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71. 

На основа член 1, 2 и 4 од Уредбата за усло-
вите под кои ќе се даваат заеми за инвестиции 
од Републичкиот инвестиционен фонд на Народ-
на Република Македонија („Службен весник на 
НРМ" бр. 7/55), а по добиена согласност од Из-
вршниот совет, Народната банка на ФНРЈ — Цен-
трала за НР Македонија распишува 

ПЕТТИ КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ 
ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I. — На Петтиот конкурс за давање заеми од 
Републичкиот инвестиционен фонд ќе им се дава 
заем: 

1) На стопанските организации за довршува-
ње и изградба нови мелиорациони објекти. 

2) На земјоделските стопански организации 
(стопанства и задруги): 

а) за изградба нови објекти, довршување и 
реконструкција на постоеќи стопански објекти и 
рационализации а; 

б) за подигање-р овошни и лозови насади; 
в) за набавка на добиток; 
г) за подобрување пасишта. Цч 
За набавка на опрема од увоз, банката ќе да-

де заем ако заемобарачот на заемот поднесе до-
каз дека е осигура л потребни девизни средства. 

Од средствата на овие заеми не може да се 
набавува опрема што била веќе употребувана. 

II. — Инвестиционите заеми за подигање, до-
вршување и реконструкција на објекти ќе се да-
ваат под услов со бараниот заем и останатите 
средства на заемобарачот да се обезбеди потполно 
подигање, односно завршување на објектот. 

III. — Барањето за добивање заем мора да ги 
содржи сите податоци пропишани во чл. 9 од 
Уредбата за условите под кои ќе се даваат заеми 
за инвестиции од Републичкиот инвестиционен 
фонд на НРМ (во понатамошниот тек-ст: Уредба 
за Републичкиот инвестиционен фонд). 

IV. — Кон барањето на заем мора да се под-
несе инвестицонен елаборат (инвестициона програ-
ма и генерален проект) како и потврда од над-
лежната ревизиона комисија дека е извршена ре-
визија на инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма мора да биде со-
ставена според одредбите од Уредбата за изра-
ботка и одобрување на инвестиционата програма 
(„Службен лист на ФЦРЈ" бр. 5/54). 

Генералниот проект мора да ги содржи: 
1) Сите елементи и податоци од инвестиционата 

програма, подробно технички и економски разра-
ботени и специфицирани; 

2) Спецификација и претсметка на опремата 
и монтажата; 

3)' Идеен проект на градежните работи ф 
предмер и претсметка. 

Инвестициониот елаборат мора да биде изра-
ботен врз базата на сегашните цени. 

V..— По исклучок, ако се бара заем на инве-
стициони објекти чија поединечна вредност не 
преминува износ од 5 (пет) милиони динари, се 
поднесува упростен инвестиционен елабс^атѓ кој , 
задолжително содржи: 

1) За подигање градежни објекти (со опрема): 
а) технички опис на градежниот објект што 

се подига или довршува и на опремата што се на-
бавува, во кој треба да бидат опишани видот на 
градежниот објект, димензиите, капацитетот и ма-
теријалот од кој градежниот објект се изработува 
или довршува, како и видот на опремата што се 
набавува. 

К а ј инвестициониот објект што се довршува 
мораат да бидат описани техничките податоци врз 
основа на кои ќе може да се разграничи оноа што 
на објектот е веќе изградено од она што треба 
уште да се изгради. За таа цел заемобарачот е 
должен да ја назначи и вредноста на работите из-
вршени досега на објектот расчленет по инвести-
ционите елементи. Исто така треба да се наведе 
големината и изворите на средствата (инвестицио-
ниот заем, сопствени средства) од кои се вршела 
изградбата досега; 

б) градежни скици со груб предмет и прет-
сметка ; 

в) препис од градежната дозвола; 
г) економско образложение. 
2) За подигање овошни и лозови насади: 
а) елаборат за подигнување на овоштен, од-

носно лозов насад одобрен од надлежниот орган 
согласно Законот за унапредување на лозарството 
односно Законот за унапредување на овоштар-
ството ; 

б) економско образложение за очекуваниот 
вкупен приход по еден хектар овошна градина 
односно лозја како и неговата споредба со при-
ходот од еден хектар од сегашната култура. 

3) За набавка на добиток: 
а) техничка документација потврдена од над-

лежниот земјоделски стручњак на околијата, која 
содржи податоци: 

б) за видот и сојот на добитокот; 



Врќ. 12 - Стр. 142 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 11 април 1935 

в)'-од" кого ,се набавува; 
г) За г физиЧките и производните особини итн,; 
д) економската оправданост и ефект на набав-

ката во однос на досегашната состојба (без рас-
плоден добиток или со добиток што постои со слаб 
производен квалитет). 

4) За набавка на мелиорацирна опрема: 
а) технички елаборат со податоци; 
б) видот и типот на опремата; 
в) од каде се набавува; 
I4) нејзината "особина — капацитетот и потро-

шувачката на гориво, енергија и мазиво; 
д) економскиот ефект што ќ е го има заемоба-

рачот од набавката односно употребата на опре-
мата во поглед на приносот, помали загуби и др., 
со подробно образложение, со назначување повр-
шината на земјиштето што Ќе се напојува со оваа 
опрема,, односно. со употребата на мелиорациониот 
објект. 

Техничкиот елаборат и економското образло-
жение треба да бидат потврдени од надлежните 
стручни органи. 

VI. — Максималните износи на бараниот заем, 
банката ќ е ги дава под условите предвидени во 
чл. 5 од Уредбата за Републичкиот инвестиционен 
фонд. 

VII. — Сроковите за исплата со отплатување 
на заемите добиени на овој конкурс не можат да 
бидат подолги од предвидените срокови во чл. 13 
точ. в) оД Уредбата за Републичкиот инвестици-
онен фонд. 

VIII. — Заем по овој Конкурс ќе се одобри 
само со гаранција од народниот одбор на околи-
јата, градот, градската општина со одделни права 
на чие подрачје се наоѓа заемобарачот. 

IX. — Барањата заем за изградба на нови 
објекти, основна реконструкција на старите објек-
ти и објектите чие^финанеирање ќе трае повеќе 
години банката ќе ги одобрува по претходна со-
гласност на Извршниот совет. 

X. — Барањето за заем по овој Конкурс се 
поднесува до Народната банка на Ф Н Р Ј — до Фи-
лијалата при која заемобарачот има текушта од-
носно жиро сметка најдоцна до 25 април 1955 го-
дина, ' 

Барањето се поднесува на образецот од На-
родната банка на Ф Н Р Ј во 2 примерка. 

XI. — Во се друго за овој Конкурс важат од-
редбите на Уредбата за заемите на инвестиции во 
стопанството („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 4/54) 
и Уредбата за Републичкиот инвестиционен фонд. 

ГД. Бр. 264 
2 април 1955 година 

Скопје 
; Генерален директор 

на Народната ба^ка на Ф Н Р Ј 
Централа за НРМ, 

Б. Тонев, с. р. 
: - ;Согласен: 

- Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р; 

72. 
На основа член 9 од Законот за унапредување 

на сточарството, Управата за земјоделство доне-
сува 

ПРАВИЛНИК 
1 ЗА НАЧИНОТ НА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 

НА МАШКИ РАСПЛОДНИЦИ 

Член 1 
Со цел да ,се одгледува поквалитетен и про-

дуктивен добиток и за контрола над приплодува-
њето ќе се врши задолжително лиценцирање на 
сите ждребци, бикови, нерастови и ОБНОВИ. 

Член 2 
За извршување на лиценцирањето постојат: 
Околиски (градски) комисии за лиценцирање; 
Посебни комисии за лиценцирање и 
Републичка комисија за лиценцирање. 

Член 3 
Членовите на око лиска (градска) комисија и 

нивните заменици ги именува народниот одбор на 
околијата (градот) во согласност со . републичката 
комисија за лиценцирање од редовите на земјо-
делските и ветеринарните стручњаци и еден пре-
ставник на народниот одбор на општината на чие 
подрачје се врши лиденцирањето. 

Посебните комисии ги одредува Директорот 
на Управата за земјоделство во согласност со Ди-
ректорот на Управата за ветеринарна служба. 

Републичката комисија за лиценцирање на 
машките расплодници се формира при Управата 
за земјоделство. Членовите на републичката ко-
мисија за лиценцирање ги именува Директорот на 
Управата за земјоделство во согласност со Дирек-
торот на ветеринарната служба од редовите на ве-
теринарните? и земјоделските стручњаци. 

Член 4 
Околиските (градските) комисии за лиценци" 

рање непосредно го извршуваат лиценцирањето 
на машките расплодници. 

Посебни комисии непосредно вршат лиценци -
р а њ е на добиток во селско-стопански организа-
ции и установи за кои посебно се овластени при 
нивното одредување на надлежниот орган. 

Републичката комисија за лиденцирање дава 
стручно технички напатствија на околиските (град 
ските) и посебните комисии за лиценцирање. 

Член 5 
Со лиценцирањето се исклучуваат сите маш-

ки грла кои имаат недостатоци што се предаваат 
на пвтомството, потоа грлата недоволно развиени, 
со непознато потекло, како и оние што по својата 
раса не одговараат на усвоената реонизација на 
расите. 

Член 6 
Лиценцирање на машките расплодници во оп-

што на сродните земјоделски стопанства, селек-
циони сточарски станици, припусни станици, ста-
ници за вештачко' осеменување, ергели и пастув" 
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ски станицата се врши при годишните прегледи 
на добитокот во самите стопанства и установи. 

Преглед од претходниот став се врши еднаш 
годишно. 

Член 7 
Годишни прегледи на добиток во ошптонарод-

ните земјоделски стопанства врши околиската ко-
мисија за лиценцирање на машки расплодници. 

Годишни прегледи во останатите установи 
предвидени во чл. 6 од овој правилник врши по-
себна комисија што ја одредува Управата за зем-
јоделство во согласност со Управата за ветери-
нарна служба од редовите на земјоделските и ве-
теринарните стручњаци. 

Кога се врши преглед на грлата во ергелите 
и пастувските станишта, Југословенската народна 
армија може да делегира свој преставник во ко-
мисијата од претходниот став. 

Член 8 
Лиценцирањето се врши по правило на про-

лет. , ; 

Член 9 
Роковите за извршување на лиценцирањето 

ги утврдува народниот одбор на околијата (гра-
дот) во согласност со републичката комисија за 
лиценцирање. 

Распоредот на местата и денот на одржува-
њето на лиценцирањето го одредува и разгласува 
народниот одбор на околијата (градот) на вооби-
чаениот начин и тоа најмалку 10 дена однапред. 

Член 10 
Сопствениците односно држателите на машки-

те расшгодни грла се должни да ги приведат пред 
комисијата за лиценцирање во одреденото време 
и место следните машки грла: пастувите и бико-
вите над 12 месечна старост, овните над 9 месечна 
старост и нерезите над 6 месечна старост. 

Од обврската по претходниот став се изземаат 
стопанските организации и установи предвидени 
во член 6 од овој правилник кои се должни да 
овозможат на комисијата вршењето годишен пре-
глед на сите машки и женски приплодни грла во 
самото стопанство односно установа. 

Член 11 
Народниот одбор на општината, односно око-

лијата (градот) е должна благовремено да состави 
список на сите женски плоткињи и сите машки 
раеплодници по села. Одвоено се врши претходен 
попис на сите машки расплодници по стопани и 
села. 

Член 12 
За да се обезбеди доволен број машки рас-

пшодници при лиценцирањето треба да се смета 
следниот број плоткињи на еден машки расплод-
ник: 

60 — 80 кобили на еден пастув; 
50 — крави и јунци над 2 години на еден бик; 
30 — 40 маторици на еден нерез; и 
30 - - овци на еден овен. 

Член 13 
Комисијата при одбирањето на машките рас-

плодници, води список на годните и привремено 
оставени за расплод грла, како на грлата оста-
вени за преглед во идната година со опис на ка -
рактеристични екстериејрни и производни особи-
ни ^и недостатоци. 

Комисијата, при лиценцирањето тАа машките 
расплодници, води сметка за расата, возраста и 
другите квалитетни одлики на грлата како и за 
бројот на плоткињите за одреденото подрачје. 

Член 14 
Секретаријатот за стопанство на народниот од-

бор на околијата (градот) во рок од 8 дена од при-
мањето на извештајот и списокот на комисијата, 
донесува решение за расплодните грла што ќе 
служат за расплод, а на основа предлогот од ко-
мисијата за лиценцирање. 

Член 15 
На сопственикот односно држателот на лицен-

цираниот расплодник Секретаријатот за стопан-
ство на народниот одбор на околијата (градот) му 
издава решение врз основа на кое што може да го. 
користи за јавен раеплод со назначување рокот 
и време траењето. 

Против решението од претходниот став соп-
ственикот односно држателот на лиценциран рас-
плодник има право на жалба преку органот што 
го донел решението до Управата за земјоделство 
во рок од 15 дена по приемот на решението. 

Член 16 
За расплод можат да се употребуваат само 

оние машки раеплодници кои се одобрени за рас-
плод. 

Член 17 
Сопственикот односно држателот на одобрено 

и за расплод оставено машко грло не може без 
одобрение од надлежната комисија истото да го 
отуѓи, заколе или кастрира до наредниот преглед 
за лиценцирање односно до укинување на реше^ 
ни ете со кое грлото било одобрено и за приплод 
оставено. 

Укинување на решението од претходниот став 
може да се врши во случај грлото да стане не-
годно за раопшод. Погодноста односно непогодное-
та ја оценува надлежната комисија за лиценци-
рање. 

Член 18 
Народниот одбор на околијата (градот) секоја 

година во својот буџет ќе обезбедува потребни 
средства за давање накнада и награди на сопстве-
ниците односно држателите на лиценцирани грла 
за расплод. 

Член 19 
Сопствениците односно држателите на одо-

брените машки расплодници за користење за рас-
плод можат од сопствениците односно држателите 
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на женските грла да наплатуваат накнада по ме-
ѓусебна спогодба. 

Сопствениците односно држателите на лицен-
цирани машки расплодници должни се да водат 
припусни книги. 

Член 20 р 
Комисијата за лиценцирање односно комиси-

јата одредена по член 7 на овој Правилник по 
сослушувањето извештај на стопанството односно 
установата и извршениот преглед составува запис-
ник за најдената положба и мерките што се пред-
лагаат. По еден примерок од записникот се до-
ставува на републичката комисија за лиценци-
рање, народниот одбор на околијата (градот) и са-
мото стопанство односно установа. 

Член 21 
Сите грла огласени за негодни за раеплод мо-

раат да се кастриран веднаш или најкасно во рок 
од 30 дена но извршеното лиценцирање со исклу-
чок на младите грла за кои комисијата одреди 
одново да се лиценцираат во идната година. 

Член 22 
Доколку кастрираното грло угине при кастри-

рањето или набргу по тоа од самото кастрирање, 
а не по вина на сопственикот односно држателот, 
штетата за укинатото грло ја сноси народниот од-
бор на околијата (градот). Висината на штетата ја 
одредува комисијата за лиценцирање према па-
зарната вредност на грлото. 

Против решението за определената накнада 
сопственикот на угинатото грло има право на 
жалба преку комисијата за лиценцирање до Упра-
вата за земјоделство во срок од 15 дена по при-
емот на решението. 

Член 23 
За повреда на одредбите од овој Правилник 

од стопанските организации, установи, одговорни 
лица во /стопанските организации односно уста-
новите и физичките лица се применуваат одред-
бите предвидени во член 24, 25, 26 и 27 од Зако-
нот за унапредување на сточарството. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Маке дони ј а". 

Број 499 
21 март 1955 година 

Скопје 
Го заменува директорот 

на Управата за земјоделство, 
Инж. Бл. Николовски, с. р. 

Согласен: 
Директор 

на Управата за ветеринарна служба, 
Д-р А. Џеков, с.р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(Претпријатија и дуќани) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
21 јануари 1955 година под реден број 793, е запи-
шано претпријатието под фирма: Задружно семен-
ско претпријатие „Семе-Вардар", со седиште во 
Скопје. Предмет на посетувањето на дуќанот е: про-
мет со сите видови семиња согласно' Законот за 
семенска служба, производство на квалитетен се-
менски материјал во границите на своите можности, 
промет со сите видови вештачки ѓубрива, со1 сите 
видови средства за заштита на растенијата и со 
сите видови посадочен материјал, ќе врши пропа-
ганда и популаризација преку разни фирми да се 
масово употребуваат сорти семиња, вештачки ѓу-
брива, препарати за заштита на растенијата и др. 
што е во делокруг на неговата работа. 

За таа цел претпријатието ќе се обезбедува со 
семенски материјали и ДР- стоки од задружните, 
државните и приватните стопанства, односно про-
изводните фабрики на вештачки ѓубрива и пре-
парати како на територијата на НРМ и ФНРЈ и 
иностранство. 

Покрај тоа претпријатието ќе врши и извоз на 
семенски стоки во границите на ФНРЈ и надвор од 
неа т.е. во иностранство. Претпријатието е основа-
но од Извршниот одбор на Главниот задружен со-
јуз на НРМ со решение бр. 57 од 8 јануари 1955 
година. Истото ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Христовски Спиров Владо, дирек-
тор и Попѓеровеки Ѓорѓи, книговодител во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
793/54. (72) 

Окружниот стопански суд во Скогцје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21 декември 1954 година под реден број 757, е за-
пишано стопанското претпријатие под фирма: 
Претпријатие за увоз и извоз на хемиски произ-
води „Хемпро" — Белград, Претставништво — 
Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието 
е: да обавува исклучиво административно технички 
работи околу собирање информации, за состојбата 
на тржиштето, за производство на стока и потре-
бите на купувачите и да одржува врска со Прет-
пријатието „Хемпро" — Белград. 

Преставништвото ќе го потпишува раководите-
лот Шатев Апостол. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 757/54. (76) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието за производство на леб и бели печива 
„Клас", — Скопје досега водено во регистарот на 
стопанските организации при Советот за стопанство 
на НО на град Скопје, е префрлено од поменатиот 
регистар и запишано во регистарот на стопанските 



г 

11 април 1955 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПОД Мр. 12 - Стр. 141 

организации при овој суд на 25 септември 1954 го-
дина под реден број 545, под фирма: Претпријатие 
за производство на леб и бели печива „Клас", со 
седиште во Скопје. Предмет на поодувањето на 
претпријатието е: производство на брашно, леб и 
други печива од областа на лебопекарскиот и бе-
лопекарскиот занат и управување со услужните 
фурни. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 574/54. 
(88) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 17/55 година е задишано стопанското 
претпријатие под фирма: Занаетчиско берберов фри-
зерско претпријатие „Напредок", со седиште во 
Струмица. Предмет на поодувањето на претприја-
тието е: обавување на берберо-фризерски услуги 
(бричење, потстрижување и фризирање). 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
17/54. (134) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 25/55 година е запишан дуќанот под 
фирма: Угостителски дуќан „Шар", со седиште во 
Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: 
угостителски услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
25/54. (137) 

Окружниот стопански суд. во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 8/55 година е запишана под фирма: 
Откупна станица за отпадоци, во Кичево, погонска 
единица на Трговското претпријатие „Отпад" — 
Скопје. Предмет на поодувањето на откупната ста-
ница е: откуп на отпадоци и стари партали. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
8/55. (144) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 5/1955 година е запишано стопанското 
претпријатие под фирма: Тутуново претпријатие, 
со седиште во Делчево. Предмет на поодувањето 
на претпријатието е: производство, откуп и прера-
ботка на тутун. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
5/55. (145) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 75/55 година е запишано стопанството 
гаод фирма: Шумско стопанство за ветрозаштитни 
појаси, со седиште во Св. Николе. Предмет на ш и -
нувањето на стопанството е: подигање на ветро-
затцтитни шумски појаси, одржување на релатив-
ната влага, намалување брзината на ветерот и уго-
лемување на житниот принос. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Р. бр. 
75/55. (150) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12 февруари 1955 година на страна 134, под реден 
број 8, е запишан дуќанот под фирма: Трговски ду-
ќан бр. 6 за промет со мешовити индустриски стоки 
с. Нераште — Тетовско. 

Дуќанот е во состав на Трговското мешовито 
претпријатие „Љуботен" с. Вратница. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: промет со мешовити ин-
дустриски стоки на мало, како со текстил, галан-
терија, трикотаж, конфекција, јажарија, железа-
рија, обувки, ѓубрива, колонијал, тутунови произве-
деш^ а и сите врсти индустриски стоки. Истиот е 
основан од НО на Тетовска околија бр. 8584 од 3 
ј^ли 1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 852/55. (154) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Земјо-
делското стопанство „Острово" — Скопје досега 
водено' во регистарот на стопанските организации 
при Советот за стопанство на НО на град Скопје 
на страна 5, под реден број 1, е префрлено од по-
менатиот регистар во регистарот на стопанските ор-
ганизации при овој суд на 25 септември 1954 година 
под реден број 470, под фирма: Земјоделско сто-
панство „Острово", со седиште во Скопје. Предмет 
на поодувањето на претпријатието е: обработка и 
рационално користење на земјата, произведување? 
и продажба на зарзават, емиш и варива; држење 
на приплоден добиток и ставање на услуги за до-
бивање на расен добиток; чување на крави, кози 
и овци за добивање на млеко за продажба; гоење 
на свињи за продажба и чуваше на расна живина. 

Од Окружниот суд во Скопје, . Фи. бр. 466/54. 
(93) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 ав-
густ 1954 година на страна 132, рег. бр. 12, е запи-
шан дуќанот под фирма: Трговски дуќан за промет 
со мешовити индустриски стоки ,,,Студена вода", со 
седиште во село Шемшово — Тетовско. 

Дуќанот е во состав на Трговското мешовито 
претпријатие „Бистрица" с. Теарце. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: трговија на мало со ме-
шовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 435—12/54 
(974) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 23 сеп-
тември 1954 година на страна 162, рег. бр. 1, е за-
дишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан наро-
ден магазин" Нама — Пролетер", со седиште во' Ки-
чево. Предмет на поодувањето на дуќанот е: трго-
вија на мало со текстил, куси и плетени стоки и 
конфекција; галантериски и базарски стоки и иг-
рачки; јажарски стоки, каделни и јутени производи; 
обувки; кожа, седларски и ременски стоки и при-
бор; железарски и метални стоки, бицикли, машини 
за шиење и прибор; нафтени деривати, мазива — 
уља и масти; оружје, ловечки прибор, муниција, 
експлозивни и приротехнички материјали; бои, да-
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кови, хемикалии и прибор; парфимериски и козме-
тички стоки; намештај; прехранбени артикли и 
предмети за куќни потреби; алкохолни и безалко-
холни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и 
прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр, 512/54. 
(1231) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 24 сеп-
тември 1954 година на страна 170, под реден број 1, 

' е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски 
дуќан „Прогрес", со седиште во Гостивар. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
текстил, куси и плетени стоки и конфекција; ва-
лантерија, базарски стоки и играчки; производи 
од гума, каучук и пластични маси; намештај; му-
зички инструменти, радио апарати и прибор; елек-

.тротехнички материјали; парфимериски и козме-
тички стоки; бои, лакови хемикалии и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 885/54. 
(1266) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во' ре-
гистарот на стопанските организации на 25 септем-
ври 1954 год. под реден број 436, е запишан дуќанот 
под фирма: Трговски дуќан „Бор", со седиште во 
Титов Велес. Предмет на иселувањето на дуќанот 
е: трговија со огрев и градежен материјал. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 348/54. 
(4) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8 јануари 1955 година под реден број 774, е запи-
шана погонската единица на Рударското претпри-
јатие „Вулкан" — Куманово под фирма: Погонска 
единица „Црни Врв", со седиште во Кратово. Пред-
мет на иселувањето на погонската единица е: ек-
сплоатација на силекс и кварцит. 

Погонската единица е основана од Рударското 
претпријатие „Вулкан",. Куманово, со решение на 
Работничкиот совет бр. 2590 од 22 ноември 1954 го-
дина, а одобрено' од НО на Кумановска околија со 
решение бр. 19373 од 29 декември 1954 година. 

Погонската единица ќе ја потпишува раководи-
телот Манас Манасов и Маџарева Љубинка, кни-
говодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 774/54. (53) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24 ноември 1954 год, под реден број 720, е запишана 
под фирма: Весникарница на Околискиот одбор на 
социјалистичкиот сојуз на работниот народ во град 
Титов Велес. Предмет нћ школувањето на весникар-
ницата е: трговија со весници, пликови, марки, ци-
гари, меници и слично. 

Весникарницата е основана од Околискиот од-
бор на ССРНМ со решение бр. 98 од 27 септември 
1954 год. а одобрено од НО на Градската општина 
Титов Велес со решение бр. 13928 од 22 октомври 
1954 година 

Весникарницата ќе ја потпишува раководите-
лот Панче Стојановски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 720/54. (75) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организа,ции на 
6 јануари 1955 год. под реден број 769, е запишано 
претпријатието под фирма: Претпријатие за кому-
нално-градежни услуги, со седиште во Тетово. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: вр-
шење на комунални и градежни услуги на населе-
нието од град Тетово и тоа: градежни, водоводно и 
електроинсталатерски, молерски услуги и сл. По-
крај горните дејности на претпријатието можат .да 
му се отстапат и други работи кои се од делокругот 
на неговата надлежност. 

Претпријатието е основано од НО на Градската 
општина во Тетово, со решение бр. 11.474—26 од 
20 ноември 1954 год. 

Претпријатието ќе го потпишува раководите-
лот Симо Блажевски, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 769/55. (77) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
.17 декември 1954 година под реден број 780, е за-
пишано следното: Биро за книговодство, со седиште 
во Тетово. Предмет на поодувањето на бирото е: 
унапредување организацијата на стопанските прет-
пријатија со водење на книговодство и други адми-
нистративни услуги. 

Бирото е основано од НО на Градската општи-
на — Тетово бр. 17870 од 15 декември 1954 година. 

Бирото ќе го потпишува директорот Владо' Јо-
ванов Андреески и Тошо Трпев Симоновски, за-
меник. 

Од Окружниот стопански суд во Скооје, Фи. 
бр. 780/54. (78) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25 декември 1954 година под реден број 795, е за-
пашано стопанското претпријатие под фирма: 
Претпријатие „Градинар" увоз-извоз, со седиште во 
Скопје. Предмет на поодувањето на претпријатието 
е: трговија со емиш, зарзават и варива на едро. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на град Скопје бр. 7237 од 19 октомври 1951 
година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Панче Кондев и Бранко Петровски, шеф на смет-
ководството, Боро Шутаров, ш е ф увоз-извоз и Сте-
во Дракуловски пом. шеф на сметководството, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 795/54. (83) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6 јануари 1955 година под реден број 770, е запишан 
дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан 



11 април 1955 јчјакј шѓ - ДјЈНЈИМЈ" ШЉ.- '-ВНВШ Пџ. а - бт ш 

— ф у р н а „Црвена Ѕвезда", со седиште во Тетово. 
Предмет на поодувањето на фурната е: изработка 
и продажба на леб и печиво. 

Дуќанот е основан со решение на НО на Град-
ската општина - Тетово, бр. 17870—13 од 15 де-
кември 1954 година. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Димче 
Билбиловски, и Миче Здравковски, зам. на рако-
водителот, во границите на овластувањето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 7700/54. (102) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21 јануари 1955 година под реден број 791, е за-
пишано стопанското претпријатие под фирма: Прет-
пријатие за туристичко сообраќајни — сервиски 
услуги и оправки „Авто турист", со седиште во 
Скопје. Предмет на поодувањето на Претпријатие-
то е: туристичко сообраќајни — сервиски услуги и 
оправиш. 

Претпријатието е основано од Работничкиот 
совет на претпријатието за туристички и сообра-
ќајни услуги „Путник" - Скопје, со одлука бр. 
С—8/55, а одобрено од НО на град Скопје, со ре-
шение бр. 8096 од 6 јануари 1955 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Ѓоко Живковски и Лазар Недевски, ш е ф на ко-
мерцијалниот отсек во границиве на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 791/55. (107) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3 декември 1954 година под реден број 747, е за-
пишан дуќанот под фирма: Самостоен дуќан — 
месарница „Мавровско Езеро", со седиште во Гос-
тивар. Предмет на поодувањето на дуќанот е: пре-
работка и продажба на месо, 

Дуќанот е основан со решението на НО на Град-
ската општина — Гостивар, број 4837/53 година. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Али-
зариф Шеху Таири. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 747/54. (1631) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 20-П-1954 
година под реден број 73, е запишан дуќанот под 
фирма: Трговски дуќан „Слобода", со седиште во 
Битола. Предмет ,на поодувањето на дуќанот е: 
трговија на мало со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, прехранбени артикли и друго, А 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 73/54. 

Окружниот суд во Битола Објавува дека во ре-
гистарот на стопанс,ките организации на 25 февру-
ари 1954 година под реден број 91, е запишано тр-
говското претпријатие под фирма: Трговско прет-
пријатие „Рожден", со седиште. во Прилеп. Пред-
мет на поодувањето на претпријатието е: трговија 
на мало со производи на месо и риба. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 91/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 12 февру-
ари 1954 година под реден број 65, е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Трговско 
претпријатие „Златоврв", со седиште: во Прилеп. 
Предмет' на поодувањето на претпријатието е: тр-
говија на мало со месо и месни производи. 

' Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 65/54. 
' '(257) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 60/54 година, е запишана продавницата под 
фирма: ПроДавница-крчма на мало Г л а в и ц а " , со 
седиште во Пробиштип. Предмет на поодувањето 
на продавницата е: продажба на алкохолни И без-
алкохолни пијалоци. -

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 60/54 
: (435) 

Окружниот суд во Штип објавува декк во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 75/54 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Угостителски дуќан „Слога", со седиште во Радо-
виш. Предмет на поодувањето на Дуќанот е: уго-
стителски услуги со точење на пијалоци" и исхрана. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 75/54; 
(450) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под" феден 
број 83/54 година е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан за мешовити стоки'„Искра", со се-
диште во Штип. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: продажба на кожни и гумени производи, 
кожна галантерија и кондури. 

Од Окружниот суд во Ш т и п , Р . бр. 83/54. 
(458) 

. ' -О" .1 

Окружниот суд во Гостивар објавува дЅка во 
регистарот на стопанските организации н а 1 2 април 
1954 година под реден број 280, е запипШн дуќанот 
под фирма: Самостоен трговски дуќан За' промет 
со колонијални стоки „Услуга", со седиште во Те-
тово. Предмет на поодувањето на дуќанот е: трго-
вија на мало со колонијални стоки, Прехранбени 
артикли и предмети за куќни потреби, алкохолни 
и " безалкохолни пијалоци, 'стакло, порцулан^ и ке-
рамичка стока, нафтени деривати, мазива, улва и 
масти. 

Дуќанот ќе го потпишува директорот Јовћн На-
цев Јовановски. Ј1 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 35/54. 
(485) 

Окружниот суд во Гостивар објавува да во 
регистарот на стопанските -организации на 0 април 
1954 година под реден број 272, е запишана дуќанот 
под фирма: Самостоен трговски дуќан „Ц1арго1анин-
ско јагне", со седиште во Тетово/ Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: преработка на месо' и "месни 
производи. ^ . . 

Дуќанот ќе го потпишува директорот Јордан 
Тимовски и Иван Тимовски. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Ѓ. бр. 29/54. 
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Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 8 април 
1954 година под реден број 2651, е з апиран дуќа-
нот под фирма: Самостоен трговски дуќан „Тесла", 
со седиште во Тетово. Предмет на школувањето на 
дуќанот е: трговија со железарија и метална стока, 
нафтени деривати, мазива, уља и масти, апарати 
и прибор, трговија со кожа и прибор, електрични 
прибор и материјал, електрични машини, алати и 
прибор. 

' Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 24/54. 
(499) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 14 ап-
рил 1954 година под реден број 54, е запишан ду-
ќанот под" фирма: Самостоен трговски дуќан-пи-
љара „Одред", со седиште во Тетово. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
емши и зарзават, овоштие и преработки, како и 
семенски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 320/54. 
(540)' 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 14 ап-
рил 1954 година под реден број 55, е запишан ду-
ќанот под фирма; Самостоен трговски дуќан за 
обувки „Рекорд", со седиште во Тетово. Предмет 
на школувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
обувки, производи од гума, каучук и пластични 
маси. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 311/54. 
(541) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 23 ап-
рил 1954 година под реден број 66, е запишан ду-
ќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан-
слаткарница „Белград", со (седиште во Тетово'. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: изработка 
и продажба на слатки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 324/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот стопанските организации на 19 март 
1954 година под реден број 123, е запишан дуќанот 
прѓд фирма: Трговски самостоен дуђѕан „Метал", 
со седиште во Битола. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија со железарија, електрични ма-
теријали, јажарија, стакло, лакови, прибор, зем-
јоделски машини, алати и вештачки ѓубрива. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 123/54. 

Окружниот суд ,во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 26 јуни 
1954 година под реден број 181, е запишано тргов-
ското претставништво под фирма: „Рапид" Тргов-
ско претставништво на иностраните застапништва 
„Рапид" — Белград, со седиште во Скопје. Пред-
мет на поодувањето на застапништвото ,е: склу-
чување на договори за купување и продавање на 
стоки од предметот "на" работата на претпријатието 
а во име и за сметка на претпријатието. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 242/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под- реден 
број 155/54 година е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан на мало со земјоделски прехран-
бени стоки „Дуња", со седиште во Струмица. Пред-
мет на поодувањето на дуќанот е: трговија со зар-
зават овоштие и преработки, како и млечни про-
изводи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 155/54. 
) (761) 

Окружниот суд во' Штип, објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 166/54 година е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан за текстил на мало „Најлон", со 
седиште во Кочани. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија со текстил и текстилна галан-
терија, кратка и плетена стока, обувки, парфиме-
риска и козметичка стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 166/54. 
(810) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 184/54 година е запишан дуќанот под фирма: 
Занаетчиски дуќан „Црни Врх", ,со седиште во 
Кочани. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
производство на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 184/54. 
(828) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под, реден 
број 190/54 година е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан со мешовити прехранбени и ин-
дустриски стоки „Јоргован", со седиште во Стру-
мица. Предмет на иселувањето на дуќанот е: тр-
говија со млечни производи, месни преработки, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, мешовити ин-
дустриски стоки и прехранбени артикли. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 190/54. 
(834) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 191/54 година е запишан дуќанот под фирма: 
Занаетчиски дуќан „Симет", со седиште во Коча-
ни. Предмет на поодувањето на дуќанот е: произ-
водство на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 191/54. 
(835) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 193/54 година е запишан дуќанот под фирма: 
Угостителски дуќан „Мискет", со седиште во Ко-
чани. Предмет на поодувањето на дуќанот е: уго-
стителски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 193/54. 
(837) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 209/54 година е запишан дуќанот под фирма: 
Трговски дуќан „Злетовица", со седиште во Зле-
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тово - Кочанско. Предмет на послувањето на ду-
ќанот е: трговија со млечни производи и прера-
ботки, месни производи, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, како и мешовити индустриски стоки и 
прехранбени артикли. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 209/54. 
(853) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието „Иџиково" — с. Инџиково, досега во-
дено во регистарот на стопанските претпријати ја 
при Советот за стопанство на НО на Скопска око-
ли ја под реден број 20, е префрлено од поменатиот 
регистар и запишано во регистарот на стопанските 
организации при овој суд на 17-УП-1954 година под 
реден број 214, под фирма : Претпријатие за про-
изводство на зарзават „Инџиково", со седиште во 
село Инџиково — Скопско. Предмет на поодува-
њето на претпријатието е: производство на з а р з а -
ват. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 308/54. 
(982) 

Окружниот суд во Ш т и п објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 285/54 година е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма : Специјално претпријатие за 
кожи и волна „Изгрев", со седиште во Берово. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: ку-
по-продажба на к о ж и и волна на едро. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 285/54. 
(1013) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските, организации под реден 
број 294/54 година е запишано стопанското прет-
пријатие под ф и р м а : Претпријатие-Биро за к н и -
говодство „Сметководител", со седиште во Виница 
— Кочанско. Предмет на поодувањето на претпри-
јатието е: стопанска дејност водење на сметковод-
на и друга административна работа на претприја -
тија и дуќани (комерцијална служба, коресподен-
ција и евиденција , блага јничко поодување и друго). 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 294/54. 
(1021) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 296/54 година е запишано под фирма : Откуп-
на станица „Калинка" , со седиште во Струмица. 
Предмет на поодувањето на станицата е: трговија 
со емши и зарзават, варива и сточна храна на го-
лемо и мало, арпаџик, ја јца , слама, сено, прехран-
бени артикли, конзервирано овоштие и зарзават . 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 296/54. 

Окружниот суд во Шѓѓип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 316/54 година е запишано под фирма : Откуп-
на станица на трговското претпријатие „Задругар", 
со седиште во Кочани. Предмет на поодувањето на 
станицата е: откуп на зарзават, овоштие, ориз, ори-
зова арпа, к о ж и и волна. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 316/54. 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Уго-
стителскиот д у ќ а н „Зебрњак" — Куманово досега 
воден во регистарот на стопанските претпријатија 
при Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Куманово на страна 67, е п р е ф р л е н од 
поменатиот регистар и з а п и ш а н во регистарот на 
стопанските организации при овој суд под реден 
број 155, под ф и р м а : Угостителски дуќан „Зебр-
њак" , со седиште во Куманово. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: угостителски услуги на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 215/54. 
(1052) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 ав-
густ 1954 година на страна 126, под реден број 1, 
е з а п и ш а н дуќанот под фирма : Самостоен угости-
чеутски дуќан-бавча „Кале", со седиште во К и -
чево. Предмет на поодувањето на дуќанот е: уго-
стителски услуги со точење на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, исхрана, тутунски производи, 
ќибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Кичево, Р. бр. 513/54. 
(1077) 

Окружниот суд во Ш т и п објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 67/54 година е запишано стопанското прет-
пријатие под ф и р м а : Рударсжо претпријатие „Ис-
тевник", со седиште во село Истевник — Мале-
шевско. Предмет на поодувањето на претприја -
тието е: ископување на камен ќумур-лигнит и про-
давање на истиот во внатрешен промет. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 67/54. 
(442) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27 сеп-
тември 1954 година на страна 172, под реден број 
1, е з апишан дуќанот под ф и р м а : Самостоен за -
наетчиски дуќан-месарница „Љуботен", со седиште 
ЕО Гостивар. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
продавање на месо. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 592/54. 

Окружниот суд во Битола об јавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 10 јули 
1954 година под реден број 193, е з апишано сто-
панското претпријатие под ф и р м а : Угостителско 
претпријатие „Македонија" , со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: угостител-
ски услуги со сместување, исхрана со топли и лад -
ни јадења, точење на сите видови пијалоци и 
скара. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 193/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 29 јули 
1954 година под реден број 230, е з а п и ш а н дуќанот 
под фирма : Самостоен слаткарски дуќан „Китка", 
со седиште во Битола. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: изработка и продажба на слатки и про-
изводство на млечни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 230/54. 
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Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 31 јули 
1954 година под реден број 237, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен слаткарски дуќан „Кај мак -
чалан", со седиште во Битола. Предмет на иселу-
вањето на дуќанот е: изработување и продавање 
на слатки. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 237/54. 
(1426) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5 август 
1954 година под реден број 240, е запишан дуќанот 
под фирма: Задружен берберски дуќан „Македо-
нија", со седиште во Битола. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: берберски услуги. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 240/54. 
(1429) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 387/54 година е запишано под фир-
ма: Кино „Малеш", со седиште во Берово. Пред-
мет на поодувањето на киното е: прожектирање 
на журнали и филмови од културен карактер. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
387/54. (1499) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 9-1У-
1954 година, под реден број 273 е запишан под 
фирма: Самостоен трговски дуќан „Нама", со се-
диште во Тетово. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија со текстил и текстилна галанте-
рија; кратка и плетена стока, железарија и ме-
тална стока; радио апарати и прибор; спортски 
прибор; електро-технички материјал; часовници и 
изработки од племенити метали; парфимериска и 
козметичка стока; стакло, порцулан и керамичка 
стока; алкохолни и безалкохолни пијалоци; пре-
хранбени артикли и предмети за куќни потреби; 
базарска стока и играчки; како и преработки од 
тутун — ќибрит и К Н И Г И за цигари. 

Дуќанот ќе го потпишува директорот Косто 
Марковски и Садик Мурати. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 30/54. 
(1655) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот суд во Штип објавува дека е из-
вршена промена во регистарот на стопанските ор-
ганизации, под ред. бр. 303а/54 во следното: Тр-
говското претпријатие на дробно и едро „Пирин", 
со седиште во Делчево—Малешевско, со стопан-
ска дејност: продажба на стоки од внатрешен про-
мет, трговија на едро' и дребно со текстил, куси и 
плетени стоки, конфекција и јажарски стоки, вати, 
мазива, жита, мелнички преработки, тутунски пре-
работки и мешовити индустриски стоки. 

Директор на претпријатието е Георги Димитров 
кој е овластен да го потпишува и задолжува прет-
пријатието. Истото во својот состав ги има след-
ните продавници: 1. Мешовита продавница, со се-

диште во с. -Виница; 2. Мешовита продавница, во 
с. Грд ани; и 3. Продавница на обувки, со седиште 
во Делчево. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр: 303а/54. 
(1030) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 107/54 е запишано следното: Млинот „Овче 
Поле" — Св. Николе, се пренесува на управување 
на Државниот житен фонд — филијала — Штип, 
заедно со сите свои обртни и основни средства. 
Припојувањето на Мдинот е одлучено со решение-
то бр, 4472 од 27. V. 1954 година. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 107/54. 
(1093) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27 сеп-
тември 1954 година на страна 17, под ред. бр. 2 
е запишана следната промена: Се изменува фир-
мата на Трговскиот д,уќан „Бистра", во Кичево, и 
истиот во иднина ќе се води под фирма: Самостоен 
занаетчиски дуќан-мвсарница „Бистра", со седи-
ште во Кичево, а со дејност месарска. 

Од . Окружниот суд во Гостивар, Р. бр,. 582/54. 
(1265) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27-У-
1954 година, под реден број 9 е запишана следната 
промена: се изменува фирмата на Трговскиот ду-
ќан бр. 18, во Охрид, и истиот во иднина ќ е се 
води под фирма: Трговски дуќан „Глигор Прли-
чев", со седиште во Охрид. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр, 9/54. 
(1380) 

Окружниот стопански суд во Скопје 'објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 239, под реден број 239 е запишана следна-
та промена: а) дејноста на Трговското претприја-
тие за промет со нафта и нафтени деривати „Ју-
гопетрол", во Скопје, е: увоз-извоз и промет со 
нафта и нафтени деривати на големо и мало; 
б) Претпријатието има складови во: с. Маџари — 
Скопско, Куманово, Штип, Титов Велес, Прилеп, 
Битола и продавница во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 645/54. (1554) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-Х1-1954 година, под реден број 268 е запишана 
извршената промена во раководството . на Прет-
пријатието за посредување на увоз-извоз „Интер-
импекс" — Скопје: 

Анчев Александар, службеник во Претприја-
тието, со решение бр. 206 од 1-1Х-1954 година е 
разрешен од должност, со која дата му престанува 
правото да ја потпишува фирмата на Претприја-
тието. 

На негово' место се назначени следните лица: 
Арсовски Никола, ш е ф на сметководството и Ма-



11 април 1955 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПОД М р. 12 - Стр. 141 

јаковски Таки, кои ќе го потпишуваат претпри-
јатието сметано од 1-1Х-1954 година. 

Освен напред наведените лица фирмата на 
претпријатието ќе ја потпишуваат и досегашните 
потписници директорот Димитар Шекерински, зам. 
на директорот Киро Зендел ски и книговодителот 
Панче Диковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 706/54. (1540) 

Окружниот. стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-Х1-1954 година, под реден број 701/54 е запи-
шана следната промена: со решение бр. 14348 од 
25-Х1-1953 година Трипко Илиќ е назначен за ди-
ректор на Земјоделското стопанство „Речица", со 
седиште во Куманово, кој во иднина ќе го потпи-
шува Стопанството. 

Со решение бр. 14324 од 25-Х1-1953 година е 
разрешен од должност досегашниот директор Ча-
кар Љупчо, на кого му престанува правото да го 
потпишува Стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 701/54. (1567) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Х1-1954 година, под реден број 452 е запишана 
извршената промена во раководството на Претпри-
јатието за превоз на стоки „Трудбениќ" — Скопје: 

Покрај директорот на претпријатието Иванов-
ски Трајче, кој ја потпишува фирмата на, прет-
пријатието, се овластени уште и следните лица: 
Марковски Таки, ш е ф на возниот парк и Петров-
ски Димче, ш е ф на сметководството. Истите ќе го 
потпишуваат претпријатието сметано од 1-Х1-1954 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 710/54. (1571) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-ХП-1954 година, под реден број 303 е запишана 
следната промена: фирмата на Претставништвото 
„Технопромет" се менува и гласи: „Технопромет" 
— Трговско претпријатие за промет на големо и 
извоз на метални и технички производи во Белград 
— Претставништво во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 763/54. (44) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-ХП-1954 година, под реден број 567 е запишана 
следната промена: покрај досегашните потписници 
на Претпријатието за промет со лекови „Реплек" 
— Скопје, и тоа: директорот Даре Бомбол и пом. 
директорот Михајловски Панче, кои го потпишу-
ваат претпријатието, овластени се и следните ли-
ца: Шефот на сметководството Христо Тома Џаку 
и книговодителот Ристо Тодоров Трпушевски. Ис-
тите ќе го потпишуваат претпријатието сметано од 
24-ХП-1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
о бр. 765/54. (45) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
д,ека во регистарот на стопанските организации 
на 9-ХИ-1954 година, под реден број 423 е запи-
шана следната промена: покрај досегашните пот-
писници на Претпријатието за расподелба на фил-
мови, за поправка и монтажа на кино проектори 
„Македонија" — Скопје, и тоа: директорот Бож0о-
килас Ѓорѓи и зам. на директорот Кузмановски 
Васил, кои го потпишуваат претпријатието, овла-
стен е и шефот на сметководството ѓеорѓи С а л е в -
ски. Истиот ќе го потпишува претпријатието сме-
тано од 4-ХИ-1954. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 764/54. (46) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-ХП-1954 година, под реден број 215 е запишано 
следното: со решение број 7146 од 4-Х1-1954 година 
Трифуновски Марко, досегашен раководител на 
Угостителскиот дуќан „Ловец" — Дебар, е разре-
шен од должност со која дата му престанува пра-
вото да го потпишува дуќанот. 

На негово место со решение бр. 10670 од 12-
Х1-1954 година за раководител е назначен Ристо 
Клопчевски. 

Покрај раководителот фирмата на дуќанот ќе 
ја потпишуваат и следните лица; магазионерот 
Јане Топаловски и Алим Почуку. Истите ќе го пот-
пишуваат дуќанот сметано од 21-ХП-1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 772/54. (55) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1-1955 година, под реден број 330 е запишано 
следното дополнение: Угостителското претпријатие 
„Бисерка" — Куманово, својата дејност ќе ја оба-
вува и преку своите бифеи: клон 1, клон 2, клон 3 
и продавницата на „Винар" — Скопје. Овие уго-
стителски клонови се без посебни права. 

Од Окружниот Стопански суд во Скопје, 431/54. 
(71) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1-1955 година, под реден број 503 е запишано 
следното: досегашните потписници на Претприја-
гнето" дуќан за колонијал на мало „Напредок" — 
Скопје, раководителот Жантевски Апостол и за-
меникот на директорот Блажевски Стојан се раз-
решени од должност сметано од 22-1-1955 год. со 
која дата им престанува правото да го потпишува 
претпријатието. 

На нивни места/назначени се следните лица: 
раководителот Обран Спирески, назначен СО' реше-
ние бр. 8244 од 26-Х1-1954 година, и раководителот 
на продавницата бр. 2 Благоја Малинков. Истите 
ќе го потпишуваат претпријатието сметано од 
22-1-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 792/54. : (82) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-ХП-1954 година, под реден број 142 е запишано 
следното: Стојанов Пехар, досегашен книговодител 
на Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш" — 
Кавадарци, е разрешен од должност сметано од 
24-ХП-1954 година, од која дата му престанува 
правото да го потпишува претпријатието. 

На негово место назначени се следните лица: 
книговодителот Јованов Димо, шефот на комерци-
јалното одделение Стефан Велков и шефот на кни-
говодството Србинов Киро, кои ќе го потпишуваат 
претпријатието сметано од 24-ХИ-1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, 788/54. 
(84) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-ХП-1954 година, под реден број 787 е запишано 
следното: досегашните две претпријатија Земјодел-
ското стопанство „Млад задругар" во с. Долно 
Палчишта — Тетовско и Земјоделското стопанство 
„Напредок" во с. Шемшево — Тетовско, се споју-
ваат во едно претпријатие под фирма: Земјоделско 
сточарско стопанство „Напредок" — Тетово. Пред-
мет на поодувањето е: ратар ство, краварство, сви-
њогојство и овчарство. Основано е со решение на 
НО на Тетовска околија, бр. 13660 од 6-Х-1954 год. 

Лица овластени да го потпишуваат претприја-
тието се: директорот Стојан Мирчевски и книго-
водителот Јован Стојановски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 787/54. (99) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1-1955 година, под реден број е запишано след-
ното: Малиминов Тодор, досегашен магазионер и 
потписник на Трговскиот дуќан на дребно за про-
мет со колонијални стоки „Нов живот" — Него-
тино, е разрешен од должност од 17-1-1955 година, 
од која дата му престанува правото дуќанот да го 
потпишува. 

На негово место е назначен за нов потписник 
магазионерот Александар Салев, кој ќе го потпи-
шува дуќанот сметано од 17-1-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 808/55. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-1-1955 година, под реден број 53 е запишано 
следното: покрај директорот на Претпријатието за 
одржување на пруги во Скопје Каранфиловски 
Владислав, претпријатието ќе го потпишуваат и 
следните -цица: шефот на привредно-комерцијад-
ниот отсек Стокуќа Милош и в. технички пом. на 
директорот Ѓорѓе Секуловски, сметано од 28-1-1955 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 803/55, (105) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-1-1955 година, по,д реден број 721 е запишана 
следната промена: досегашниот книговодител на 
Трговското книжарско претпријатие „Младина" — 
Скопје, Методие Васевски е разрешен од должност 
и правото да ја потпишува фирмата на претпри-
јатието му престанува сметано од 25-1-1955 година. 

На негово место е назначен книговодителот 
Гошко Крепиевски, кој што фирмата на претпри-
јатието ќе ја потпишува сметано од 25-1-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 802/55. (ј108) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2-11-1955 година, под реден број 7 е запишано след-
ното: покрај досегашните потписници на Југосло-
венските железници — Скопје, Железничко транс-
портно претпријатие — Скопје и тоа: директорот 
Унковски Костадин и началникот на експлоата-
ционото одделение Милошевски Димитрија овла-
стени се и следните лида: Трајко Николовски, на-
чалник на финансовото одделение, Борис Тонев-
ски, ш е ф на финанеовиот отсек и Тодор Орданов-
ски, референт за финансирање на инвестиции. 

Предните лица фирмата на претпријатието ќе 
ја потпишуваат сметано од 2-И-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 840/55. (113) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-1-1955 година, под реден број 163 е запишано 
следното: Стефановски Стефан, досегашен раково-
дител на Трговскиот дуќан за текстил и галанте-
рија „Партизани" — Куманово, е разрешен од 
должност од 13-1-1955 година, од која дата му 
престанува правото ^дуќанот да го потпишува. 

Новоназначениот раководител Сречко Стојков-
ски е овластен дуќанот да го потпишува сметано 
од 13-1-1955 година. 

Фирмата на дуќанот и понатаму ќе ја премо-
потпишува М И Т О В С К И Јован. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 831/55. (177) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот1 на стопанските организации на 
3-11-1955 година, под реден број 92 е запишано 
следното: Дрнев ѓорѓи, досегашен раководител на 
Угостителскиот дуќан, хотел-ресторант „Балкан"— 
Кратово, е разрешен од должност од З-И-1955 го-
дина, од која дата му престанува правото дуќанот 
да го потпишува. 

Ново назначениот раководител Методи Богда-
нов е овластен дуќанот да го потпишува сметано 
од 3-11-1955 година. 

Фирмата на дуќанот и понатаму ќе ја премо-
ли гпишува книговодителот Арсовски Асен. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 835/55. (118) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-11-1955 година, под реден број 106 е запишано 
следното: Мирев Васе, досегашен раководител на 
Угостителскиот дуќан „Крива Река" — Кратово, е 
разрешен од должност од 9-11-1955 година, од која 
дата му престанува правото дуќанот да го потпи-
шува. 

Ново назначениот раководител Манче Стефа-
нов Павлов е овластен дуќанот да го потпишува 
сметано од 9-11-1955 година. 

Фирмата на дуќанот и понатаму ќе ја премо-
потпишува книгово дителет Арсовски Асен. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 841/55. (119) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-11-1955 година, по,д реден број 134 е запишано 
следното: Јован Наумовски, досегашен директор на 
Трговското мешовито претпријатие „Љуботен" — 
с. Вратница, Тетовско, е разрешен од, должност од 
12-11-1955 година, од која дата му престанува пра-
вото претпријатието да го потпишува. 

Ново назначениот директор Сокол Јанчевски е 
овластен од истата дата претпријатието да го пот-
пишува. Покрај него за потписник е назначен и 
книговодителот Саво Милошевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 851/55. (153) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-ХП-1954 година, под реден број 16 е запишано 
следното: Димев Димитар, досегашен раководител 
на Бирото за книговодството поодување — Него-
тино, е разрешен од должност од 7-ХИ-1954 го-
дина, од која дата му престанува правото Бирото 
да го потпишува. 

Ново назначениот раководител Лазо Малинов 
е овластен да го потпишува Бирото сметано од 
7-ХИ-1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 853/54. (156) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-11-1955 година, под р0ден број 42 е запишано 
следното: Трговското претпријатие за промет со 
житарици и брашно ,.Клас" — Крива Паланка, со-
гласно одлуката на НО на Кривоггаланечка око-
лија, бр. 9493 од 21-Х-1954 година ја проширува 
својата дејност и со вршење откуп на жива стока 
и сите видови земјоделски производи. 

Покрај директорот на претпријатието, Митов-
ски Стоименов Стојче, овластен е претпријатието 
да го потпишува и книговодителот Стоимен Митов 
Станковски, сметано од 10^11-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 857/55. (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-11-1955 година, под реден број 21 е запишано 
следното: Панде Јаревски, досегашен директор на 

Бирото за книговодствени услуги — Скопје, е раз-
I решен од должност од 14-11-1955 година, од која 

дата му престанува правото Бирото да го потпи-
шува. 

Ново назначениот директор Божидар Череп-
налковски е овластен Бирото да го потпишува 
сметано од 14-11-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр: 854/55. (169) 

Со решение бр. 9945 од 2-ХИ-1953 година на 
Народниот одбор на Градската општина — Штип 
Трајчо Галангов е назначен за директор на Прет-
пријатието „Жито леб", со седиште во Штип, и од 
2-ХИ-1953 година има право да го потпишува прет-
пријатието'. 

Бр. 9945/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина — Штип. (357) 

ЗАДРУЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 354/54 година е запишана задругата под назив: 
Општа земјоделска задруга „Слобода", со седиште 
во село Смолари — Струмичко'. Предм-ет на пооду-
вањето на задругата е: угостителство, услуги со ма-
шини, трактори и друго и откуп на сите видови 
земјоделски производи, сирова кожа волна и сточен 
фураж. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 354/54. 

(171) 

/ -
Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-

гистарот на стопанските организации под реден 
број 359/54 година е запишана задругата под назив: 
Општа земјоделска задруга „Лакавица", со седиште 
во село Конче — Радовиш. Предмет на поодување-
то на задругата е: земјоделие, лозарство, трговија, 
угостителство, овоштарство, услуги со машини и от-
куп на земјоделски производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 359/54. 

(172) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12 ноември 1954 година е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „Славиште", со седиш-
те во село Ранковци — КрИвотТаланечко. 

Задругата ги има следните погони: а) Продав-
ница на индустриски и земјоделски стоки во Ран-
к о в ц е б) Крчма со ресторани во Ранковце, в) ши-
вална (ќурчија), во Ранковци и г) Продавница, во 
Крива Паланка, за продавање на грозје, бостан, ја-
болки, зеленчуци и врши продажба на мало. 

Предмет на поодувањето на задругата е: откуп 
на земјоделско-сточарски производи, производи од 
овоштие и зарзават, како и да набавува и продава 
средства за производство; развивање на пчелар-
ството во задругата; 'Организирање продавање на 
своите производи и преработка на истите; откуп 
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на жива стока како од своите членови така и од 
друга производители во Кривопаланечко. Може да 
организира преработка на своите производи, а по-
тоа продава на големо и мало; да организира на-
бавка на работен и приплоден добиток за члено-
вите на задругата, а спрема нивното барање да 
врши кредитирање на своите членови до онаа ви-
сина до која е кредитно способна. Задругата ќе ја 
потпишуваат Јакимовски Борис и Поповски Сто-
јанче. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 688/54. (13) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 1/54 година е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „Слога", со седиште во 
Пеширово — Овчеполско. Предмет на поодувањето 
на задругата е: обработка на задружната земја, от-
куп на земјоделски и сточарски производи, снаб-
дување со индустриски стоки, давање на услуга 
земјоделски инвентар, како и преработка на зем-
јоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
1/54. (17) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 3/54 година е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „Борис Кидрич", со се-
диште во село Црнилиште — Овчеполско. Предмет 
на поодувањето на задругата е: обработка на зем-
јата, откуп на земјоделско сточарски производи, 
снабдување со индустриски стоки, врши преработка 
на земјоделски производи и друго. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
3/54. (18) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 19/54 година е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „11 октомври", со се-
диште во село Трооло — Овчеполско. Предмет на 
поодувањето на задругата е: обработка на задруж-
ната земја, откуп на земјоделски производи, снаб-
дување со индустриски стоки, укажување услуги 
на членовите со изнајмување на земјоделски ин-
в е т а р , како и преработка на земјоделски про-
изводи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
19/54. (34) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под с 
реден број 25/55 година е запишана земјоделската 
задруга под назив: Земјоделска задруга „Црвена 
Ѕвезда", со седиште во село Босилово — Струмич-
ко. Предмет на поодувањето на задругата е: зем-
јоделие, лозарство, трговија со вршење откуп на 
земјоделски производи и услужна дејност со ма-
шини. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
25/54. " (130) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 9/55 година е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „Задругар", со седиште 
во село Виница. Предмет на поодувањето на задру-
гата е: купопродажба на стоки од внатрешен про-
мет, угостителство, занаетчиство и друго. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
9/54. (142) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1954 година под реден број 754, е запишана 
задругата под назив: Земјоделско-овоштарско ло-
зарска задруга „Грозд", со седиште во Крива Па-
ланка. Предмет на поодувањето на задругата е: за-
едничко садење на лозја и овоштарници, прода-
вање на свои производи на големо и мало, откуп на 
земјоделски производи, набавка на машини и друг 
инвентар за свои потреби, како и да врши услуги 
со истите на своите задругари и другите индиви-
дуални земјоделци. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
Народниот одбор на Кривопаланечка околија, бр. 
7092 од 21-Х-1954 година. 

Членови на управниот одбор се: Павле Вла-
дички, претседател, Дане Маджовски, Петре Поп-
аритонов, Стевко Марков и Коце Тасевски, чле-
нови. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат: 
претседателот Павле Владички и членот Коце Та-
севски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 754/54. (57) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-ХП-1954 година под реден број 800 запишана 
задругата под назив: Земјоделска задруга „Дешат", 
со седиште во с. Жировница — Дебарско. Предмет 
на поодувањето на задругата е: да врши откуп и 
Продажба на земјоделски производи, набавка и про-
дажба на индустриски стоки, угостителс,ки и тргов-
ски услуги. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Дебарска околија, бр. 10400 од 21-ХП-1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: Сеј ф у л а Ну-
редини, претседател, Исмаил Салиу, Јусуф Кадри, 
Далип Ајрадин, Лане Исламоски, Мустафа Лиман, 
Емине Дестан, Муарем Исмаил и Ирфан Кадри, 
членови. Задругата ќе ја потпишуваат и застапува-
ат: претседателот Сеј фула Н уред иии, книговоди-
телот Шабан Салиу, и касиерот Амдија Абдулаи. 

. Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 29/54 година е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „Изведен", со седиште 
во село Ораовица — Струмичко. Предмет на пооду-
вањето на задругата е: производство на земјоделски 
производи, лозарство, трговија со вршење откуп на 
земјоделски производи и услужна дејност со ма-
шини. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
29/54. , (124) 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 800/54. (103) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден број 
94/54;, е запишана задругата под ,назив: Опушта 

земјоделска задруга „Први мај", со седиште во село 
Муртино — Струмичко. Предмет на поодувањето на 
задругата е: производство на земјоделски произво-
ди, сточарство, маслино услужна гранка, трговија 
и откуп на земјоделски производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 94/54. 
(141) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на задругите на 15 јуни 1954 година на 
страна 3, под реден број 1, е запишана задругата 
под назив: Земјоделска задруга „Слога", со се-
диште во Теново — Тетовско. Предмет на пооду-
вањето на задругата е: купопродажба на земјодел-
ски и индустриски производи, услуги со земјодел-
ски машини, машински парк и лозарско произ-
водство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 384/54. 
(147) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 241/54 година е запишана задругата под на-
зив: : Обуштарска занаетчиска задруга „Брегални-
ца", со седиште во Делчево. Предмет на поодува-
њето на задругата е: изработка на квалитетни кон-
дури и вршење услуги од кондураџискиот занает. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 24,1/54. 
(153) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 344, е запишана 
задругата под назив: Пчеларска задруга „Вардар", 
со седиште во Скопје. Предмет на поодувањето на 
задругата е: да влиае на унапредување на пчелар-
ското производство, создавање задружни современи 
пчеларници, организира работилници и продавници 
за изработка на восочни пити и продажба на пче-
ларски прибор, да работи за популаризирање на 
пчеларството и оспособување на пчелари преку 
курсеви и предавања. 

Од Окружниот суд" во Скопје, Фи. бр. 284/54. 
(169) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 328/54 година е запишана задругата под на-
зив: Општа земјоделска задруга „Јанкулида", со 
седиште во село Ракитец — Радовиш. Предмет на 
поодувањето на задругата е: производство на зем-
јоделски производи, сточарство, трговија, занает-
чиство и откуп на сите земјоделски производи. 

Од Окружниот суд во Штжт, Р. бр. 328/54. 
(170) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека. во регистарот на стопанските организации под 
реден број 376/54 година е запишана задругата под 

назив: Општа земјоделска задруга „Димитар Вла-
хов", со седиште во село Подареш — Струмичко. 
Предмет на поодувањето на задругата е: сточарство, 
трговија, земјоделие и угостителство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
376/54. . (186)-

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реде^ број 375/54 година е запишана задругата под 
назив: Општа земјоделска задруга „Гоце Делчев", 
со седиште во село Јаргулица — Струмичко. Пред-
мет на поодувањето на задругата е: производство 
на земјоделски производи, сточарство, откуп на зем-
јоделски производи и продажба на индустриски 
стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
375/54. (187) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во ре-
гистарот на задружните организации на 15 јули 1954 
година на страна 4, под реден број 1, е запишана 
задругата под назив: Земјоделска задруга „Дрита", 
со седиште во село Лисец — Тетовско. Предмет на 
поодувањето на задругата е: овчарство, преработка 
на млеко и мандра, купопродажба на земјоделски 
и индустриски производи, преработка на сливи и 
продажба на пијалоци, организирање на припусни 
станици за заштита на земјоделските производи и 
унапредување на земјоделското производство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 433/54. 
(150) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 234/54 година е запишана задругата под назив: 
Општа земјоделска задруга „Голак", со седиште во 
село Вирче — Делчево. Предмет на поодувањето на 
задругата е: откуп на сите земјоделски стоки од 
широка потрошувачка, како и оправи и препарати 
за унапредување на земјоделието и откуп на сите 
земјоделски производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 234/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден број 
321/54 година е запишана задругата под назив: 
Земјоделска задруга „Лом", со седиште во село Ла-
ки — Кочанско. Предмет на поодувањето на за-
другата е: трговија на едро со: добиток, сточна хра-
на, кожа и волна, како и трговија со дрва, трговија 
на мало со мешовита стока, машински: услуги и др-

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 321/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во рег 
гистарот на стопанс,ките организации под реден број 
317/54 година е запишана задругата под назив: 
Земјоделска задруга „1 мај", со 'седиште во село 
Ратавица — Кратово. Предмет на поодувањето на 
задругата е: заедничка обработка на задружната 
земја, снабдување на задругарите со потрошачка 
стока, пласман на земјоделски производи и машин-
ски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 317/54. 
(158) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 394/54 година е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „Иднина", со седиште 
во село Калиманци. — Кочанско. Предмет на пооду-
вањето на задругата е: земјоделско производство и 
преработка на земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
394/54. ш (194) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 398/54 година е запишана задругата под 
назив: Општа земјоделска задруга „Слога", со се-
диште во село Бориево — Струмичко. Предмет на 
послувањето на задругата е: производство на зем-
јоделски производи, трговија и сточарство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
398/54. (205) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 421/54 годин.а е запишана задругата под 
назив: Општа земјоделска задруга „Добро", со се-
диште во село Калаузлија — Струмичко. Предмет 
на поодувањето на задругата е: трговија и откуп 
на земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
421/54. (208) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 420/54 година е запишана задругата под 
назив: Општа земјоделска задруга ,,Реине"^ со се-
диште во село Штурово — Струмичко. Предмет на 
поодувањето на задругата е: трговија и откуп на 
земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
420/54. (209) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот стопанските организации на 
11-1-1955 година под реден број 826, е запишана 
задругата под назив: Земјоделска задруга „Брзо-
вец", со седиште во с. Тресонче - Дебарско. Пред-
мет на поодувањето' на задругата е: да преработува 
земјоделски и сточарски производи, организира на-
бавка и продажба на земјоделски и сточарски про-
изводи, да врши транспортни, угостителски, тргов-
ски и занаетчиски услуги, како и да се бави со про-
дажба на текстилни производи и домашна радиност. 
Задругата е основана согласно одобрението на НО 
на Дебарска околија, број 11409 од 21-ХП-1954 год. 

Членови на управниот одбор се: Марко Крстев-
ски, претседател, Борис Мишковски, Јане Јанески, 
Кузман Стојаноски, Ставре Стојаноски, Ставре 
Трајковски, Мате Дуншуровски, Мане Јаневски, и 
Андон Стојаноски — членови. Задругата ќе ја пот-
пишуваат и застапуваат: претседателот Марко Кр-
стевски, управителот Саржо Несторовски и шефот 
на сметководството Севдо Несторовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скоитје,^ Фи. 
бр. 826/55. (121) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10 ноември 1954 година под реден број 715, е за-
пишана задругата под, назив: Станбено штедна за -
друга „Нов дом", со седиште во Скопје. Предмет на 
школувањето на задругата е: подигнување на стан-
бени и пословни простории на своите членови за-
другари и работата ќе ја изведува исклучиво во 
својата режија и тоа преку своите погони: градеж-
ни, соодветни работилници, тулани, каменоломи, 
варџилници, пилани и сите други потребни дејности 
околу гр-адбата. Задругата е основана согласно одо-
брението од НО на град Скопје, бр. 6422 од 20 мај 
1954 год. 

Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат Ла-
зар Дисански, секретар, Томо Јосифовски, заме-
ник секретар и Љубен Георгиевски, касиер. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 615/54. (214) 

Окружниот стопански суд БО Скопје објавува 
дека во регистарот на 'стопанските организации на 
31-ХП-1954 година, под реден број 845, е запишана 
задругата под назив: Земјоделска задруга „Един-
ство", со седиште во с. Скудриње — Дебарско. Пред-
мет на поодувањето на задругата е: да организира 
земјоделско производство, врши откуп и продажба 
на земјоделски производи, набавка и продажба на 
индустриска стока, земјоделски машини — оранија 
и вештачки ѓубрива, да врши угостителски услуги 
и организира штедно-кредитно поодување како и 
да се бави со други дозволени делатности кои се 
од интерес за задругата и задругарите. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
Народниот одбор на Дебарска околија, бр. 12074 
од 21-ХП-1954 година. 

Членови на управниот одбор се: Аџиф Рама-
дан, претседател, Шабани Илмија, Аџија Рамадани, 
Ислав Ферат, Мурат Ислам, Салиф Алии и Сулеј-
ман Муслиевски, членови. Задругата ќе ја потпи-
шуваат и застапуваат: управителот Илми ја Амза, 
книговодителот Неџит Сулејмани и касиерот Ид^ис 
Демири. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
845/54. (161) 
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