-
лиската изборна комисија и објавени од 
Републичката изборна комисија под бр. 9 од 
24 ноември 1954 година во „Службен весник 
на НРМ" бр. 37 од 25.Х1.1954 година. 

3) Околиската изборна комисија за Скоп-
ска околија го утврди резултатот на избори-
те на начин предвиден во чл. 115—119 од 
Законот за правата и должностите, изборот 
и отповикувањето на народните пратеници 

на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија. 

Резултатите од изборите се следни: 
Запишано избирачи 5.633 . % 
Гласале 5.193 92,2 
За кандидатот 
ПАВЛОВСКИ ТРПЕВ БОРИС 2.501 48 
За кандидатот1 % 
МАРИНКОВСКИ- КРСТОВ 

МИРКО 2.593 49,9 
Неважни гласачки ливчиња' 99 2,1 

Врз о-снова ѕна ова Околиската изборна 
комисија за Скопска околија го прогласи за 
народен пратеник МАРИНКОВСКИ КРСТОВ 
МИРКО, од Горче Петров. 

Бр. 1 
7 јануари 1955 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

П. Д. Корабар, с.р. Асен Групче, с.р. 

6. 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛ-
НИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ 
ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДР-

ЖАНИ ВО ИЗБОРНИТЕ ОКОЛИИ 
ОХРИДСКА I И БИТОЛСКА III 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
— Собор на производителите — 

С к о п ј е 

Републичката изборна комисија ги прими 
изборните акти од дополнителните избори, 
за народни пратеници на Соборот на произ-
водителите, одржани во изборната околија 
Охридска I од производствната група на 
индустријата, трговијата и занаетчиството и 
во изборната околија Битолска Ш од произ-
водителната група на селското стопанство, 
па во смисла на чл. 160, 149 и 121 од Зако-
нот за правата и должностите, изборот и от-
повикувањето на народните пратеници на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија, го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
1) Дополнителните избори за избор на-

родни пратеници на Соборот на производи-
телите во изборната околија Охридска I, од 
дроизводителната група на индустријата, 
трговијата и занаетчиството, и во избор нат 1 
околија Битолска Ш, од производителската 
група на селското стопанство, определени со 
Одлуката на Соборот на производителите од 
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19 октомври 1954 година, одржани се на 19 
декември 1954 година. 

2) Со спроведувањето на изборите под 
надзор на Републичката изборна комисија, 
непосредно раководеа околиските изборни 
комисии за Охридска односно Битолска око-
лија именувани со решението на Републич-
ката изборна комисија бр. 1 од 15 септември 
1953 година. 

3) Гласањето е вршено: во изборната Ј,фо-
лија Охридска I за кандидатот Чолаку Хај-
рула Селман, од Струга и во изборната око-
лија Битолска III за кандидатите Павловски 
Пандов Васил, од село Дихово и Илинковски 
Пасхов Александар од село Цапари, чии кан-
дид,атури беа потврдени од околиските из-
борни комисии и објавени од Републичката 
изборна комисија под бр. 10 од З.ХП.1954 
година во ,,Службен весник на НРМ" бр. 38 
од 3.XI.1954 година. 

4) Околиските изборни комисии го утвр-
дија резултатот на изборите на начинот про-
пишан во чл. 147 и 148 од Законот за права-
та и должностите, изборот и отповикувањето 
на народните пратеници на Народното со-
брание на Народна Република Македони,ја. 

Резултатите од изборите се следни: 
I — во изборната околија Охридска I 

Вкупно 
гласови % 

Членови на изборното тело 20 2.960 — 
Гласале членови на избор-
ното тело 13 1.924 1̂ 5 
За кандидатот 
СЕЛМАН ХАЈРУЈ1А ЧОЛАКУ 1.776 9'2 3 
Неважни лгасачки ливчиња 1 7,7 

Врз основа на ова Околиската изборна ко-
мисија за Охридска околија го прогласи за 
народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Народното собрание на Народна 
Република Македонија (групата на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството) СЕЛ-
МАН ХАЈРУЛА ЧОЛАКУ од Струга. 

П. — во изборната околија Битолска Ш 
Вкупно 
гласови % 

Членови на изборното тело 23 31.763 — 
Гласале членови на избор-
ното тело 12 16.572 52,2 
За кандидатот 
ПАВЛОВСКИ ПАНДОВ 

ВАСИЛ 11 15.191 91,6 
За кандидатот 
ИЛИНКОВСКИ ПАСХОВ 

АЛЕКСАНДАР 1 1.381 8 4 
Неважни гласачки ливчиња— — —-

Врз основа на ова Околиската изборна ко-
мисија за Битолска околија го прогласи за 
народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Народното собрание на Народна 

Република Македонија (групата на селското 
стопанство) ПАВЛОВСКИ ПАНДОВ ВАСИЛ, 
од с. Дихово. 

Бр. 2 
7 јануари 1955 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

П. Д. Корабар, с.р. Асен Групче, с.р. 

Државниот секретаријат за работи на 
стопанството на НРМ, по извршеното срав-
нување на текстот' на Решението за цените 
на ветеринарните услуги во ветеринарните 
станици објавено во „Службен весник на 
НРМ" бр. 36/54 со изворниот текст, установи 
дека во објавениот текст се поткрад долу-
наведените грешки и дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ 

НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ УСЛУГИ 
ВО ВЕТЕРИНАРНИТЕ СТАНИЦИ 

1. Во дел I, под Г) — точката 13 треба да 
гласи „промивка", а точката 16 треба да 
гласи „експлорација". 

2. Во дел I, под ТЈ — точка 4, ред втори 
треба да гласи: „отварање) на саку с аерофо-
рус, ретенција на лигаментум нухе,. . Л 
точка 7 буква к) место „на женски" треба да 
гласи „на машки", точка И буква г) треба 
да гласи ,,крупен" . . . 

3. Во дел I, под Е) — во насловот в место 
зборот ,,селекција" да стои ,,апликација4. 

4. Во дел I, под Ж) — последниот став 
треба да гласи: ,,таксите се наплатуваат са-
мо кога аутопсијата се врши по барање на 
странката, инаку аутопсијата се врши бес-
платно". 

Од Државниот секретаријат 
за работи на стопанството 

на! НР Македонија 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 18800 од 29 октомври 1954 
година ја одобри промената на роденото име на Фа-
дил Рашид, од гр. Охрид, роден на ден 16-1У-1927 
година, во гр. Охрид, од родители: татко Рашид 
Фазлија и мајка Рашид Фејзула Наџие, така да во 
иднина роденото име ќе му гласи Абдураман. 

Согласно член 21 ст. 2 од Законот на лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (170) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 17701 од 26-Х1-1954 година 
ја одобри промената на роденото име на Јовановски 
ѓорѓи, од с. Лешок — Тетовско, роден на ден З-ХП 
1949 година во Тетово, од родители: мајка Антев-
ска Цвета, така да во иднина роденото име ќе му 
гласи Анѓелко. 

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични ими-
ња ова промена важи од денот на објавувањето во 
,Службен весник на НРМ". (181) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Кралов Иван, од Скопје, подаде тужба за раз-
вод на бракот против Марика Кралева, родена Па-
нова Димитрова, бивша од Велико Трново — Б у -
гарија, а сега во неизвесност. Бидејќи местожи-
телство! о и адресата на тужената се непознати, со-
гласно потврдата на ГНО — III административна 
испостава — Скопје, се повикува во рок од еден 
месец од денот на објавувањето на огласот во 
, Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
СВОЈ застапник. Во противно, делото^ ќе се разгледа 
во нејзино отсуство, со застапник што ќе и го од-
реди судот. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 932/54. 
(171) 

Шадие Даут Ќерим, по маж Шадие Мамут Аб-
дураман од Скопје, подаде тужба за развод на бра-
кот против Мамудов Едипа Абдураман, бивш од 
Скопје, а сега со непознато место на живеење. Би-
дејќи местожителството и адресата на тужениот 
се непознати, согласно уверението на IV админи-
стративна испостава на НО на град Скопје од 
20-Х1-1954 година, под бр. 10840, се повикува во 
рок од месец дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ" да се јави 
или одреди свој застапник. Во противно делото ќе 
се разгледа во негово отсуство со застапник што 
ќе му го одреди судот. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1189/54. 
(172) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Милица Паланкова, по татко Ташева, од село 

Муртино, подаде тужба за развод на бракот против 
Благој Паланков, од село Баница — Струмичко, а 
сега во Грција со непознато место на живеење. Би-
дејќи местожителството' и адресата на тужениот се 
непознати, се повикува во рок од еден месец од де-
нот на објавувањето на огласот „Службен весник 
на НРМ", да се јави или одреди свој застапник. Во 
противно, судот1 по службена должност му го од-
редува за застапник Трајко Калајџиски, судија при 
овој суд, и делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 542/54. (169) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
При овој суд е покрената постапка да се огла-

сат за неважни загубените барирани чекови и тоа: 
чек бр. 217405 на динари 10.000, чек бр. 217406 на 
дин-ари 10.000, чек бр. 217407 на динари 5 ООО и чек 

бр. 217408 на динари 5.000, за купување на текстил, 
а издадени од Народната банка — Филијала 802 — 
Скопје, на име Дарка Настева Гоцева, од Скопје, 
ул. „Светозар Марковиќ" бр. 36. 

Се поканува секој оној кој ги притежава горе-
наведените барирани чекови, или нешто знае за 
истите да јави или ги престави во овој суд во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ'5. Во противно чековите 
ќе бидат огласени за неважни. 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 5459/54. (1) 

При овој суд е покрената постапка да се огла-
си за неважен изгубениот бариран чек бр. 280466 
П. бр. 4839 на динари ЗД.ООО, за покупка на радио-
апарат, кој е издаден од Народната банка - Фи-
лијала 801 за I реон — Скопје, а кој гласи на име 
Лео Фердинанд Видмар, од Скопје, ул. „М. Тито" 
број 12. 

Се поканува секој оној кој го шритежава горе 
описаниот чек или нешто знае за истиот да јави, 
или го проста ви во судот во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен1 вес-
ник на НРМ '. Во противно, по истекот на горниот 
срок чекот ќе биде огласен за неважен. 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 5972/54. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен исчезнатиот Исмаил Адемов Мурте-
за, бивш од гр. Битола, кој во 1943 година беше од-
веден од окупаторските бугарски власти од с. Кран, 
заедно со група од 30—40 луѓе во с. Штрбово -
Преспанско, каде се претполага дека е стрелан со 
останатите. 

I 
Се поканува исчезнатиот Исмаил, во колку е вр 

живот, како и секој оној што нешто знае за него 
да јави на овој суд во срок од три месеци од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ". Во противно исчезнатиот ќе се прогласи за 
умрен. 

Од Околискиот суд во Битола, Р. бр. 2592/54. 
(173) 

ћ а предлог на Ристана Галевска, од град Бито-
ла, пред овој суд е покрената постапка за поништу 
вање на загубената полиса број 132297 на ознака 
2—3—10 за осигурување на животот на покојниот 
Гошевс,ки Веле, бивш од Битола. 

Се поканува секој оној што ја има најдено горе 
означената полиса или ја притежава по ма кој и 
да е основ, да јави на судот или стави приговор 
против поништувањето и' во срок од 20 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ". Во противно по истекот на гор-
ниот срок полисата ќе се прогласи за поништена. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Битола, Р, бр.1715/54. 
(180) 

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

сување умрен исчезнатиот Јане Алексов, бивш од 
с. Нежилово, ко!ј през 1941 година заминал за 
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Перник — Бугарија, и од тогаш неговите блиски 
незнаат ништо за него. 

Се поканува исчезнатиот Јане, во колку е во 
живот, како и секој ОНОЈ што нешто знае за него 
да јави на овој суд или на неговата ќерка Пандора 
Таневска, од Тетово, во срок од три месеци од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на НРМ". Во противно исчезнатиот ќе се 
прогласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Куманово, Р . бр. 5 9 3 / 5 4 . 

( 1 7 6 ) 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен постанатиот Коле Кралев, бивш од 
с. Шопско Рударе, за кого неговите најблиски нез-
наат ништо од 1918 година кога е мобилизиран од 
бугарската окупаторска власт, да работи на пругата 
Гостивар-Кичево, од когај се нема изопшто јавено. 

Се поканува исчезнатиот Коле, во колку е во 
живот, како и секој оној што знае нешто за него 
да јави на овој суд или на Јулијана Лазаровска, 
од Куманово, во срок од три месеци од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ". Во противно ќе се огласи за умрен1. 

Од Околискиот суд во Куманово, Р. бр. 830/54. 
(174) 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен нестанатиот Градимир Љубомиров 
Филиповиќ, од Куманово, за кого неговите нез-
наат ништо од месец септември 1944 година кога 
го напуштил својот дом и стапил во НОВ во И 
македонска бригада и во борбите со окупаторот на 
село Страцин се претполага дека загинал. 

Се поканува останатиот Градимир, во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на овој суд, или на жена му Стана Филипо-
виќ, од Куманово, во срок од три месеци од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ". Во противно ќе се огласи за умрен. 

Од Окружниот суд во Куманово, Р. бр. 730/ 4. 
(174) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КР. ПАЛАНКА 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на пок. Доде С. Јовановски, бИв. од 
село Метежево, кој е умрен на 21-1-1951 година, и 
п,осле својата смрт покрај другите наследници го 
оставил и син си Станоја Пешев Димитров, од 
с. Габер, а сега со непозната адреса негде во ФНРЈ. 

Се поканува наследникот Станоја да се јави на 
ОВОЈ СУД ЛИЧНО, ИЛИ П Р Е К У СВОЈ ПОЛНОМОШНИК ВО' 

срок од два месеци од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ". Во про-
тивно оставината ќе се расправи во негово отсус-
тво со старател што ќе му го одреди судот. 

Од Околискиот суд во Крива Паланка, О. бр. 
11/51. (168) 

Огласот регистрација на установа објавен 
во ,,Службен весник на НРМ4 бр. 40/54, во 
рубриката: „Регистрации на установи со са-
мостојно финансирање" на страна 550, под 
бр. 1508 се анулира. 

Од Редакцијата 

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за сто-
панство на Народниот одбор на град Скопје, 
'бр. 56 од 24^.1954 година е запишана во̂  ре-
гистарот на установите со самостојно финан-
сирање на страна 56, установата под назив. 
Радио-Скопје, со седиште во Скопје. 

Предмет на работата на Установата е: да 
ја организира радиодифузната служба на 
Народна Република Македонија; да ја из-
готвува, проширува и усовршува мрежата 
од релејни станици за радиодифузијата и на 
релеј ните станици за радиодифузија да им 
укажува стручна и друга помош; дд изведу-
ва радио програми, стручна литература и 
радио-списанија; да организира јавни кон-
церти, емисии и други приредби со учество 
на уметнички ансамбли и соработници; да 
организира огласна и рекламна радио-служба. 

Со Установата управува директорот Вз^ 
селинка Малинска. 

Државен орган за работата и задачите на 
Установата е Советот за просвета на НРМ. 

Бр. 4275/54 од Советот за стопанство на 
НО на град Скопје. '5) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

(Претпријатија и дуќани) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 14-Ш 
1954 годЈ/^на на страна 90, реден број 90, е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Откупеа 
станица за откуп на лековити билки и афион „Бил-
ка", со седиште во Неготино. Предмет на иселува-
њето на станицата е: откупување на лековити 
билки и афион. 

Станицата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието за промет и извоз на лековити 
билки и афион „Билка" — Скопје, со решение 
бр. 6 од ЗО-Ш-1954 година. Истата ќе ја потпишува 
раководителот Ташулов Страшо, од Неготино. 

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 93/54. 
(419) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 203/54, е запишан дуќанот под фирма: Занает-
чиски д,уќан „Осојница", со седиште во с. Виница, 
Кочанско. Предмет на послувањето на дуќанот е: 
производство и промет со месо, леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 203/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 349, е запишан дуќанот под фирма: Трговски 
дуќан на мало „Гоце Делчев", с, Босилово — Стру-
мичко. Предмет на иселувањето на дуќанот е: тр-
говија со животни намирници предмети за куќни 
потреби, како и со мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 349/54. 
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Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 23-\П-
1954 година, под реден број 188, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Занаетчиско 
претпријатие „Винопромет", со седиште во Бито-
ла. Предмет на иселувањето на претпријатието е: 
производство на алкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 194/54. 
(1355) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 19-У1П-
1954 година, под реден број 197/1, е запишан уго-
стителскиот дуќан под фирма: Самостоен угости-
телски дуќан „Путник", со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: угостител-
ски услуги со исхрана, како и точење на сите ви-
дови пијалоци. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 197/54. 
(1358) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 21-УП-
1954 година, под реден број 209/1, е запишан уго-
стителскиот дуќан под фирма: Угостителски ду-
ќан — гостилница „Канатларци", со седиште во 
Битола. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
угостителски услуги со исхрана, точење на пија-
лоци, преноќиште и сместување на добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 209/54. 
(1399), 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 21-УП-
1954 година, под реден број 213/1, е запишан ду-
ќанот под фирма: Угостителски дуќан — кафана 
„Интифа", со седиште во Битола. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: угостителски услуги со 
исхрана, како и точење на пијалоци. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 213/54. 
(1403) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 29-УП-
1954 година, под реден број 225/1, е запишан под 
фирма: Самостоен слаткарски дуќан „Европа", со 
седиште во Битола. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: изработка и продажба на слаткарски 
и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 225/54. 
(1415) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-УП-
1954 година, под реден број 233/1, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостоен млекарски дуќан 
„Охрид", со седиште во Битола. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: изработка и продажба на 
млечни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 233/54. 
(1422) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-УЛ-

1954 година, под реден број 234/1, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан 
„Први мај", со седиште во Битола. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: изработка и продажба 
на слатки. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 234/54. 
(1423) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 30-УП, 
1954 година, под реден број 235/1, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостоен слаткарски дуќан 
„Пчела", со седиште во Битола. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: изработка и продажба на 
слатки. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 235/54. 
(1424) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 13-УШ-
1954 година, под реден број 246/1, е запишано сто-
панското претпријатијатие под фирма: Проектан-
ско биро „Нова градба", со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: из-
работка на скици, планови и секаков вид на 
проекти, од граѓевинската делатност. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 246/54. 
(1435) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 365/54, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Електрично претприја-
тие „Светлост", со седиште во Св. Николе. Пред-
мет на поодувањето' на претпријатието е: дистри-
буција на електрична енергија за гр. Св. Николе и 
околните села. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
365/54. (1483) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 372/54, е запишан угостителскиот 
дуќан под фирма: Угостителски самостоен дуќан 
„Хамзали", со седиште во Струмица. Предмет на 
поодувањето 'на дуќанот е : продажба на топли 
јадења, безалкохолни пијалоци, преработка и про-
дажба на слаткарски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
372/54. (1490) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 383/54, е запишано претпријатието 
под фирма: Задружно трговско' претпријатие 
„Оризов клас", со седиште во село Оризари — 
Кочанско. Предмет на послувањето на претприја-
тието е: трговија на мало со мешовити стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
383/54. ( 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27-УП-
1954 година, под реден број 265, е запишан слат-
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караниот дуќан под фирма: Слаткарски дуќан 
„Блед", со седиште во Скопје. Предмет на иселу-
вањето на дуќанот е: производство на слаткарски 
артикли. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 387/54. 
(1503) 

Окружниот ,суд во СќопЈ(е објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-1Х-
1954 година, под реден број 528, е запишан и кон-
ституиран дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
на древно „Црвенка", со седиште во Скопје. Пред-
мет на побелувањето на дуќанот е: трговија на ма-
ло со брашно, фураж за исхрана на добиток и 
ориз 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 552/54. 
(1504) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 392/54 година,, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Производно 
претпријатие за леб и печиво „Леб", со седиште 
во Кочани. Предмет на иселувањето на претпри-
јатието е: производство и продажба на леб и 
печиво. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
392/54. (1509) 

Окружниот стопански суд во Штип обја-
вува дека во регистарот на стопанските органи-
зации под реден број 393/54, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Електрично прет-
пријатие „Светлост", со седиште во во с. Злетово 
— Кочанско. Предмет на иселувањето на прет-
пријатието е: купопродажба на електрична енер-
гија на мало од внатрешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
393/54. (1580) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 397/54, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Претпријатие за истра-
жување и експлоатација на неметали „Неметал", 
со седиште во Кочани. Предмет на послувањето 
на претпријатието е: истражување на залихи на 
неметали на територијата на Кочанска околија, ка-
ко и експлоатација на истите. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
397/54. (1532) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации1 

под реден број 400/54, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Претпријатие — Околи-
ска земјоделска аптека, со седиште во Штип. 
Предмет на школувањето на претприј,атието е: 
трговија со средства за заштита на растенијата, 
вештачки ѓубрива и препарати за ветеринарни по-
треби. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
400/54. (1533) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 399/54, е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Околиско лозароовош-
тарско претпријатие „Лоза", со седиште во Ко-
чани. Предмет на иселувањето на претпријатието 
е: подигање на лозја и овошни градини. 

Од Окружниот стопански суд во Шт^1п, Р. бр. 
399/54. (1534) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието за фото оптички услуги и трговија 
фото „Центар" — Скопје, досега водено во реги-
старот на претпријатија при Народниот одбор на 
град Скопје, на страна 52/7, под ред. бр. 52/7, е 
префрлено од поменатиот регистар и запишано во 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд на ден 25-1Х-1954 година под реден број 466, 
под фирма: Претпријатие за фото оптички услу-
ги и трговија фото „Центар", со седиште во Скоп-
је. Предмет на иселувањето на претпријатието е. 
продажба на фотографски 'материјали, оптички 
материјали, прибор на мало, како и вршење на 
фотографски и ошички занаетчиски услуги,. Оваа 
дејност претпријатието ќе ја врши преку своите 
единици и тоа: Продавница на фото материјали, 
на ул. „М.' Тито" бр. 12; Продавница на оптички 
материјали и прибор, на ул. „М. Тито" бр. 22; За-
наетчиски дуќан за фото услуги, на ул. „Петар 
Дељан" бр. 12. Овие пословни единици се без осо-
бени права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 447/54. 
(1536) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-1Х-
1954 година, под реден број 502, е запишано сто-
панското претпријатие под фирмас Занаетчиско-
фурнаџиско претпријатие „Напредок", со седиште 
во Ѓ. Петров. Предмет на школувањето на претпри-
јатието е: изработка и продажба на леб, лебни 
производи, бели печива и услуги. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 511/54. 
(1537) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-1Х-
1954 година под реден број 307, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Трговско прет-
пријатие за промет со колонијални стоки на го-
лемо „Иднина", со седиште во Скопје. Предмет на 
послувањето на претпријатието е: трговија со жи-
вотни прехрани и куќни потреби, трговија со ме-
шани индустриски стоки, жита и мелничка пре-
работки, млеко' и млечни производи, леб и печи-
во, зарзават, овоштие и преработки, производи врз 
база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и при-
бор, стакло порцелан и керамични стоки, бои, ла-
кови, хемикалии и прибор, технички горива и ма-
зива, канцелариски материјали, хартија, школски 
прибор и прибор за пишување, д е л и к а т е с и произ-
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води, риби, месо и преработки од месо, парфиме-
риски и козметички стоки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 404/54. 
(1539) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-Х1-1954 година, под реден број 702/54, е запи-
шан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски 
дуќан-месарница „Кораб", со седиште во Тетово. 
Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија 
со месо и преработки од месо-, 

Дуќанот е основан од НО на Градската општи-
на во Тетово со решение број 12803 од 3-Х1-1954 
година. Истиот ќе го потпишува раководителот 
Андро Јовановски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
702/54. (1542) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 15-Х1-1954 година, под реден број 100, е запи-
шано претпријатието под фирма : Трговско прет-
пријатие за промет со житарици и ф у р а ж на ма-
ло „Банат", со седиште во Скопје. Предмет на ис -
елувањето на претпријатието е: продажба на ма-
ло жита, мелнички преработки и хра,на за доби-
ток — ф у р а ж . % 

Претпријатието е основано со решение бр. 8675 
од 11-Х1-1954 шдина на НО на град Скопје. Исто-
то ќе го потпишуваат директорот Санде Иванов 
Христовски, комерциј а листот Душан Алексов Ска-
лов, и шефот на сметководството И л и ј а Алексов 
Скаловски, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и бр. 
700/54. (1545) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-Х-1954 година, под реден број 644, е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Претприја -
тие „Стокопромет" — увоз извоз — за промет со 
земјоделски и сточни производи, со седиште во 
Скопје. Предмет на побелувањето на претпријатие-
то е: трговија на големо со добиток и храна за 
добиток; емиш, зарзават и варива, ж и в а стока, 
млеко и млечни производи, алкохолни и безалко-
холни пијалоци, риби и производство ,на алко-
холни и безалкохолни пијалоци и оцет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 644/54. (1546) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25-1Х-
1954 година под реден број 555, е запишано сто-
панското претпријатие под ф и р д а : Млекарница 
„Пелистер", со седиште во Скопје. Предмет на 
послувањето на претпријатието е: продажба на 
млеко и млечни производи на мало, к а к о и про-
дажба на бели печива, бисквити, бонбони и слич-
но. Оваа дејност претпријатието ќ е ја в р ш и пре-
ку своите продавници и тоа: на Зелен пазар, на 
ул. „Едвард Кардељ" бр. 22, и на ул. „Октомври" 
бр. 114. Овие продавници се без посебни права. 

Од Окружниот суд во Скопје, Ф и бр. 584/54. 
(1549) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ор-
топед скиот завод „Славеј" Скопје, досега воден во 
регистарот на стопанските претпријатија при НО 
на град Скопје, на страна 228, под реден број 228, 
е префрлен од поменатиот регистар и запишан во 
регистарот на стопанските организации при овој 
оуд на 7-1Х-1954 година, под реден број 325, под 
фирма : Ортопедски завод „Славеј", со седиште во 
Скопје. Предмет на школувањето на заводот е: 
производство на сите врсти ортопедски помагала, 

и д о к р у ж н и о т суд во Скопје, Фи бр. 417/54. 
(1548) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1/ -Х1-Ј .у^ година, под реден броЈ 708, е запишано 
претпријатието под фирма : Трговско претприја -
тие на мало за промет со колонијални1 стоки „Пе-
тра", со седиште во Тетово. Предмет на школува-
њето на претпријатието е: трговија на мало со 
животни прехрани и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, стакло, пор-
цулан, керамички стоки, нафтени деривати, пре-
работки од тутун, кибрит и прибор, преработки 
врз база на шеќер и какао , како и мелнички пре-
работки (брашно на кгр.). 

Претпријатието е основано од НО на Градска-
та општина — Тетово со решение бр. 11474 од 22-
1Х-1954 година. Истото ќе го потпишува директо-
рот Младен Бошковски, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 708/54. (1550) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Х1-1954 година, под реден број 711, е запишано 
претпријатието под фирма : Претпријатие за по-
ставување, реконструкција и инвестиционо одржу 
вање на телефонско-телеграфски постројки „Теле-
фонмонтажа" , со седиште во Скопје. Предмет на 
иселувањето на претпријатието е: а) поставување 
на нови, реконструкција и инвестиционо одржу-
вање на постројки Т. Т. постројки; б) проектирање 
на телеграфско-телефонски линии и каблови, ка -
ко и изработка на кабловски блокови. 

Претпријатието е основано од Управниот од-
бор — Генерална дирекци ја на поштите, телегра-
фот и телефоните — Белград, со решение бр. 9341. 
Истото ќе го потпишуваат директорот Сотир Ми-
ха јлов С а р и е в с к и , ш е ф о т на градилиштето Пан-
че Тодоров Спасовски, главниот книговодител Ј а н -
чева Христова Ц в е т а н к а и книговодителот Рашко-
ва Кочманова Марица, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 711/54. (1551) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 370/1954 година е з апишан дуќанот 
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под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Кор-
зо", со седиште во Струмица. Предмет на помилу-
вањето на дуќанот е: продажба на сите видови 
пијалоци, јадења-мезелуци и тутунови производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
370/54. (1488) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 371/1954 година е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Пен-
зионер", со седиште во Струмица. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: продажба на сите видови 
пијалоци, суви јадења-мезелуци и тутунови про-
изводи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
371/54. (1489) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 сеп-
чември 1954 година под реден број 517, е запишано 
стопанското претпријатие . под фирма: Трговско 
претпријатие за промет со емиш, зарзават, вариво, 
сточна храна на мало „Делишес", со седиште во 
Скопје. Предмет на поодувањето на претпријатие-
то е: трговија на големо и мало со емиш, зарза-
ват, овоштие, семиња и тоа само арпаџик, варива, 
јајца, сточна храна, прехранбени артикли и тоа 
само со конзервирано овоштие и зарзават, произ-
водство и промет со ракија и вино. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 538/54. 
(1501) " 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 9 октомври 1954 година под реден број 606, е 
запишано стопанското претпријатие под фирма: 
„Јагода" Трговско претпријатие на големо со 
емиш, зарзават, варива и сточна храна, со седиште 
во Скопје. Предмет на поодувањето на претпри-
јатието е: трговија со зарзават, овоштија, семиња, 
конзервирани овоштија и зарзават, варива, јајца, 
производство на алкохолни пијалоци (ракија) како 
и трговија со сточна храна (фураж). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1596) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6631/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
256, рег. бр. 256, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Тулар Благој Димитров Тасев, со седиште во село 
Виница. Предмет на работата на дуќанот е: изра-
ботка на тули. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гој Димитров Тасев. (907) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6257/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
255, рег. бр. 255, занаетчискиот дуќан под фирма: 

Воденичар Исмаил Јусуф Амзовски, со седиште во 
село Жиганци. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил 
Јусуф Амзовски. (908) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 632Д/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
253, рег. бр. 253, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Шабан Лазимов Оџевски, со седиште 
во село Лепопелци. Предмет на работата на дуќанот 
е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан 
ЌазимОЕ Оџевски. (909) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6285/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
252, рег. бр. 252, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Тодор Гичев Богатинов, со седиште во 
село Зрновци. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Тодор 
Гичев Богатинов. (910) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 10502 од 28 јуни 
1954 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 430, рег. бр. 
430, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Трајко 
Иванов Димитров, со седиште во село Велушина. 
Предмет на работата на дуќанот е: ковачки про-
изводи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Иванов Димитров. (14 )̂6) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 12895 од 3 август 
3 954 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 447, рег. бр. 
447, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Алек-
сандар Ристев Граматковски, со седиште во село 
Смилево. Предмет на работата на дуќанот е: шие-
ње на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Ристев Граматковски. (1407) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19875 од 31 декем-
ври 1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 379, 
рег. бр. 379, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Најдо Ристев Најдоски, со седиште во се-
ло Маково. Предмет на работата на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Најдо 
Ристев Најдовски. (1408) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 19954/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 446, рег. бр. 446, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Блаже Стерјов 
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Ангеловски, со седиште во село Сопотница. Пред-
мет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла -
же Стерјов Ангеловски. (1409) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 11702 од 15 јули 
1954 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 443, рег. 
бр. 443, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Благој Иванов Каловски, со седиште во село Слеп-
че. Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
и з р а б о т и и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гој Иванов Налевски. (1410) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Скопска околија бр. 8588 од 26 јули 1954 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 223, рег. бр. 117, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач 
Стојан Тодоров Рајковски, со седиште во село Љу-
банци. Предмет на работата на дуќанот е: коларо-
ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Тодоров Рамковски. (1411) 

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 
13044/47 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 243, 
рег. бр. 243, занаетчискиот дуќан под фирма: Нал-
бат Димитар Станојков Динев, со седиште во с. 
Железница. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковува-
ње на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими' 
тар Станој КОБ Динев. (350) 

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 
18337/50 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 245, 
рег. бр. 245, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
вач Димитар Аритонов Тошев, со седиште во с. 
Шлегово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Аритонов Тошев. (351) 

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 
8995/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 246, 
рег. бр. 246, занаетчискиот дуќан под фирма: Тене-
кеџија Димитар Иванов Џашиков, со седиште во 
Кратово. ^ 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Иванов Џашиков, 

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 
9401/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 247, 
рег. бр. 247, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кондураџија Коце Н. Димитров, со седиште во с. 
Шлегово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коце 
Н. Димитров. (353) 

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 
3413/48 година е запишан во регистарот на занает-

чиските дуќани и работилници на страна 248, рег. 
бр. 248, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Борис М. Костов, со седиште во Кратово. 

Предмет на раоогата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
М. Костов. (354) 

На основа дозволата од ОНО - Куманово бр. 
10934/47 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 249, рег. 
бр. 249, занаетчискиот дуќан под фирма: Самар-
џија Коле Г. Нацев, со седиште во с. Шлегово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коле 
Г. Нацев. (355) 

На основа дозволата од ОНО - Куманово Ор. 
13056/47 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 251, 
рег. бр. 251, занаетчискиот дуќан под фирма: Пле-
тач Костадинка В. Арсова, со седиште во Кратово. 

Предмет на работата на дуќанот е: плетачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кос-
та динка В. Арсова. (356) 

На основа дозволата од Поверенството за ф и -
нансии на ГНО — Куманово бр. 2226/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 233, рег. бр. 233, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Апостол Богда-
нов -ШЈПОВОКИ, со седиште во Куманово, ул. „Гене-
рал Темпо" бр. 9. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот е: Апо-
стол Богданов Поповски. (417) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина бр. 4916/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 106, рег. бр. 106, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Капар Серопе Аванае К а -
лапакџијан, со седиште во Куманово . 

Предмет на работа на дуќанот е: изработка на 
капи. 

урирмата ќе Ја потпишува сопственикот Се-
ропе Аванас Калапакџијан. (418) 

На основа дозволата од Советот, за стопанство 
на НО на Градската општина бр. 4931/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 103, рег. бр. 103, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Јусуф Абаз 
Мусовски, со седиште во Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф 
Абазов Мусовски. (419) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина бр. 4577/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна/ 97, рег. бр. 97, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Тенекеџија Александар 
Петрушев Лазаревски, со седиште во Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Петрушев Лазаревски. (420) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО; на Градската општина бр. 4575/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 96, рѕег. бр. 96, з а н а е т и 
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скиот дуќан под фирма: Тенекеџија Драги Јорда-
нов Таневски, со седиште во Куманово. 

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

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги 
Јорданов Такевски. (421) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина бр., 4796/53 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 92, рег. бр. 92, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Тенекеџија Сабри Џемаи-
лов Мемедовски, со седиште во Куманово1 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџи-
еки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабри 
Џемаилов Мемедовеки (422) 

На основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
13467/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 101, 
рег. бр, 101, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
лар Ѓорѓи Манасов Стојчевски, со седиште во Ку-
маново. 

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

Фирмата Ќ Е ја потпишува сопственикот Ѓ О Р Ѓ И 
Манасов Стојчевски. (425) 

На основа дозволата на НО на Преспанска око -
лита бр. 5271 од 291 јули 1954 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилница 
на страна 244, пег. бр. 244, занаетчискиот дуќан 
под фирм,а: Бербер Драган Симов Мигуневски, с. 
ЦаревДвор. Предмет на работата на дуќанот е: бер-
берови услуги 

Фирмава ќе ја потпишува сопственикот Дра-
ган Симов Мигуневски. (1427) 

На осш^а дозволата од НО на Прилепска око-
лија бр. 1480 од 6-11-1954 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 38, рег. бр. 38, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ковач Ајдар Алиов Синановски, со' 
седиште во с. Житоше — Прилепско. Предмет на 
работата на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ат дар 
Алиов Синановски. (644) 

На основа дозволата ед ГНО — Скопје бр. 
2111 од 10-1-1951 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
790, р'ег. бр. 790, занаетчискиот дуќан под Фирма: 
,Тогоанци!а Ампула "Рамиз Ибраим, со седиште во 
Скопје, ул. . 78" бр. 39. Предмет на работата на ду-
ќанот е: изработка на јрогачи и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аб-
дула Рамиз Ибраим (602) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градскчта општина — Куманово бр. 
4408/53 година е запишан во регистарот ич занает-
чиските дуќани и работалчици "а страна 91. рег. 
бр. 91, занаетчискиот" дуќан под Фирма: "Воденичар! 
Влатто Илиев Бејтов^ки. сл седиште во Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
с к и ^ УСЛУГИ. " 

Фирмата ќе ја потпишува с- пс^веникот В Л А Д О 
Илиев Бејтовски. (423) 

На основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
13480/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 104, 
рег. бр. 104, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Никола Ефремов Тасевски, со седиште во 
Куманово. 

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Ефтимов Тасевски. 

На основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
6104/45 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 102, рег. 
бр. 102, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Александар Симонов Ивановски, со седиште 
во Куманово. 

Предмет на работа,та на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Симонов Ивановски. (426) 

На основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
7641/45 година е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 88, рег. 
бр. 88, занаетчискиот дуќан под Фирма: Водени-
чар Ставре Христов Горовски, со седиште во Ку-
маново. 

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

Фирмата ќе 1 а потпишува сопственикот Ставре 
Христов Горовски. (427) 

На основа дозволата од ГНО — Куманово бр 
27653/47 година е запишан во гегис аррт на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 87, р^г 
бр. 87, занаетчискиот дуќан под Фирма: Водени-
чар Илија Миланов Петровски, со седиште во Ку-
ма н^д о. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
с к и УСЛУГИ. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Итн/па 
Миланов Петровски. (428) 

На оснива дозволата од НО на Градската оп-
штина — Битола бр. 18044 од 7 септември 1953 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 715, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Берберо-фризер Илија Гаври-
лов Таневски, со седиште во Битола, ул. „Маршал 
Тито" бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: 
берберо фризерски услуги. ѕ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Гаврилов Таневски. (1183) 

На основа дозволата од НО на Овчеполска око-
лија бр. 1692 од 22-Н1-1954 година" е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 10, рег. бр. 10, занаетчискиот дуќан под 
Фирма: Колар Јордан Атанасов Мутавџиски, со 
седиште во село Таринци. Предмет на работата 
на дуќанот е: изработка и поправка на коли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Атанасов Мутавџиски. (1184) 

На основа дозволата од ГНО — Гевгелија бр. 
379 од 2-П-1946 год. е запишан во регистарот на 
'занаетчиските дуќани и (работилници на страна 
142, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија 
Боро Гоцев Бојаџиев, со седиште во Нови Дојран. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
поправка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро 
Гоцев Бојаџиев. (1185) 

На основа дозволата на НО на Прилепска око-
лија бр. 6413 од 6-У1-1954 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 50, рег. бр. 50, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Цветан Левтеров Ј а д р е в с к и , со се-
диште во село Дебреште. Предмет на работата на 
дуќанот е: ковачки услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан 
Левтеров Ј а д р е в с к и . (1186) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2792 од 10-1-1954 година 
е запишан во'' регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 898, рег. бр. 898, занает-
чискиот дуќан под фирма: Златар Петко Петров 
Димитровски, со седиште во Скопје, ул. „106а" бр. 
24. Предмет на работата на дуќанот е: златарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петко 
Петров Димитровски. (1087) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2783 од 1-Ш-1954 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 899, рег. бр. 899, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Тодор Павлов-
ски, со седиште во Скопје, ул. „Христијан Карпуш" 
бр. 76. Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Павловски. (1188) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 7741/53 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работ,илници на (страна 
305, рег. бр. 305/Ш, занаетчискиот дуќан под фир: 
ма: Воденичар Стоилко А. Стаменков, со седиште 
во село Зрновци. Предмет на работата на дуќанот 
е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стоил-
ко А. Стаменков. (1189) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6909/1953 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
287, рег. бр. 287/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Воденичар Стојне Д. Велинов, со седиште во 
с. Мородвис. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојне 
Д. Велинов. (1190) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6908/1953 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските (дуќани и работилници на ,страна 
279, рег. бр. 279/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Воденичар Борис Петков Радев, со седиште во 
село Мородвис. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Петков Радев. (1191) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 4673/1954 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
342, рег. бр. 342/1V, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Граѓевинеки столар Димитар Манчев, со се-
диште во село Злетово. Предмет на работата на ду-
ќанот е: граѓевино столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Манчев. (1192) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 3686/1954 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
339, рег. бр. 339/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Грнчар Лазар Ј. Јанков, со седиште во село 
Виница. Предмет на работата на дуќанот е: грнчар-
ски изработки. 

Фирмата ќз ја потпишува сопственикот Лазар 
Ј. Јанков. (1193) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 3683/1954 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 338, 
рег. бр. 338/ИГ, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Димитар Т. Илиев, со седиште во село Пе-
тришино'. Предмет на работата на дуќанот е: шиење 
на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Т. Илиев. (1194) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 2263/1954 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 336, 
рег. бр. 336/Ш, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Сода-вода Мише Христов Царев, со седиште во село 
Виница. Предмет на работата на дуќанот е: про-
дажба на сода-вода. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мише 
Христов Царев. (1195) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 3264/1954 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
337, рег. бр. 337/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар Илија Новица Милушев, со седиште 
во село Злетово. Предмет на работата на дуќанот е: 
граѓевино столарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Новица Милушев. (1196) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 2259/1954 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
335, рег. бр. 335/1П, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Слаткар Рустем Е. Елазов, со седиште во Ко-
чани; ул. „29 ноември". Предмет на работата на 
дуќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рустем 
Е. Елазов. (1197) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 2249/1954 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
334, рег. бр. 334/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар Лазар Арсов, со седиште во село Ви-
ница. Предмет на работата на дуќанот е: столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Арсов. (1198) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 2255/1954 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
332/Ш, занаетчискиот Дуќан под фирма: Ориент-
слаткар Богдан Ј. Иванов, со седиште во село До-



12 јануари 1955 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 1 - . Стр. 15 

брево. Предмет на работата на дуќанот е: изработ-
ка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богдан 
Ј. Иванов. (1199) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 2250/1954 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
333, рег. бр. 333/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Сода-вода, Ѓорѓи Заков Иванов, со седиште во 
Кочани, ул. „М. Тито". Предмет на работата на ду-
ќанот е: продажба на сода-вода. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Заков Иванов. (1200) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 1486/1954 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
327, рег. бр. 327/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Колар Петар Е. Николов, со седиште во Ко-
чани, ул. „Димитар Влахов". Предмет на работата 
на дуќанот е: коларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Е. Николов. (1201) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 1644/1954 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
329, рег. бр. 329/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Ориент-слаткар Ване Личков Мерџанов, со 
седиште во село Злетово. Предмет на работата на 
дуќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ване 
Личков Мерџанов. (1202) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 1770/1954 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
326, рег. бр. 326/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Бербер Миалчо Ј. Андонов, со седиште во Ко-
чани. Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миал-
чо Ј. Андонов. (1203) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 996/1954 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
325, рег. бр. 325/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Валавичар Трајко Б. Гоцев, со седиште во село 
Копии Дол. Предмет на работата на дуќанот е: 
валавичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Б. Гоцев. (1204) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 993/1954 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
322, рег. бр. 322/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Самарџија Киро Ј. Петров, со седиште во село 
Блатец. Предмет на работата на дуќанот е: самар-
џ и е в услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Ј. Петров. (1205) 

На основа дозволата на НО на Кочанска око-
лија бр. 9993/1953 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
309, рег. бр. 309/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Валавичар Јордан М. Ангелов, со седиште во 
село Костин Дол. Предмет на работата на дуќанот 
е: валавичареки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
М. Ангелов. (1206) 

На основа дозволата од НО на Кумановска око-
лија бр. 12429/1947 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
295, рег. бр. 295, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Владо Бошков Богдановски, со седиште 
во село Орашац. Предмет на работата на дуќанот 
е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо 
Бошков Богдановски. (12Л7) 

На основа дозволата од НО ,на Прилепска око-
лија бр. 5380 од 14 април 1954 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 48, рег. бр. 48, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Александар Лефтеров Николовски, 
со седиште во село Дебреште. Предмет на работата 
на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Лефтеров Николовски. (1208) 

На основа дозволата од НО на Прилепска око-
лија бр. 5164 од 13 април 1954 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ншџ/г на страна 47, рег. бр. 47, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ориентална слаткарница „Шар Пла-
нина", Доксим Димитров Аџиовски, со седиште во 
село Дебриште. Предмет на работата на дуќанот е: 
изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доксим 
Димитров Аџиовски. (1209) 

На основа дозволата од НО на Прилепска око-
лија бр. 2866 од 7 април 1954 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 44, рег. бр. 44, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ориентална слаткарница на Идриз 
Реџепов Дејаровски, со седиште во село Дебреште. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идриз 
Реџепов Дејаровоки. (1210) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Охрид бр. 2686 од 30 март 1954 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 278, рег. бр. 278, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ориенталски слаткар 
Тефик Амит Пупе, со седиште во Охрид, ул. „Со-
лунска" бр. 30. Предмет на работата на дуќанот е: 
изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тефик 
Амит Пупе. (1211) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Охрид бр. 3996 од 30 април 1954 година е 
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запишан' во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 277, рег. бр. 277, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Арслан Мето Б а ј -
рамоски, со седиште во Охрид, ул. „Шар Планина" 
бр. 13. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арслан 
Мето Бајрамоски. (1212) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп бр. 16358 
од 25 март 1954 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
170, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија 
Димко Т. Конески, со седиште во Прилеп, ул. „М. 
Тито" бр. 193. Предмет на работата на дуќанот е: 
самарџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко 
Т. Конески. (1220) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп бр. 5583 
од 3 март 1954 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
177, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ве-
села А. Ачкоска, со седиште во Прилеп, ул. „Ен-
гелсова" бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Весела 
А. Ачкоска. (1213) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп бр. 4616 
од 12" април 1954 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр. 176, занаетчискиот дуќан под фирма: Ј а ж а р 
Методија М. Димески, со седиште во Прилеп, ул. 
„Ј. Јорданоски" бр. 32 Предмет на работата на ду-
ќанот е: изработка на јажина. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија М. Димески. (1214) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп бр. 16300 
од 2 ноември 1953 година во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 175, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Никола М. 
Ристески, со седиште во Прилеп, ул. „С. Ѓоргиев-
ски" бр. 10. Предмет на работата на дуќанот е: ко-
вачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
М. Ристески. (1215) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп бр. 4347 
од 25 март 1954 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
174, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Киро 
Бумбаровски, со седиште во Прилеп, ул. „9 сеп-

тември" бр. 64. Предмет на работата на дуќанот е: 
ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Бумбаровски. (1216) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп бр. 9853 
од 1 април 1954 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр. 173, занаетчискиот дуќан под фирма: Самар-
џија Драган С. Цветкоски, со седиште во Прилеп, 
ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 6. Предмет на работата на 
дуќанот е: самарџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган 
С. Цветкоски. (1217) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп бр. 1903 од 
2 февруари 1954 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр. 172, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондура-
џија Методија Зајкоски, со седиште во Прилеп, ул. 
,.Марксова" бр. 9. Предмет на работата на дуќанот 
е: изработка и поправка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Зајкоски. (1218) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп бр. 17955 
од 4 февруари 1954 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бп. 171, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Пано Н. Крстески, со седиште во Прилеп, ул. „Цр-
вени стени" бр. 18. Предмет на работата на дуќанот 
е: и т а ботка и поправка на коли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пано 
Н. Крстески. (1219) 
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