
Смрт ва фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Петок, 23 ноември 1956 

Број 32 Година ХП 

Претплатата за 1956 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 40 динари. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

255. 

Врз основа на член 49 став 3 во врска со 
'член 50 став 1 од Законот за судовите, На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Дванаесетата заедничка седни-
ца на Републичкиот собор и Соборот на про-
изводителите, одржана на 5 ноември 1956 го-
дина, донесе 

253. 
Врз основа на член 75 став 3 од Устав-

ниот закон: за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите! на власта 
на Народна Република Македонија, Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија на Дванаесетата заедничка седница 
на Републичкиот собор и Соборот на произ-
водителите одржана на 5 ноември 1956 год., 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се потврдува Уредбата за организаци-
јата и работењето на Извршниот совет ИС бр. 
272 од ЗО-УП-1956 год. објавена во „Служ-
бен весник на Народна Република Ма ке дони 
ја" бр. 24 од 14 август 1956 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Број 24 

5 ноември 1956 година 
Скопје 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

254. 
Врз основа на член 76 став 1 од Устав-

ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите) на власта 
на Народна Република Македонија, Народ-
ното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Дванаесеттата заедничка седни-
ца на Републичкиот собор и Соборот1 на про-
изводителите одржана на 5 ноември 1956 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНО-

ВИТЕ НА! ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
1. Се зголемува бројот на членовите1 на 

Извршниот совет од четиринаесет на петна-
есет члена. 

2. Оваа одлука влегува во сила со нејзи-
ното усвојување од Народното собрание. 

Број 1216 
5 ноември 1956 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ 

НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

I. За судии на Окружниот суд; во Скопје 
се избираат: 

1) Радован Јовановски, судија на Околи-
скиот суд Скопје I и 

2) Божин Ингилизовски, судија на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје. 

II. Се разрешува од должноста судија На 
Окружниот суд во Скопје Војне Миланов-
ски. 

III. Оваа одлука влегува во сила од денот 
на нејзиното донесување. 

Број 1165 
5 ноември 1956 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

256. 
Врз основа на член 30 став 3 во врска со 

член 31 став 1 од Законот за, стопанските су-
дови, Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија на Дванаесеттата заеднич-
ка седница на Републичкиот собор' и Соборот 
на производителите, одржана на 5 ноември 
1956 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ 

НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО 
СКОПЈЕ 

I. За судија на Окружниот стопански: суд 
во Скопје се избира Благој Сушелски, судија 
на Околискиот суд Скопје I. 

II. Се разрешува од должноста судија на 
Окружниот стопански суд: во Скопје Божин 
Ингилизовски. 
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III. Оваа одлука влегува во сила од денот 
на нејзиното донесување. 

Број 1165 
5 ноември 1956 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Народното^ собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

257. 
Врз основа на член 22 став 1 од Уредбата 

за здружување на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/53), Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија на Четиринаесеттата седница на Ре-
публичкиот собор одржана на 5 и 6 ноември 
1956 година и на Дванаесетата седница на 
Соборот на производителите одржана на 5 
ноември 1956 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНИВАЊЕ УГОСТИТЕЛСКА КОМОРА 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се оснива Угостителска комора на На-
родна Република Македонија. 

Седиштето на Комората е во Скопје. 
2. Дејноста на Комората се простира на 

територијата на Народна Република Маке-
донија. 

3. Во Комората можат да членуваат уго-
стителски претпријатија и дуќани, производ-
ни и трговски претпријатија и дуќани за 
производство' и промет на алкохолни: и безал-
кохолни пијалоци, како и околиски угости-
телски комори. 

4. Надзор над законитоста на одделни ак-
ти на Комората врши Секретаријатот за сто-
ков промет на Извршниот совет на Народна 
Република Македонија. 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за оснивање 
Сојуз на угостителските комори на Народна 
Република Македонија објавена во „Служ-
бен весник на Народна Република Македони-
ја" бр. 11 од 8 април 1954 година, и преста-
нува да постои Сојузот на угостителските ко-
мори на Народна Република Македонија. 

Целокупниот имот, како и сите1 права и 
обврски: на престанатиот Сојуз на угостител-
ските комори на Народна Република Маке-
донија преминуваат на Угостителската комо-
ра на Народна Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила од денот 
на нејзиното објавување во) „Службен весник 

на Народна Република Македонија", 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 785 
6 ноември 1956 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, е. р. 
Претседател 

на Соборот на производителите, 
Борко Темеловски, е. р. 

258. 
Врз основа на член 36 став 1 од Уредба-

та за образување нај фондови за унапредува-
ње на шумарството и за управување со тие 
фондови, Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на Четиринаесеттата 
седница на Републичкиот1 собор одржана на 
5 и 6 ноември 1956 година и на Дванаесеттата 
седница на Соборот1 на производителите одр-
жана на 5 ноември 1956 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРЕТСМЕТКАТА НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ШУМАРСТВОТО ЗА 1956 ГОДИНА 
I. Се одобрува, претсметката на приходите 

и расходите на Републичкиот фонд за уна-
предување на шумарството за 1956 година со 
приходи од 341.435.250 динари и расходи од 
341.435.250 динари. ! 

II. Оваа одлука влегува во сила од денот 
на нејзиното донесување. 

Број 1136 
5 ноември 1956 година' 

Скопје 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на производите лете, 

Борко Темелковски, е. р. 

259. Г ; 
Врз основа на чл. 21 ст. 3 и чл. 42 ст. 1 од 

Уставниот закон за основите на општестве-
ното и политичкото« устројство и органите на 
власта на Народна Република Македонија, а 
во врска со чл. 3, 162 ц 164 од Правилникот 
за работа на Републичкиот собор на Народ-

ното собрание на Народна Република Маке-
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дониј а — Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 5 и: 6 ноември 1956 
го д ина донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ШКОЛИТЕ СО 

ПРОСТОРИИ И КАДАР 

Врз основа на претресот на Извештајот1 на 
Одборот1 за просвета на Републичкиот собор 
за извршената анализа на проблемите на 
школскиот простор и наставничкиот кадар 
во школите на Народна Република Македо-
нија, Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија констатира дека положбата 
на училиштата во однос на нивната ©безбед-
ност со простории и кадар е особено тешка 
и дека за, решавањето! на ова прашање требаа 
дд се посветат повеќе грижи! и да се издвојат 
поголеми материјални средства, како би мо-
жело тоа во што пократок период да биде 
целосно решено. 

Со цел што поефикасно и што побрзо1 да 
се реши ова прашање и да се создадат усло-
ви за редовно работење во училиштата, На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Извршниот совет, Советот за школство 
на Народна Република Македонија и народ-
ните одбори; на околиите, по проучувањето на 
Извештајот за извршената анализа на проб-
лемите на школскиот простор и наставнички-
от кадар во школите на Народна Република 
Македонија, да предложат преземање одно-
сно непосредно да преземат мерки за решава-
ње' на овие проблеми. 

2. Народните одбори на општините и око-
лиите да, направат1 анализа за обезбеденоста 
на училиштата од своето подрачја со просто-
рии и за потребите од училишни простории 
за определен иден период и сообразно со по-
требите и финансиските можности во- буџетот 
на општината, односно околијата за идната: и 
следните години: да предвидуваат максимал-
но можно! финансиски средства за изградба 
на училишни простории. 

Исто така да се испитаат можностите да 
се приспособат за училишта неискористените 
задружни објекти или, доколку е тоа немож-
но, да се употреби, материјалот од нив за из-
градба на училишта. 

3. Народните онбори на општините и око-
лиите да направат анализа за обезбеденоста 
на училиштата од своето подрачје со кадар 
и за потребите од училишен кадар за опре-
делен! иден период и, со цел да ги задоволат 
своите потреби од училишен кадар во што 
покус временски период, да изготват пер-
спективен план за стипендирање на ученици 
и студенти, истовремено предвидувајќи за таа 
цел во буџетот на општината односно околи-

ната за идната и следните години максимално 
расположиви финансиски средства 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 1009 
6 ноември 1956 година 

Скопје 
Потпретседдтел, 

на Народното собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател' 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, е. р. 

260. ј 

На основа член 56 од Законот за шумите 
во врска со чл. 13 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и ор-
ганите на власта на Народна Република Ма-
кедонија. Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СМОЛАРЕЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Смоларењето на боровите стебла во шу-

мите во општествена и приватна сопственост 
во Народна Република Македонија ќе се вр-
ши по одредбите на оваа. Уредба. 

Член 2 
При смоларењето да се води сметка за 

(обновување на боровите шуми, за дрвопро-
дуктивната способност на шумите и за тех-
ничките квалитети на смоларените борови 
стебла. 

И. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 3 
Смоларење се врши према ревидирани 

програми за смоларење изработени на основа 
птумско-уреѓајни елаборати. 

За изработка на програми: за смоларење 
во шуми што немаат шумеко-уреѓајни ела-
борати, потребно е претходно одобрение од 
Секретаријатот за шумарство на Извршниот 
совет. 

Програмите за смолареље ги ревидира 
Секретаријатот за шумарство на Извршниот 
совет. 

Член 4 
Секретаријатот за шумарство' на Изврш-

ниот совет ќе пропише методологија за из-
работка на програми за смоларење. 

Член 5 
Смоларење можат да вршат стручно ос-

пособени лица за смоларење. 
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Член 6 
Стопанските организации и установи со 

самостојно финансирање можат да органи-
зираат опитни полиња на кои ќе ги проучу-
ваат новите постигнувања во областа на био-
логијата и технологијата на смоларењето. 

Член 7 
Во строгите зони на националните пар-

кови, резервати и заштитните шуми, се за-
бранува смоларењето на борови стебла. 

Член 8 
Во боровите шуми во кои се врши смола-

рење се забранува паша на добиток. 

Член 9 
Смоларењето на борови стебла во шуми 

се врши: само по техничките прописи за смо-
ларење што ќе ги пропише1 Секретаријатот 
за шумарство на Извршниот совет. 

Член 10 
Смоларењето на борови стебла по мето-

дата на „кутлеци" е забрането. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член И 
Со парична казна до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок стопанската организа-
ција или установата со самостојно финанси-
рање1: 

1) која врши смоларење без ревидирана 
програма за смоларење или спротивно на ре-
видираната програма за смоларење освен во 
случаите одредени по одредбите на член 15 
од оваа Уредба; 

2) која смолари противно! на техничките 
прописи за смоларење; 

3) која смолари без стручно оспособени 
лица за смоларење; 

4) која смолари во строгите зони на на-
ционалните паркови, резерватите и заштит-
ните шуми; 

5) која смолари по методата на „кутлеци". 
За де ј ание о д претходниот став ќе се каз-

ни со парична казна до 10.000 динари и од-
говорното лице во стопанската организација 
или установа со самостојно финансирање. 

Член 12 
За прекршок од член 11 на оваа Уредба, 

физичкото лице ќе се казни со парична каз-
на до 10.000 динари или затвор до 30 дена, а 
ако прекршокот е сторен од материјална за-
интересираност физичкото лице ќе се казни 
со парична казна до 50.000 динари. 

Член 13 
Со парична казна до 3.000 динари или 

затвор до 10 дена ќе се казни за прекршок1 

физичко лице кое пушти на паша добиток 
во шума во која се врши смоларење. 

Член 14 
Покрај казната за прекршок против сто-

рителот ќе се изрече и заштитна мерка од-

; земање на предметите добиени или настана-
ти со прекршокот или употребени за извр-

» шување на прекршокот. 
Член 15 

Административно-казнената постапка за 
прекршоците од чл. 11 и 12 на оваа Уредба 
води околискиот судија за прекршоци, а за 
прекршок од член 13 на овој закон админи-
стративно-казнена постапка води општин-
скиот судија за прекршоци. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Во шуми во кои во денот на влегувањето 

во сила на оваа уредба е вршено смоларење 
без програма за смоларење, смоларењето мо-
же да се продолжи по одредбите на оваа 
уредба под услов до крајот на 1957 година 

лицето за чија сметка се врши смоларењето 
да се снабди со програма за смоларење. 

Лицата од претходниот став должни се 
до крајот на 1956 година да поднесат пријави 
за смоларење до органот кој врши стручен 
надзор над шумата. Овој орган примените 
пријави, должен е најдоцна до 15 јануари 
1957 година да ги достави до Секретаријатот 
за шумарство на Извршниот совет. Во истиот 
срок пријава по оваа одредба е должен да 
поднесе за себе и органот што врши стручен 
надзор над шума, ако' врши смоларење. 

Член 17 
Поблиски прописи за спроведување на 

оваа Уредба' донесува Секретаријатот за шу-
марство на Извршниот совет. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 405 
20 октомври 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, е. р. Љупча Арсов, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 24-11-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 215 е за-
пишано под фирма: Трговско претпријатие за 
промет со индустриска стока на големо и мало и 
откуп на земјоделски производи „Иднина", со се-
диште во е. Василево — Штипско. Предмет на по-
одувањето на претпријатието е: продажба на пре-
хранбени артикли, предмети за куќни потреби, 
мешани индустриски стоки и откуп на земјоделски 
производи. 
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Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Аспарух Кирев Мицев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 66/56. (751) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 31-111-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 30 е 
запишано претпријатието под фирма: Претприја-
тие „Жито-Исхрана", со седиште во Кочани. Пред-
мет на поодувањето на претпријатието е: трго-
вија на големо со житарици и мелнички прера-
ботки, ориз, оризова арпа и сточна храна, како и 
трговија на мало со брашно и сточна храна. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Кочани бр. 2671 од 9-Ш-1956 
год. Истото ќе го потпишуваат директорот Драган 
Данилов, Петар Ивановски и Ванчо Митев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 108/56. (775) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 2-VI-1956 год. под рег. бр. 131, е запишано под 
фирма: Откупна станица „Макотекс", со седиште 
во Ваница. Предмет на поодувањето на станицата 
е: откуп на кожи, волна и памук. 

Откупната станица е основана со решението 
на НО на општината — Виница, бр. 334 од 9-11-1956 
год. Истата ќе ја потпишува директорот Киро Ко-
цев Арсов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 173/56. (777) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 10-У-1956 год. под рег. бр. 28, е запишана за-
другата под назив: Општа земјоделска задруга 
„Овче Поле", со седиште во Св. Николе. Предмет 
на поодувањето на задругата е: откуп на селско-
стопански производи и реализација на истите на 
големо и мало, откуп на жива стока, откуп на ово-
штие и зарзават, индустриски култури, лековити 
билки и маслодајни растенија, набавка на инду-
стриски и прехранбени производи, мешовита сто-
ка, агротехнички материјал за земјоделството, се-
менски материјал, радова жива стока, фураж за 
исхрана на добитокот. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Св. Николе, бр. 5325 од 7-У-
1956 год. 

Членови на Управниот одбор се Живко Поц-
ков, Тодор Коцев, Стојче Гуров, Димче Рабушчи-
ски и Владо Максимов. Задругата ќе ја потпишу-
ваат и застапуваат претседателот Димче Рабуш-
чи-ски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 162/56. (785) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 20-111-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 124 е 
Запишано претпријатието под фирма: Околиско 

семенско претпријатие „Брегалница", со седиште 
во Штип. Предмет на поодувањето на претприја-
тието е: организирање целокупно производство на 
сортни семиња и промет со семенски материјали. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Штип, бр. 2094 од 27-11-1956 
год. Истото ќе го потпишува директорот Љупчо 
Шопов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 97/56. (788) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 22-111-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 45 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Иво Рибар — Лола", со седиште во е. 
Владевци — Штипско. Предмет на поодувањето 
на задругата е: унапредување и проширување на 
земјоделското производство и подрачјето на за-
другата, откуп на селско стопански производи и 
продажба на истите, обавување на трговска деј-
ност и угостителство. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Василево, бр. 1165 од 5-Ш-
1956 год. 

Членови на Управниот одбор се: Трајан Гли-
горов, Славе Глигоров, Тимо Гонев, Дончо Коцев 
и Рустем Јашаров. Задругата ќе ја потпишуваат 
и застапуваат Тимо' Гонев, Васил Глигоров, кни-
говодител и Рустем Јашаров, член. • 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 99/56. (Г791) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 22-111-1956 год. на страна 47 е запишана за-
другата под назив: Општа земјоделска задруга 
„Пролетер", со седиште во е. Сушево — Штипско. 
Предмет на поодувањето на задругата е: унапре-
дување на земјоделското производство на под-
рачјето на задругата, откуп на земјоделски про-
изводи и продажба на истите, обавување на тр-
говска дејност и угостителство. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Васи лево, бр. 673 од 11-11-1956 
година. 

Членови на Управниот одбор се: Ванчо Ста-
матов, Јаким Стојков, А. Алилов, Јусуф Садков, 
Апостол Спасов, Божин Заов, Коле Стојанов, Мил-
чо Колев и Стамен Јорданов. Задругата ќе ја пот-
пишуваат и застапуваат Ванчо Стаматов, книго-
водителот Атанас Цеков и членот Јаким Стојков. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 77/56. (793) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-111-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 58 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Злетовица", со седиште во е. Уларци — 
Штипско. Предмет на послувањето на задругата 
е: организирање и унапредување на земјоделското 
производство преку заедничка обработка на »ем-
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јата со земјоделски машини и ©радија; обновување 
нд семенско посадочен материјал, сточен подмла-
док, откуп и продажба на земјоделски производи, 
лозарство и овоштарство. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Облешево, бр. 295 од 27-П-
1956 год. 

Членови на Управниот одбор се: Добре Стои-
лов, Стефко Милев, Блаже Манев, Пано Данев и 
Миливој Јорданов. Задругата ќе ја потпишуваат 
и застапуваат претседателот Стојан Манев и чле-
нот Пано Донев Ефремов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 92/56. (794) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на- 29-11-1956 год. на страна 57 е запишана земјо-
делската задруга под назив: Земјоделска задруга 
„Вис", со седиште во е. Соколарци — Штипско. 
Предмет на школувањето на задругата е: органи-
зирање и унапредување на земјоделското произ-
водство преку заедничка обработка на земјата со 
земјоделски машини и справи, обновување на се-
менско прсадочен материјал, сточен подмладок, 
откуп и продажба на земјоделски производи, снаб-
дување вештачки ѓубрива и подигање на лозар-
ството. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Облешево, бр. 137 од 6-П-1956 
год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот Жив-
ко Михајлов Мој сиев и управникот Ване Ампов 
Давитков. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 72/56. (798) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 7-У1-1956 год. под рег. бр. 65 е запишана за-
другата под назив Општа земјоделска задруга 
„1 мај", со седиште во село Драмче — Штипско. 
Предмет на послувањето на задругата е: откуп, 
преработка и манипулација со жива стока, унапре-
дување на сточарството, набавка на разни мате-
ријали, унапредување на овоштарството и лозар-
ството, откуп на лековити билки и снабдување на 
членството со индустриска стока. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Делчево, бр. 7319 од 2-У1-1956 
година. 

Членови на Управниот одбор се Костадинов 
Трајан, Ангеловски Павле, Стојменова^ Филип, 
Николовски Спасе, Ѓорѓиевски Младен, Наневски 
Ристо и Дисевски Горѓи. Задругата ќе ја потпи-
шуваат и застапуваат претседателот Павле Митев 
и Книговодителот Перо Ефтимов Андоновски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 185/56. (801) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 2-У1-1956 год. под рег. бр. 62, е запишана за-
другата под назив: Земјоделска задруга „Слога", 

со седиште во е. Црник — Штипско. Предмет на 
послувањето на задругата е: откуп, преработка И 
продажба на сите видови земјоделски производи, 
врши набавка и продажба на разни препарати и 
средства за заштита на растенијата: вештачки ѓу-
брива, земјоделски машини и алати, разни семи-
ња за унапредување на земјоделието, врши на-
бавка и продажба на индустриски стоки, железа-
рија, галантерија и текстилни производи. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Пехчево, бр. 1785 од 11-IV-
1956 год. 

Членови на Управниот одбор се: РадуЈЈОвски 
Величко, Гоцевски Спиро, Трајчевски Горѓи, Ка-
саповски Рашид, Сатковски Ахмед, Ќурчиевскл 
Серафим и Ќурчиевски Петар. Задругата ќе ја 
потпишуваат и застапуваат претседателот Спиро 
Гоцевски и книговодителот Илија Мараковски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 164/56. 0802) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-ГУ-1956 год. под рег. бр. 127 е запишано прет-
пријатието под фирма: Претпријатие за промет и 
откуп со житарици „Жито-промет", со седиште во 
Штип. Предмет на послувањето на претпријатието 
е: трговија и услуги со житарици, ориз и грав. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Штип, бр. 3564 од 8-П1-1956 
год. Истото ќе го потпишуваат директорот Лазар 
Кокошкаров и книговодителот Митева Павлина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 118/56. (805) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14-ГУ-1956 год. под рег. бр. 125, е запишано 
претпријатието под фирма: Лозаро-овоштарско 
стопанство „Напредок", со седиште во е. Радање— 
Штип. Предмет на послувањето на претпријатието 
е: произведување на земјоделски и сточарски про-
изводи, нивно преработување и пласирање на па-
зарот. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Радање, бр. 777 од 3-1У-1956 
год. Истото ќе го потпишува директорот Петре Го-
шев Арсов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 98/56. (806) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 7-У-1956 год. под рег. бр. 120, е запишано прет-
пријатието под фирма: Трговско претпријатие на 
мало „Овче Поле", со седиште во е. Џумајлија — 
Штипско. Предмет на школувањето на претприја-
тието е: купопродажба на мешовити индустриски 
стоки на мало. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Џумајлија, бр. 731 од 20-П-
1956 год. Истото ќе го потпишуваат Абедин Реџеп 
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Кадиров, директор и Киро Петров Трајков, кни-
говодител. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 125/56. (807) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 6-У1-1956 год. под рег. бр. 129, е запишано прет-
пријатието под фирма: Претпријатие за прера-
ботка на тутун „Брегалница", со седиште во Штип. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: про-
изводство, обработка, манипулирање и продажба 
на тутун. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Штип, бр. 7048 од 25-У-1956 
год. Истото ќе го потпишува директорот Војо 
Попов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 183/56. (808) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 22-У-1956 год. под рег. бр. 63, е запишана за-
другата под назив: Земјоделска задруга „Тодори-
чево", со седиште во е. Умлена — Штипско. Пред-
мет на иселувањето на задругата е: откуп, пре-
работка и продажба на сите земјоделски произ-
води како и откуп на стока и сточни производи, 
набавка и продажба на разни препарати и сред-
ства за заштита на растенијата, вештачки ѓубри-
ва, земјоделски машини и алати, разни семиња за 
унапредување на земјоделието!, набавка и про-
дажба на индустриски стоки како и укажување 
услуги на задругарите. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Пехчево, бр. 1183 од 11-IV-
1956 год. 

Членови на Управниот одбор се: Каракашев-
ски Горѓи, Диковски Атанас, Перунковски Милан, 
Ризовски Јован, Станојковски Павле, Миовски Ва-
сил и Тренчевски Милан, Задругата ќе ја потпи-
шуваат и застапуваат претседателот Атанас Ди-
ковски и книговодителот Каракашев Горѓи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 138/56. (811) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-У-1956 год. под рег. бр. 29, е запишана за-
другата под назив: Општа земјоделска задруга 
„Изгрев", со седиште во е. Немањици — Штипско. 
Предмет на поодувањето на задругата е: откуп на 
селскостопански производи и реализација на ис-
тите како на мало така и на големо, откуп на жи-
ва стока, преработка и продажба на истата, откуп 
на овоштие и зарзават, откуп на индустриски про-
изводи, лековити билки и мас додај ни растенија, 
набавка на индустриски и прехранбени стоки, ме-
шовита роба, агротехнички материјали, семенски 
материјали, расова жива стока и фураж за ис-
храна на добитокот. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО На општината — Св. Николе, бр. 5585 од 14-
У-1956 год. 

Членови на Управниот одбор се: Костов Иг-
њат, Никола Нушев, Иванов Здравев Блажо, Ми-
лев Сердиван и Крстев Трајан. Задругата ќе ја 
потпишува и застапува претседателот Костов 
Игњат. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 169/56. (813) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 22-VI-1956 год. под рег. бр. бб, е запишана за-
другата под назив: Земјоделска задруга „Гради-
ште", со седиште во е. Липец — Штипско. Предмет 
на поодувањето на задругата е: трговија и снаб-
дување, земјоделие, сточарство, живинарство и 
пчеларство. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Виница, бр. 6446 од 16-VI-
1956 год. 

Членови на Управниот одбор се: Горѓи Васи-
лев, Шукри Нуриов, Мујесин Асанов, Симеон Те-
мелков, Благој Гераеимов и Стојан Трајчев. За-
другата ќе ја потпишуваат и застапуваат претсе-
дателот Санде Тодоров, Благоја Апостолов и Сто-
јан Трајков. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 202/56. (814) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 2-У1-1956 год. под рег. бр. 51 е запишана задру-
гата под назив: Општа земјоделска задруга „Бе-
ласица", со седиште во е. Дражево — Штипско. 
Предмет на поодувањето на задругата е: се зани-
мава со земјоделство, откуп на сите видови зем-
јоделски производи, продажба на артикли од ши-
рока потрошувачка, вршење угостителски услуги 
и работа со погони. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — е. Ново Село, бр. 2120 од 10-V-
1956 год. 

Членови на Управниот одбор се: Сандо Илиев, 
Јаким Стојчев, Киро Лазаров, Андреја Николов 
и Јован Николов. Задругата ќе ја потпишуваат 
и застапуваат претседателот Јордан Василев Нас-
ков и книговодителот Сандо Ангелов. 

Од, Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 170/56. (815) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-Х-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 51 е запи-
шана задругата под назив: Општа земјоделска за-
друга „Даме Груев", со седиште во е. Ратево — 
Штипско. Предмет на послувањето на задругата е: 
снабдување на членството со индустриски стоки, 
како и препарати за унапредување на земјодел-
ството; откуп на сите видови земјоделски произ-
води и жива стока; откуп на емиш за преработка 
на ракија; одржување на електрична централа, 
влачара, мливо, воденица; развивање на овоштар-
ството, продажба на разни пијалоци, земјоделие 
и производство на земјоделски култури; преран 
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ботка на дрвен материјал за продажба како и дрва 
за огрев. 

Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат 
претседателот Милчовски Алексов Ефтим и чле-
нот Ременски Николов Јован. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 239/55. (816) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 13-Х-1955 год. под рег. бр. 1, на страна 5 е за-
пишана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Новост", со седиште во е. Владимирово — Штип-
ско. Предмет на послувањето на задругата е: уна-
предување на сточарството, откуп, преработка и 
продажба на земјоделски производи на мало и го-
лемо и снабдување со мешани стоки на мало. 

Задругата ќе ја потпишува претседателот Гли-
гор Беловски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 208/55. ((822) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 30-У1-1956 год. под рег. бр. 207, на страна 575 
е запишано претпријатието под фирма: Услужно 
претпријатие „Електричен сервис", со седиште во 
Тетово. Предмет на школувањето на претпријатие-
то е: изведување на услуги од електро-инстала-
торски работи, оправка на сите видови електрични 
уреѓаи и продажба на сите видови електрични 
уреѓаи и електрични материјали. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Тетово, бр. 5725 од 7-Ш-1956 
год. Истото ќе го потпишува в. д. директор Благоја 
Буневски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2046/56. (832) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 31-111-1956 год. под рег. бр. 287, на страна 837 
е запишано под фирма: Земјоделско стопанство 
„Чука", со седиште во е. Сујеклари — Титовве-
лешко. Предмет на школувањето на стопанството 
е: произведува ратарски произведени ја, сточен 
подмладок, млеко и млечни производи и гради-
нарски производи. 

Стопанството е основано со решението на НО 
на Титоввелешка околија, бр. 142 од 6-УШ-1953 
год. Истото ќе го потпишуваат директорот Велко 
Милосаљевски и книговодителот Александар Не-
делковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1689/56. (834) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 26-У1-1956 год. под рег. бр. 7, е запишан дуќа-
нот под фирма: Трговски дуќан „Железар", со се-
диште во Кичево. Предмет на послувањето на ду-
ќанот е: трговија со железарски и метални стоки, 
велосипеди, машини за шиење и прибор, пчелар-

ски материјали и прибор, бои, лакови, хемикалии 
и прибор, селско стопански машини и алат, елек-
тротехнички материјали, емајлирани стоки, равно 
и шупљо стакло и порцуланска стока. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
општината — Кичево, бр. 8756 од 31-У-1956 год. 
Истиот ќе го потпишува раководителот Стојмир 
Ристески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 434/56. • (847) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 6-Х-1955 год. под рег. бр. 70, е запишан дуќа-
нот под фирма: Занаетчиски дуќан за берберо-
фризерски услуги „Мода", со седиште во Кичево. 
Предмет на послувањето на дуќанот е: вршење 
на фризерско-берберски услуги. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
општината — Кичево, бр. 5746 од 29-1Х-1955 год. 
Истиот ќе го потпишува раководителот Живко 
Костевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 602/55. (851) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 5-Х1-1955 год. под рег. бр. 73, е запишано прет-
пријатието по^ фирма: Претпријатие за промет со 
селскостопански производи, жива стока, млеко и 
млечни производи „Бистра", со седиште во Ки-
чево. Предмет на послувањето на претпријатието 
е: трговија со селскостопански производи, , жива 
стока, млеко и млечни производи и тов. на жива 
стока. 

Претпријатието е основано од фузионираните 
претпријатија и тоа: „Карапаша", „Лопушник", 
„Милка", „Китка", „Иднина", „Стогово" и „Бистра" 
сите од Кичево, согласно решението на НО на оп-
штината — Кичево бр. 2464 од 24-Х-1955 г. Истото 
ќе го потпишуваат директорот Иван Корунозски, 
Елена Пеовска и Никола Микевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 682/55. СВ52) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 18-1У-1956 год. под рег. бр. 73, е запишана про-
давницата под фирма: Продавница-месарница бр. 
1, со седиште во Кичево. Предмет на поодувањето 
на продавницата е: продажба на месо и месни 
преработки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистра", Кичево, а одобрено од НО на 
општината — Кичево со одобрение бр. 815 од 6-
IV-1956 год. 

Раководител на продавницата е Цветан Тр-
пески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 283/56. (853) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
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на 18-1У-1956 гад. под рег. бр. 73 е запишана про-
давница под фирма: Продавница-месарница бр. 2, 
со седиште во Кичево. Предмет на поодувањето на 
продавницата е: продажба на месо и преработки 
од месо. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистра", Кичево, а согласно одобрението 
на НО на општината — Кичево бр. 815 од 6-1V-
1956 год. 

Раководител на продавницата е Мисе Кита-
носки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 284/56. (854) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 18-1У-1956 год. под рег. бр. 73, е запишана про-
давницата под фирма: Продавница-месарница бр. 
3, со седиште во Кичево. Предмет на поодувањето 
на продавницата е: продажба на месо и преработки 
од месо. ! ; 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистра", Кичево, а согласно одобрението 
на НО на општината — Кичево, бр. 815 од 6-1У-
1956 год. 

Раководител на продавницата е Кузмановски 
Стојче. ! 

I 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 285/56. 055) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 18-1У-1956 год, под рег. бр. 73 е запишана про-
давницата под фирада: Продавница бр. 1 за млеко 
и млечни производи, со седиште во Кичево. Пред-
мет на поодувањето на продавницата е: продажба 
на млеко и млечни производи, леб и печиво, дели-
катесни производи и производи врз база на шеќер 
и какао. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистра" — Кичево, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Кичево, бр. 815 од 
6-1У-1956 год. 

Раководител на продавницата е Огненовски 
Јован. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 286/56. (856) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 18-1У-1953 год. под рег. бр. 73 е запишана про-
давницата под фирма: Продавница бр. 2 за мле-
ко и млечни производи, со седиште во Кичево. 
Предмет на поодувањето на продавницата е: про-
дажба на млеко и млечни производи, леб и печи-
во, деликатесни производи и производи врз база 
на шеќер и какао. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистра" — Кичево, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Кичево, бр. 815 од 
6-1У-1956 год. 

Раководител на продавницата е: Спиро Лаза-
рески. . 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 287/56. (857) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 18-1У-1956 год. под рег. бр. 73 е запишана про-
давницата под фирма*. Продавница бр. 2 за мле~ 
1, со седиште во Кичево. Предмет на иселувањето 
на продавницата е: продажба на зарзават, емиш 
и преработки како и продажба на риби. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистра" — Кичево, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Кичево, бр. 815 од 
6-1У-1956 год. 

Раководител на продавницата е: Војне Белев-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 288/56. (858) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 18-1У-1956 год. под рег. бр. 73 е запишана про-
давицната под фирма: Продавница-кантина бр. 1, 
со седиште во Кичево. Предмет на послувањето 
на продавницата е: продажба на млеко и млечни 
производи, деликатесни производи, леб и печиво, 
емиш и преработки од емиш, тутунови преработки 
и кибрит, безалкохолни пијалоци, животни пре-
храни и куќни потреби, парфимериски стоки и 
прибор за пишување. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатне „Бистра" — Кичево, а согласно одобре-
нието од НО на општината — Кичево, бр. 815 од 
6-1У-1956 год. 

Раководител на продавницата е На^стевски 
Живко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 289/56. (859) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на З-ГУ-1956 год. под рег. бр. 2, е запишано прет-
пријатието под фирма: Претпријатие за промет и 
откуп на житарица, ориз и грав „Караорман", со 
седиште во Кичево. Предмет на поодувањето на 
претпријатието е: откуп на житарици и млевени 
производи, продажба на големо житарици и мле-
вени производи, производство на брашно, откуп и 
преработка на оризова арпа и продажба на ориз. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Кичево, бр. 3276 од 26-Ш-
1956 год. Истото ќе го потпишуваат директорот 
Аце Синаноски, Димче Стојаноски и Пајдеска 
Дола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 243/56. №60) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 27-У1-1956 год. под рег. бр. 2 е запишана под 
фирма: Филијала на Претпријатието „Караорман" 
— Кичево, со седиште шо Охрид. Предмет на по-
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силувањето на филијалата е: продажба и откуп на 
житарица преработки од жито, грав и ориз. 

Филијалата е основана од Претпријатието „Ка 
раорман" — Кичево, а согласно одобрението од 
НО на општината — Охрид, бр. 8691 од 5-У-1956 
год. Истата ќе ја потпишуваат раководителот 
Трајче Трајчевски и Павле Милески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 437/56. (863) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 29-11-1956 год. под рег. бр. 6 е запишана задру-
гата под назив: Градежно-мешовита занаетчиска 
задруга „Дримкол", \со седиште во е. Вевчани — 
Охридско. Предмет на послувањето на задругата 
е: врши занаетчиски услуги од областа на фаса-
дерскиот, гипсарскиот, струко-мраморскиот, тере-
церо-мозаичарскиот, молеро-фарбарскиот занает и 
внатрешно малтерисување. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината е. Велешта, бр. 1704 од 28-11-1956 
год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот Дра-
ган Бебековски и техничкиот калкулант Радинов-
ски Наум. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 157/56. (864) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 10-У-1956 год. под рег. бр. 3 е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан „Вранештица", со 
седиште во е. Вранештица — Охридско. Предмет 
на побелувањето на дуќанот е: точење на алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци, скара и разни ме-
зелуци. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
општината — Кичево, бр. 2386 од 14-11-1956 год. 
Истиот ќе го потпишува раководителот Велко Н. 
Цветаноски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 350/56. (867) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 26-Х-1955 год. под рег. бр. 138, е запишано прет-
пријатието под фирма: Трговско претпријатие на 
мало „Чинар", со седиште во Охрид. Предмет на 
поодувањето на претпријатието е: набавка и про-
дажба на прехранбени артикли, предмети за куќ-
ни потреби, производи врз база на шеќер и какао, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски 
преработки и др. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Охрид, бр. 3905 од З-Х-1955 
год. Истото ќе го потпишува директорот Славе Ма 
ленко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 633/55. (869) 

Окружниот стопански суд во Вито ла објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 26-Х-1955 год. под рег. бр. 140, е запишано прет-

пријатието под фирма: Трговско претпријатие „Де-
ликатес", со седиште во Охрид. Предмет на пооду-
вањето на претпријатието е: набавка и продажба 
на прехранбени артикли, предмети за куќни по-
треби, производи врз база на шеќер и какао, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор, жита и мелничка пре-
работки. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината г - Охрид, бр. 3900 од З-Х-1955 
год. Истото ќе го потпишува директорот Ставре 
Марковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 635/55. ($71) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 26-Х-1955 год. под рег. бр. 139, е запишано прет-
пријатието под фирма: Трговско претпријатие 
„Домаќинство", со седиште во Охрид. Предмет на 
поодувањето на претпријатието е: купопродажба 
на железарски и метални стоки, бои, лакови, хе-
микалии и прибор, нафтени деривати, мазивни 
уља и маст, електротехнички материјал, селско 
стопански машини и алат, ^стакло, порцулан и ке-
рамична стока, намештај, велосипеди, машини за 
шиење и радио апарати. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Охрид, 3901 од З-Х-1955 год. 
Истото ќе го потпишува директорот Иван Касап. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 634/55. (873) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 26-Х-1955 год. под рег. бр. 142, е запишано прет-
пријатието под фирма: Трговско претпријатие 
„Рибар", со седиште во Охрид. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: набавка и продажба на пре-
хранбени артикли, предмети за куќни потреби, 
производи врз база на шеќер и какао, алкохолни 
и безалкохолни тој ја лоци, тутунски преработки, 
кибрит, прибор и др. 

Претпријатието е основано со решението на 
на НО на општината — Охрид, бр. 3904 од 3-Х-
1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Дим-
че Гинек. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 637/55. (874) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 17-1У-1956 год. под рег. бр. 27, е запишано прет-
пријатието под фирма: Занаетчиско лимарско-бра-
варско претпријатие „Слобода", со седиште во 
Охрид. Предмет на поодувањето на претприја-
тието е: производство и услуги на лимарско-ме-
тални производи, писта л а те рств о, граѓевински ме-
тало-лимарски производи и услуги и други про-
изводи врз база на лим и метал. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината —- Охрид бр. 5797 и 3566 од 29-
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Ш-1956 год. Истото ќе го потпишува директорот 
Несторовски Сотир. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 279/56. (876) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 5-Х1-1955 год. рег. бр. 145 е запишан под фирма: 
Пансион „Орце Николов", со седиште во Охрид. 
Предмет на пос лу вашето на пансионот е: хотело-
угрстителски услуги и произведување на слатки 
и продажба на истите. 

Пансионот е основан >со решението на НО на 
Општината - - Охрид, бр. 4564. Истиот ќе го пот-
пишува директорот Крсте Петров Јанковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 139/56. (878) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-У1-1956 год. под рег. бр. 1, е запишано под 
фирма: Градилиште „Пелагонија" бр. 9, со седиште 
во Ресен. Предмет на пос лу вашето на градилиште-
то е: ќе изведува дел од работите од дејноста на 
п р етири ј атието. 

Градилиштето е основано од Градежното прет-
пријатие „Пелагонија" — Титов Велес, со одлука 
на Работничкиот совет од 30-V-1956 год. Истото 
ќе го потпишува началникот инж. Владимир Бо-
жиќ и шефот на сметководството Ангел Аџиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 425/56. (079) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 21-VI-1956 год. под рег. бр. 140, на страна 379, 
е .запишано под фирма: Градежно производно 
претпријатие „Илинден", Скопје — Тулана, со се-
диште во Горче Петров. Предмет на школувањето 
на туланата е: производство на тули. 

Туланата е основана од Работничкиот совет 
на Градежното претпријатие „Илинден" — Скопје, 
со одлука од 23-111-1955 год. а одобрено од НО на 
општината „Кале" — Скопје со решение бр 1664 
од 19-У1-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1999/56. (893); 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 20-ХИ-1955 год. под рег. бр. 112, на страна 319 
е запишана под фирма: Трговско претпријатие на 
мало и големо „Прогрес" — Крива Паланка — 
Продавница во Крива Паланка. Предмет на ис-
елувањето на продавницата е: трговија со парфи-
мериски и козметички /стоки, стакло, порцулан и 
керамички стоки, животни прехрани и предмети 
за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит 
и прибор. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Прогрес" — Кри-
ва Паланка, со одлука од 7-VII-1955 год. а одобре-

но од НО на општината — Крива Паланка со ре-
шение бр. 689 од 19-Х-1955 год. 

Раководител на продавницата е: Владо Срчков 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1375/55. (895) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 4-У1-1956 год. под рег. бр. 71, на страна 205 е 
запишана под фирма: Трговско претпријатие за 
производство на брашно, леб и печива „Жито-
леб", — Скопје — Продавница бр. 19 во населбата 
„Црниче", Скопје. . Предмет на иселувањето нл 
продавницата е: продажба на леб и бело печиво 
на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Жито-леб", со одлука бр. 
4333 од 19-Х-1955 год. а одобрено од НО на општи-
ната — „Кисела Вода", Скопје, со решение бр. 373 
од 25-1У-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд ро Скопје, Фи 
бр. 1916/56. (898) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — „Идадија" — Скопје, бр*. 
8024/55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници под, рег, бр. 5, занает-
чискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Шефкет 
Ќерим Скендеру со седиште во Скопје, ул. „Вод-
њанска" бр. 22. Предмет на работата на дуќанот е: 
печење и продаваше на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шеф-
кет Ќерим Скендери. (23) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Кумановска околија, бр. 13774 од 26-УШ-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 
1, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Фејзула 
Садик Исеиновиќ, со седиште во е. Слупчане. 
Предмет на работата на дуќанот е: ковачки про-
изводи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Феј-
зула Садик Исеиновиќ. (24) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија, бр. 2325/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 31, рег. бр. 614, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер Милош Методиев 
Ружински, со седиште во Берово. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милош 
Методиев Ружински. (125) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија, бр. 2324/55 год. е 
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запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 31, рег. бр. 613, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Глигор Посто-
ловски, со седиште во е. Митрашлнци. Предмет 
на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гли-
гор Постоловски. (26) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Малешевска околија, бр. 4393/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 31, рег. бр. 612, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Љубомир 
Илиев Бубевски, со седиште во Берово. Предмет 
на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубо^-
мир Илиев Бубевски. (27) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Штип, бр. 4904 од 20-ХН-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 257, рег. бр. 1, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шапкарска ра-
ботилница на Методи Панев Ефтимов, со седиште 
во Штип, ул. „Партизанска" бр. 19. Предмет на 
работата на дуќанот е: изработување на шапки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ме-
тоди Панев Ефтимов. (28) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Штип, бр. 3555 од 5-1-1956 
10д. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 255, рег. бр. 1, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бонбонџија Ме-
тоди Хаџи Тошев, со седиште во Штип, ул. „Крсте 
Мисирков". Предмет на работата на дуќанот е: из-
работување на бонбони. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ме-
тоди Хаџи Тошев. (29) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Штип, бр. 3319 од 4-1-1956 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 258, рег. бр. 1, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Сарач Игно Хри-
стов Жежов, со седиште во Штип, ул. „Христо Бо-
тев" бр. 20. Предмет на работата на дуќанот е: са-, 
рачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Игно 
Христов Жежов. (130) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Штип, бр. 814 од 20-ХП-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 254, рег. 
бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат 
Ангел Колев Митев, со седиште во Штип, ул. „В. 
Доганџићи" бр. 19. Предмет на работата на ду-
ќанот е: потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Колев Митев. (31) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 266, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 315, рег. бр. зло, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кондураџија Јане Пандев На-
умовски, со седиште во е. Јанковец. Предмет на 
работата на дуќанот е: поправка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јане 
Пандев Наумовски. (32) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 267, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 316, рег. бр. 316, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Живко Јотевски, со се-
диште во е. Дрмени. Предмет на работата на ду-
ќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко 
Јотевски. (33) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 4900/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 310, рег. бр. 310, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Тоше Лазев Ке-
лепуровски, е. Царевдвор. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тоше 
Лазев Келепуровски. (35) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр.. 265, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 314, рег. бр. 314, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Казанџија Кире Старовски, со 
седиште во е. Јанковец. Предмет на работата на 
дуќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кире 
Старовски. (36) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 264, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 313, рег. бр. 313, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Казанџија Ламбе Личновски, со 
седиште во е. Дрмени. Предмет на работата на ду-
ќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ламбе 
Липановскл. (37) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
па НО на Општината — Ресен, бр. 263, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 312, рег. бр. 312, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Казанџија Илија Личновски, со 
седиште во е. Дрмени. Предмет на работата на ду-
ќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Личновски. (38) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 262, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна ЗИ, рег. бр. 311, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кондураџија Томе Наумов Коле-
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шовски, со седиште во Ресен. Предмет на работата 
на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе 
Наумов Калешовски. (39) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 377, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 304, рег. бр. 304, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Кире Н. Тосковски, со 
седиште во е. Лева Река. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кире 
Ч. Тосковски. (40) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 6628, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 301, рег. бр. 301, занаетчискиот' ду-
ќан под фирма: Казанџија Митре Т. Петревски, со 
седиште во е. Ноколец. Предмет на работата на 
дуќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре 
Т. Петревски. (41) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 7307, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 302, рег. бр. 302, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичао Вангел Карапашов, со 
седиште во е. Љубојно1. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Карапашов. (42) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бо. 6233, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 295, рег. бр. 295, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Валавичар Мице Лазаревски, со 
седиште во е. Крушје. Предмет на работата на ду-
ќанот е: валавичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мице 
Лазаревски. (43) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 6662, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 299, рег. бр. 299, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Фурнаџија Димитрие Димитров, 
со седиште во е. Јанковец. Предмет на работата 
ка дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ди-
митрис Димитров. (44) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 6523, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 249, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Симо Петровски, со седиште во 
е. Избиште. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симо 
Петревски. (45) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 6474, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 296, рег. бр. 296, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Васил Трај невски, со 
седиште во е. Крушје. Предмет на работата на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Трај невски. (46) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 5526, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 293, рег. бр. 293, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Лазар Недановски, со 
седиште во е. Избиште. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Недановски. (47) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 5422, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 287, рег. бр. 287, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Живко Проевски, со 
седиште во е. Јанковец. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Жив-
ко Проевски. (48) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 5495, е запишан 
БО регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 291, рег. бр. 291, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Шабан Демировски, со 
седиште во е. Крани. Предмет на работата на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан 
Демировски. (49) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 5648, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 294, рег. бр. 294, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: В арци ја Доне Кошевски, со се-
диште во е. Стење. Предмет на работата на ду-
ќанот е: печење и продажба на вар. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне 
Кондов ски. (50) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
ка НО на Општината — Ресен, бр. 5544, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 292. рег. бр. 292, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар Живко Танковски, со 
седиште во е. Јанковец. Предмет на работата на 
дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Жив-
ко Танковски. (151) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 5315, е запишан 
ЕС регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 290, рег. бр. 290, занаетчискиот ду-
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кан под фирма: Казанџија Николина Герасова, со 
седиште во е. Болно. Предмет на работата на ду-
ќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
лина Герасова. (52) 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гер-
ман Нивички. (59) 

На основа дозволата од Советот за стопанство' 
на НО на Општината — Ресен, бр. 5490, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 289, рег. бр. 289, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Казанџија Јонче ЛИЦКОВСКИ, СО 
седиште во е. Кривени, Предмет на работата на 
дуќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонче 
Јоцковски. (53) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
ка НО на Општината — Ресен, бр. 5312 е запишан 
во регистарот на, занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 286, рег. бр. 286, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Казанџија Ѓорче Илиевски, со 
седиште во е. Кривени. Предмет на работата на 
дуќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорче 
Илиевски. (55) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 7795, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 303, рег. бр. 303, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Панде Милошевски, 
со седиште во е. Кривени. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панде 
Милошевски. - (56) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 6667, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна ЗОО, рег. бр. ЗОО, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Панде Павловски, 
со седиште во е. Крушје. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панде 
Павловски. (58) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 6528, е запишан 
во регистарот на занает чиските дуќани и рабо-
тилници на страна 297, рег. бр. 297, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Кире Митревски, со 
седиште во е. Јанковец. Предмет на работата на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кире 
Митревски. (57) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 4111, е запишан 
140 регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 284, рег. бр. 284, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидар Герман Нивички, со се-
диште во е. Љубојно. Предмет на работата на ду-
ќанот е: зидарски услуги. 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 4620, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 285, рег. бр. 285, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Усеин Салиевски, со 
седиште во е. Крани. Предмет на работата на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин 
Салиевски. (60) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 1466, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 305, рег. бр. 305, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Казанџија Славе Гегороковски, 
со седиште во е. Покрвеник. Предмет на работата 
на дуќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
Гегороковски. (61) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 3371 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 307, рег. бр. 307, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Никола Цветковски, 
со седиште во е. Горно Дупени. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Цветковски. (62) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 2638, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 306, рег. бр. 306, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Казанџија Симо Пуплевски, со 
седиште во е. Сопотско. Предмет на работата на 
дуќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симо 
Топлевски. (63) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 6077 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 309, рег. бр. 309, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кујунџија Димитар Куменџиев-
ски, со седиште во е. Јанковец. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: кујунџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Куменџиевски. (64) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Ресен, бр. 5479 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 288, рег. бр. 288, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Ристо Поповски, со 
седиште во е. Претор. Предмет' на работата на ду-
ќанот е: воденичарски услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо' 
Поповски. $34) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината е. Кукуречани — Битолско, 
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бр. 460 од 28-ХИ-1955 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Ковач Стеван Горѓи Дамј ановски, со седиште 
во е. Долно Српци. Предмет на работата на ду-
ќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
ван Ѓорѓи Дам јановски. (бб) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — „Кисела Вода" — Скопје, 
Ор. 4371/55 е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници под рег. бр. 12, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Лазар А. 
Христовски, со седиште во Скопје, ул. .,58" бр. 5. 
Предмет на работата на дуќанот е: саатчиски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
А. Христовски. (65) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Берово, бр. 3909/1955 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 32, рег. бр. 616, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Колар Глигор Ј. Попов-
ски, со седиште во е. Митрашинци. Предмет на 
работата на дуќанот е: коларски изработки и ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гли-
1"ор Ј. Поповски. (67) 

На основа дозволата од Советот за стопанство, 
на НО на Општината — Берово, бр. 255/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 32, рег. бр. 617, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Слаткар Марко А. Јаки-
мовски, со седиште во Берово. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: слаткарски изработки и ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марко 
А. Јакимовски. (68) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Берово, бр. 329 е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 31, рег. бр. 615, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Кројач Марика Кафеџиска, 
со седиште во Берово. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на женски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ма-
рика Кафеџиска. (169) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината „Идадија" — Скопје, бр. 255/ 
56 година е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници под рег. бр. 6, занает-
чискиот дуќан под фирма: Радио-механичар Ан-
гелко Георгиев Илиевски, со седиште во Скопје, 
ул. „335" бр. 23 — Скопје. Предмет на работата на 
дуќанот е: поправка на радиоапарати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел-
ко Геогриев Илиевски. (70) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Овчеполска околија — Штип, бр. 7149 
од 29-УШ-1954 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, 
рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Кон-
ду рација Стојче Ванев Трајчев, со седиште во Св. 
Николе. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стој-
че Ванев Трајчев. (71) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Овчеполска околија, бр. 2811 од 5-У-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 
1, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Лазар 
Нацев Стоилев, со седиште во Св. Николе. Пред-
мет на работа та на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ла-
зар Нацев Стоилев* (72) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Овчеполска околија, бр. 4023 од 25-1У-
1Ѕ55 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 
6 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Санде 
Тодев Давков, со седиште во Св. Николе. Предмет 
на работата на дуќанот е: шиење на алишта, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Санде 
Тодев Давков. (]73) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Овчеполска околија, бр. 4747 од 28-V-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 
3, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Славко 
Ганчов Митев, со седиште во Св. Николе. Предмет 
на работата на дуќанот е: коларски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Слав-
ко Ганчов Митев. . (Ј74) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на, Овчеполска околија, бр. 5007 од 28-V-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2. рег. бр. 
5, занаетчискиот дуќан под фирма: ћурчија Бла-
гој Лазаров Трајчев, со седиште во Св. Николе. 
Предмет на работата на дуќанот е: ќурчиски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Лазаров Трајчев. (75) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Овчеполска околија, бр. 2812 од 5-У-
1954 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 
4, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ангел 
Нацев Стоилев, со седиште во Св. Николе. Пред-
мет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ан-
гел Нацев Стоилев. (75) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Овчеполска околија, бр. 4480 од 26-1У-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 
7, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Сте-
фан Стојанов Ристов, со седиште во Св. Николе. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
фан Стојанов Ристов. (123) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Битола, бр. 12825 од 20-
V- 1955 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 1, рег. 
бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ри-
сто Андонов Илиевски, со седиште во Битола. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ри-
сто Андонов Илиевски. (77) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Битола, бр. 242 од 9-1Х-
1955 т д . е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 
2. занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија 
Вангел Спасов Георгиев, со седиште во Битола. 
Предмет на работата на дуќанот е: печење и про-
давање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ван-
гел Спасов Георгиев. (ГС8) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Битола, бр. 22051 од 12-
УШ-1955 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 3, рег. 
бр. 3, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблеби-
ј а Александар Георгиев Георгиев, со седиште во 
Битола. Предмет на работата на дуќанот е: пе-
чење и продавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Георгиев Георгиев. (79) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Битола, бр. 14291 од 5-
Х-1955 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 4, рег. 
бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
ТТончо Т. Јан^ловски, со седиште во Битола. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дончо 
Т. Јанкуловски. (80) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Битола, бр. 11124 од 27-ГУ-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
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ските дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 
б, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Васил 
Наумов Стојчев, со седиште во Битола. Предмет 
на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Наумов Стојчев. (81) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Битола, бр. 14945 од 8-У1-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 
8, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Крсте 
X. Дам јановски, со седиште во Битола. Предмет 
на работата на- дуќанот е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте 
X. Дам јановски. (82) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Битола бр. 16640 од 10-У1-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 
9. занаетчискиот дуќан под фирма: Свеќар Ван-
гел Димитров Иванов, со седиште во Битола. Пред 
мет на работата на дуќанот е: правење на свеќи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ван-
гел Димитров Иванов. (83) 
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