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ВРЗ основа на член 43 и 52 од Законот за уреду-

вање на народните судови'("Службен лист на ФНРЈ") 
број 51 од 25 јуни 194() година). Владата на Народна 
Република Македонија ^а предлог на министерот за 
правосудство ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И 
ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА ОК-
РУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
^ 

Уредбата за одредување бројот и територијална-
та надлежност на окружните и околиските судови на 
те,риторијата' на Народна Република Македонија 
("Службен весник на НРМ" број 19 од 16. IX. 1949 
година) се изменува и дополнува, така што нејзиниот 
изменет и пречистен текст гласи: 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И ТрРИТОРИ-
ЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА ОКРУЖНИТЕ 
И ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ НА ТЕРИТОРИ-

ЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Члсјн 1 
На подрачјето на Народна Република Македонија 

се одредуваат следните окружни и околиски судови: 
I. ОКРУЖНИ СУДОВИ -

1) Окружен суд во Битола; за подрачјето на око-
лиските судови во: Битола, Охрид, Прилеп, Ресен и 
Струга. 

2) Окружен суд во Гостивар за подрачјето на 
околиските судови во: Брод, Гостивар, Дебар, Кичево 
и Тетово. I 

3) Окружен суд во Скопје за подрачјето на око-
лиските судови во: Скопје, (за грф, Скопје,, Скопска 
и Г\ петровска околија), Гевгелија, Кавадарци, Кра-
тово, Кротка Паланка, Куманово и Титов Велес. 

4) Окружен суд во Штип, за подрачјето на око-
лиските судови во: Берово, к о ч а н и , Радовиш, Свети 
Николе, Струмица, Делчево и Штип. 

р . ОКОЛИСКИ СУДОВИ 
а) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

БИТОЛА 
1) Околиски суд во Битола зг\ град Битола и Би-

толска и Демирхисарската административна околија; 
2) Околиски суд во Охрид ,за град Охрид и Ох-

ридската а дминист ради виа околија; 
3) Околиски суд во Прилеп, за град Прилеп и 

Прилепската и Крушевската административна околија; 
4) Околиски суд во Ресен, за Ресенската адми-

нистративна околија; 

, 5) Околиски суд во Струга, за Струшката админи-
стративна околија. 

б) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 
ГОСТИВАР 

1) Околиски/ суд во Брод, чза Бродската админи-
стративна околија; 

2) Околиски суд во Гостивар, за Гостиварската ад-
министративна околија; 

3) Околиски 'суд во Дебар, за Дебарската админи-
стративна околија; 

4) Околиски суд во! Кичево, за Кичевската админи-
стративна околија; 

5) Околиск исуд во Тетово за град Тетово и Те-
товската административна околија. 

в) Н"А ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 
СКОПЈЕ 

1) Околиски суд во Гевгелија, за Гевгелиската 
административна околмја; 

%) Околиски 1 суд во ^Кавадарци, за Кавадарската 
административна о к о л и ј а 

3) Околиски суд во Кратово за КраТовската адми-
нистрирана околија; 

4) Околиски суд во Крива Паланка за КрИ)30-пала-
нечката административна околија; 

5) Околиски суд во Куманово, за град Куманово 
и Кумановската административна околија. 

6) Околиски суд во Скопје за град Скопје ; 
7) Околиски суд во Скопје за Скопската и Горче 

петровската административна околија; 
8) Околиски суд во Титов Велес, за Ттоввелеш-

ката административна' околија и град Титов Велес. 
г) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

^ ШТИП 
1) Околискиот суд во Берово, за Беровската ад-

стРативна околија; 
2) Околиски суд во Кочани за Кочанската адми-

министративна околија; 
3) Околиски суд во Радовиш за Радовишката ад-

министративна околија; 
4) Околиски суд во Свети Николе, за СвСтиникол-

ската админмстргУивн1а околија; 
5) Околиски с^д во Струмица,, за град Струмица 

и С т р у М И Ч К а т а административна! околија; 
6) Околиски суд во Делчево, за Делчевската ад-

министративна околија; 
7) Околиски суд во Штип, за град Штип и Штип-

ската административни околија. 

Член 2 
Кога ќе почне да работи новооснованиот Окру-

жен суд во Гостивар и новооснованиот Околиски суд 
во Брод, ќе утврди министерот зз. правосудство! ио 
согласност со претседателот на Советот за законодав-
с т в о и изградба на нфоднзта власт на Владата на 
НР Македонија. 
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Член 3 
Поблиски одредби за извршување на1 оваа уредба 

и поблиски прописи за пренос на работите на новоос-
нованиот Окружен суд во Гостивар и новооснованиот 
Околиски суд во Брод, ќе донесе министерот зш право-
судство во согласност со 'претседателот на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на,! Вла-
дата на НР Мкедонија. 

Член 4 
Со влегувањето во , сила на оваа Уредба, престану-

ва да важи Уредбана за одредување бројот и терито-
ријалната надлежност на окружните и околиските судо'-
ви Не? територијата на Народна Република Македонија 
("Службен весник на Народна Република Македонија" 
бр. 19 од 16. IX. 1949 година) и Уредбата за оснива-
ње на, Околискиот суд за Скопска и Р , петровска око-
лија ("Службен весник на НР Македонија" бр. 33 од 
16. XII. 1950 год-ина. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето во "Службен весник на НР Македонија". 
Број 1497, 31 јули 1951 год., Скопје. 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија, 

^ Л. Колишевски, с. р. 
Министер на правосудството, 

Џафер Кодра, е, р. 
^ с 

104 
Министерството на" внатрешните работни на На-

родна Република Македонија — Скопје согласно аден 
, 17 буква г) од Законот за- удружени јата, соборите и 

другите, јавни скупови, по поднесената пријава за одо-
брение оснивањето и работата на Друштвото на ком-
позиторите не/ Македонија, донесе следното: 

РЕШЕНИЕ ! 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБО-
ТАТА НА ДРУШТВОТО НА КОМПОЗИТО-

РИТЕ НА НРМ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Се одобрува: оснивањето и работата ед Друштвото 
на композиторите на Народна Република Македонија 
со седиште во град Скопје, а со пра-во на дејност на 

^ подрачјето на Народна Република Македонија. 
Такса по тар. бр. 1 и 7 од Задоно-т за таксите е 

наплатена. 
Решено во Министерството на внатрешни ра-

боти на Народна Република Македонија — Скопје 
под бр. 13011 на 11-УМ 95^ год. Н-Ѕ7-1647. 

105 
Министерството на, внатрешни рботи на НРМ — 

Скопје, на основаше чл. 35 од Законот за добровол-
ните противпожарни друш,тва, по поднесената пријава 
за одобрување работата на Сојузот на доброволните 
противпожарни друштва на НР Македонија донесе 
следното 4 ^ ^ 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО П РАБО-

ТАТА НА СОЈУЗОТ НА ДОБРОВОЛНИТЕ 
ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУШТВА 

Се одобруваг оснивањето и работата на Сојузот на 
доброволните ^ротивпожајрни друштва вд НРМ со се-
диште во град Скопје, а со право на ,дејност на под-
рачјето на Народна Република Македонија^ 

Такса! по чл. 6 став 1 од Законот за таксите е 
ќаплагс^ва. 

Решено во Министерството на внатрешни работи 
на Народна Република Македонија — Скопје на ден 
18-1У-1951 год. под бр. 9271/51 г о д / ' 

/ 

Огласен дел 
СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ 

Министерството на внатрешни работи на НРМ со ре-" 
шение IV бр. 3355/51 ' о д 27-Ш-1951 год. одобрило е про-
мената на роденото и.ме на малолетното дете Сејди Неме-
тали, родено на ден 12 април 1950 год. во град ^Куманово, 
ед родители: Сејди Сабри и: Сејди Фејми од град Куманово, 
во смисол да во иднина роденото име му гласи Бајрам. 

Согласно чл. 21 рц Законот за лични имиња оваа 
промена важи од денот на објавувањето во "Службен ве-
сник на НРМ" 1—4—72 

СУДСКИЅОГЛАСИ 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
Томинија1 Бранова Јовева, од Скопје подаде против 

мажот и' Спиро Бранов тужба за развод на бракот. Би-
дејќи тужениот Спиро е со непознато местожителство и 
неизвестен адрес согласно уверението на Народниот од-
бор на II реон на гр. Скопје бр. 7697 од 12-УН-1951 год., 
се поканува во срок од 30 дена по објавувањето на овој 
огла% во "Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
застапник. Во противен случај, судов ексофицијо го одре-
дува Јордан П. Стојанов, адвокат од Скопје кој ќе го за-
стапува на негови разноски. 

Од Околискиот суд во Скопје Г. бр. 486/51 год. ^-7-115 

Пред овој суд се (води оставинска расправа по остави-
ната н,а ноќ. Дапчева Петрова Марија,, бив. о,д Скопје, умре-
на на 22-1Х-1946'год. и после својата смрт оставила од нај-
блиски ро-днини браќа: Димитар и Томе и од умрените и' 
браќа Илија, Милан и Киро, од кои е само Киро во Скопје, 
а останалите живеат во Бугарија со непознато местожител-
ство на кои им е одредеа старател Георги Георгиевски, од 
Скопје, службеник при Поверенството за просвета на Народ-
ниот одбор на III реан — Скопје. 

Се повикуваат наследниците да се јават во судов лично 
или преку својот полномошник кој ќе ги застапува^ или 
преку старателот Георги Георгиевски, од Скопје, во срок од 
6 месеци од објавувањето на огласот во "Службен верник 
на НРМ". Во противен случај, оставината ќе се реши без 
ни-шо присуство. 

Од Околискиот суд во Скопје О. бр. 380/49 год. 1-6-109 

По оставината на лок. Зора Томева Ѓоргиева, бивша од 
Скопје, умрена на 6-ХП-1950 год., блиските роднини што би 
имале право на наследство се непознати ца судот, та како 
старател е одреден Абдула Прашана!, адвокат од Скопје. 

Се повикуваат сите лица што сметаат, дека имаат право' 
на наследство на оставината, во' срок од 6 месеци по обја-
вувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да 
се јават во судов или одредат свои полномошници кои ќе 
ги застапуваат. Во противен случај оставината ќе се раопра-. 
ви, без нивно присуство. 

Од'Околискиот суд во Скопје О. бр. 2/51. 1-6-110 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 
Околискиот суд во^ Битола објавува дека е покрената 

постапка за огласување умрен лицето Филип Атанасов Гру-
јое од село Буф. 

Се повикува именуваниот Филип и секој оној кој што 
знае за ,него да јави на овој суд во (Сјрок ,од 3 месеци од 
сбјавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ". 
Во противен случај, по истекот на срокот Јќе се смета за до-
к а з н а смртта на споменатиот Филип и судот ќе донесе 
таква одлука. 

Од Околискиот суд во Битола Р. бр. 651/51 год. 1-6-406 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
'Тужителката Цветанка Николова Слабакосвд, од Прилеп 

води бракоразводна парница при овој суд против Иван 
Илиев Цветанов, од село Гривица, Плевенско). Бидејќи него-
вата адреса е непозната и не се знае неговото сегашно ме-
стожителство, то 'истиот се повикува да во срок од еден 
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месец од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
в е аниќ на! НРМ" ја јави на 'Судот сво-јата точна адреса или 
'да одреди свој п-олномошник кој ќе се јави за него во гор-
диот .срок. Ако некој друг знае нешто за искованиот . нека 
го извести овој суд во определениот срок. Во проти.вно, не-
говите интереси ќе ги застапува пред овој суд определениот 
застапник Карал ампи Перов, адвокат од Прилеп. 

Од Околискиот суд во Прилеп Г. бр. 509/51. 1-6-105 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

По предлог на Шаип' Еминов Шабани, од село Ваксинце, 
Кумановска околија покрената е при овој суд постапка за 
поништуваше на полиса бр. 102737, во из^нос од 4.800 дин. 
а ,на име Емин Шабанов Емин,ов од село1 Вакс,инце. 

Се повикува лицето во чие притежшаде се наоѓа изгу-
бената полиса, да во срок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во "Службен весник На НРМ" ја покаже на судов 
или (Стави приговор против поништувањето на истата, Во 
противен случај, истата ќе се огласи за неважна. 

Од Околискиот суд во Куманово Р. бр. 241/51. I-6^107 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО 

"'Пред овој суд е заведено дело по оставината на лок, 
Алија Емин оски бивш од село Колари, кој е умрен през 
1942 год. во село Колари. Именованиот, покрај оставал иге 
наследници го оставил' и наследникот Гален Еминооки од 
село Колари, кој 4 е вр неизвес,ност, а на кој е одреден ста-
рател. Емин Галабов Е ми коски од село Колари, 

Се повикува наследникот Гален да во срок од еден ме-
сец од објавувањето на овојр оглас во "Службен весник на 
НРМ" се јави на овој суд или на одредениот му старател. 
Во (противен случај, после истекот на горниот срок, оста-
вината ќе се расправи во отсуство на п овенатиот. 

Од Околискиот суд во, Кичево О. бр. 648/50 г. 1-6-111 

При овој суд се води оставинска постапка по оставината 
на ноќ. Алија Пулагоски бивш бд Кичево, кој умрел ,на 
25-1Х-1946 год. Именованиот покрај останалите наследници 
го оставил и наследникот Бесим Гулагоски од град Кичево, 
кој е во неизвесност, а за старател.му е одреден Иљаз Г'у-
лаѓоски од Кичево. 

Се повикува наследникот. Бесим да во срок од е д ф ме-
сец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
НРМ" се јави на овој суд ш и на одредениот старател. Во 
противен случај, а% по истекот на определениот срок оста-
вината ќе се расправи во отсуството на помешаниот. 

Од Околискиот суд во Кичево О. бр. 779/50. 1-6-112 

При овој суд се води оставинска постапка по оставината 
на /лок. Фемигја Тилим алоски бивш од Кичево кој умрел на 
9 1-1944 год. Именованиот покрај останалите наследници го 
оставил и наследникот Беќир Тил им алоски од Кичево мој 
во неизвесност, а за старател му е одреден Реџеп Ти лима-
новски од Кичево. , 4 

Се повикува наследникот Беќир да во срок од еден ме-
сец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
НРМ" се јави на овој суд или на одредениот''Старател. Во 
противен случај, а по истекот на определениот срок остави-
ната ќе се расправи во отсуството на поминатиот. 

Од Околискиот суд во Кичево О. бр, 218/50.' 1-6-113 

При овој суд се 2оди оставинска постапка по остави-
ната на лок. Куртиш Селими,' бивш од село Колари,, кој е 
умрф през' 1944 год, Именованиот покрај остаНалите на-
следници го оставил и наследникот Зенел Селими од -село 
Колари кој е во неизвесност, а за старател му е одреден 
Азем Селими од село Колари, Кичевско. 

Се" повикува наследникот Зенел да во срок, од еден ме-
сец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник Јна 
НРМ" се јави на овој ,суд или на определениот старател. 
Во противен, случај, а по истекот на определениот срок оста-
вината! ќе се расправи во отсуството на поменатиот. 

Од Околискиот суд во град Кичево О. бр. 656/50. 1-6-114 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на пок.^ Зунуни Беглија бив. од с. Јанче 
се води оставинска постапка пред Околискиот суд во град 
Дебар и по Јавениот (наследник Салив Зунуни со непозната 
адреса во Албанија, се поканува во срок о д 15( дена по об-
јавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да 
се јави лично во судот за да ги штита своите наследнички 
интереси или достави наследничка изјава. Во противен слу-
чај, оставината (ќе се реши в о негово отсуство., 

Од Околискиот суд во 'Дебар О. бр. 91/51. 1-6-105 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1 ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Врз основа решението ,ца Повершството за ф,инансии на 
Градскиот народен одбор - г Скопје бр.46974 од 30-ХМ-1950 
год. уписано е во регистерот на Државните (Стопански прет-
пријатија од локално значење на страна 38 државното сто-
,панско претпријатие под фирма:. Реонско претпријатие ком-
бинат ' за занапство ,и услуги: на II реон со седиште во град 
Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Народниов 
одбор на II реон - Скопје бр. 18430 од, 25-ХЦ-1950 год. 

Предмет на работата , на претпријатието е: производство 
и услуги од, (Сјигге видови -на занаетчиството. 

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот 
одбор на Народниот одбор на II реон — Скопје. 

Фирмата ќе ја потпишува, Павле Николевски директор, а 
сите финансови налози колективно со Димитар М. Петрев-
ски, шеф на сметководството. 

Бр. 6974 од Градскиот народен одбор '— ОАтје . 11-20-20 

Врз основа решението на Повереното ото ?а финансии на 
Околискиот народен одбор Д е б ф бр. 348 од 22-111-1951 год. 
уписано е во ,регистерот на државните стопански претпри-
јатија државното стопанско претпријатие под фирма: Фо1нд 
за механизација и инвестициона изградба на задружното 
земјоделство со седиште во град^ Дебао. 

Претпријатието е основано изо 'решение бр. 310 од 14-ЈУ-
1951 год. на Народниот одбор на Дебарска окол,ија. -

Предмет на работата на претприја,тието -е: давање се-
страна помоќ на СРЗ во околијата,^ организирање на рабо-
тилници и отворање ,ћродавници на земјоделски производи. 

' Претпријатието с под стопанска управа на Извршниот 
одбор на, Околискиот, народен одбор - Дебар. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжу,ва и раздол-
жува Русе Костевски, директор на претпријатието и Рефик 
Папранику како шеф на сметководството во сметководните 
работи. 

Бр. 348 од Народниот одбор на Дебарска околија. 1Ј-24-449 

Врз основа на решението бр. 2516 од 26-1У-1951 год. 
ца . Поверение,тв ото за финансии на Народниот одбор на Де-
мирхисарска околија уписано е во'регистерот на државните 
стопански претпријатија од локално) значење на страна 14 
државното стопанско претпријатие под фирма: Дистрибу-
тивно претпријатие црн Фондот за механизација ' со седи-
ште во Демир Хисар. 

/Претпријатието е основано со решение на Народниот 
одбор 'на Демиржисарска околија бр. 2516 од 26-1У-1951 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: снабдување 
неа СРЗ со разни материјали за земјоделското производство 
и материјали за капитална ,изградба на задружните објекти 
при СРЗ. 

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот 
одбор на Наредниот одбор на Демирхисарска околија. 

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Борис Јанев-
ски од село Бабино, Илија ' Јотевски од Фондот за механи-
зација и Миле Каревски од село! Слепче^ за книговодител. 

Бр. 2516 од Народ,ниот одбор на Демирхисарска околија. 
II-67-1255 

Врз основа на (решението бр. 2489 од 27-111-1951 год. на 
Поверенитеофо за4финансии на Народниот одбор на Струшка 
околија уиисано е во регистерот на . државните стопански 
претпријатија од локално значење на карана 22 државното 
стопанско претпријатие под фирма: Услужно трговско прет-
пријатие при Фондот за механизација со седиште во град 
Струга. 1 

Претпријатието е основано со р е ш е ш е (на Народниот 
одбор на Струшка околија бр. 2Ј1 од 20-Ш-1951 год. 

Предмет на работата на Ј^ретпри јатието е : снабдување 
на СРЗ со погребни материјали. 

Претпријатието е под стопанска управа на Фондот за 
механизација и инвест,ициона изградба) на задружното земјо-
делство во Струга. 

ГЈретпријагоието ќе го потпишува раководителот Дамјан 
К^ќлајџиокм, директорот Живко Мартиноски и Главниот 
агроном Димитри Белевски. 

Б^. 2489 од Народниот одбор на Струшка 'оболија. 
л њ П-2В-516 

IIIII (II ИЧ II 'ИМ I , , I I 
Врз основа решението бр. 4703 од 26-1У-1951 год. на 

Народниот одбор на Гевгелиска околија уписано е во ре-
гистерот на државните стопански претпријатија од локално 
значење на' страна 33, свеска I продавницата под фир-ма1: 
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Продавница за откуп и продажба за сите земјоделски про-
изводи од СРЗ со седиште во град Гевгелија. 

(Продавницата е основана со решение на фондот за' 
механизација и инвестициона изградба на. задружното зе-
мјоделство во Гевгелија бр. 623 од 19-)1У-1951 год. 

Предмет на работата на продавницата е: откуп и про-
дажба на сите земјоделски производи од СРЗ. 

Продавницата е под стопанска управа на Фондот за 
механизација и инвестициона изградба на задружното зе-
мјоделство во Гевгелија. 

Фирмата ќе јг потпишува Ацо Ковачевски, раководител 
во границите на овластувањето. 

Бр. 4703 од Народниот одбор на Гевгелиска околија. 
11—88—1654 

Врз осно,ва на решението бр. 15591 ОД 11-XI1-1950 год. 
на Народниот одбор на Гевгелиска околија уписано е во 
регистерот на. државните стопански претпријатија од ло-
кално' значење на страна 32, свеска I претпријатието, под 
фирма: Дистрибутив,но претпријатие при фондот за меха-
низација и инвестициона изградба на задружното земјо-
делство во Гевгелија. 

Прет,пријатието е основано со "решение бр. 1 од 21-Х-
1950 год. на Фондот за механизација и инвестициона из-
градба на задружното земјоделство во Гевгелија. 

Предмет на работата на претпријатието е: откуп и про-
дажба на земјоделски производи, доставување на матери-
јали за репродукција за капитална изгради и стоки за ши-
рока потрошни на СРЗ во Гевгелиска околија. 

Претпријатието е под стопанска управа на Фондот за 
д I ЅиМ^јв !иѕ м никчи 'П I изигра аба на( задружното, 
земјоделство во Гевгелија. 

Фирмата ќе ја потпишува Никола Кацаров, директор 
на /поегпријатието во границите на овластувањето. 

Бр. 15591 од Народниотодбор на Гевгелиска окоЈ1ија. 
II—87—1653 

Врз основа решението на Поверенството за финансии 
па Градскиот народен одбор — Битола бр. 12063 од 15-У1-
1951 година уписано е во регистерот на државните стопан-
ски претпријатија од локално з,начење на страна 80, држав-
ното стопанско претпријатие под фирма: Градско народно 
поетпријатие за трговија со индустриски и колонијални сто-
1Сч со седиште во град ритола. 

Претпријатието' е основано со решение на Градскиот 
народен одбор Битола донесено на своето X редовно за-
седание од 1 јули 1951 год. 

' Предмет на работата на претпријатието е: трговија на 
лребно со колонијални, текст ИЛРСИ, железарски и. други ин-
д у с т р и и стоки. 

Претпријатието е под стопанско раководство на Сто-
панската управа на Извршниот одбор на Градскиот'народен 
одбор — Битола. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот Борис 
Петровски, во границите на овластувањето. 

Бр. 1263 од Градскиот народен одбор — Битола' 
И—77—1455. 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧАЊЕ 

Министерството за финансии на НРМ во (смисол на чл, 
17 од 'Правилникот за регистрација на стопанските прет-
пријатија 1на инвалидските организации! Објавува: 

Со решение на Градскиот одбор на Сојузот на воените 
и н в а л и д од војната1 на Македонија во Тетово бр. 32 од 
1-11-1951 год. Ацевски Гоков Младен е назначен за ди-
ректор Ћа Инвалидското занаетчиско претпријатие "Инзап" 
со седиште в-о Тетово и на должност стапил на 141-1951 
година од која дата' има право да ја потпишува фирмата 
на претпријатието. 4 . Ј 

Со решение на Градскиот одбор на Сојузот на воените 
инвалиди од војната на Македонија во Тетово бр. 33 од 
1-11-1951 година разрешен е од должност Симоски Иван до-
сегашен директор на претпријатието и од 1-111951 година 
му престанува правото да ја потпишува фирмата на 1?рет-
пријатието. ^ I I 

Бр. 1199 од Министерството за (Цчнансии на НРМ 
П—15—274 

ОЈ1 ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Со решение бр. 231 од 29-Ш-1951 год. на Извршниот 
одбор на' Народниот одбор6 на К а ј д а р с к а Околиј,а ' Пане 
Хаџи Тефов^ е назначен за директор на Околиското инду-
стриско претпријатие "Светлост" — Ка/вадариШ и на дол-

жност стапил на 29-111-1951 год. од која дата има право 
да ја потпишува фирмата, на претпријатието. 

Со истото решение разрешен е од должност досегаш-
ниот ' директор Митре Малков од која дата му престанува 
правото да ја потпишува фирмата. 

Бр. 231 од Народниот одбор на Кавадарска околија 
II—78—^1464 

Од регистерот на државните стопански претпријат,ија 
од локално значење на страна 20, нзб\, 1сано е Градското 
наредно претпријатие за трговија со текстил, кожи и разно 
со седиште во град Битола за тоа што истото врз основа ре-

шението на Градскиот народен одбор — Битола, донесено 
на своето Х-то редовно заседание одржано на ден 1-У1-
1951 год. е фузионцрано. 4 

Бр. 12263 од Градскиот народен одбор — Битола 
Н—77—1456 

Од регшѕтеро! на државните стопански претпријатија 
од локално значење на страна 21, избришано е Градското 
Народ,но претпријатие за трговија со колон,ијални стоки 
со седиште во град Битола за тоа што истово врз основа 
решението на Градскиот народен одбор — Битола, донесено 
на своето Х-то редовно заседание одржано на1 ден' 1-У1-
1б51 год. е фузионирано. 

Бр. 12263 од Градскиот народен одбор — Битола 
П—77—1457 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ИНВАЛИДСКИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Шинистерството На финансии на НРМ во смисол на 
чл. 17 од Правилникот за јрегистрација на стопанските прет-
пријатија на инвалидските организации објавува: 

Врз основа на решението на Министерството за финан-
сии на НРМ бр. 4278 од 24-1У-1951 год. уписен о е во ре-
гистерот на државните стопански претпријатија на инва-
лидските организации на страна 44 инвалидското претпри-
јатие поД фирма: Тутун со седиште во град Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Сојузот на 
војските Уинвалјиди од воЈнатЈа (На Македонија — ;Главе^ 
одбор - Скопје бр. 1671 од 2 1У-1951 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: продажба на 
тутун, кибрит, и вредносници. 

'Претпријатието е, гтсЈд стопанска управа Јна Главниот 
одбор, на Сојузот на воените инвалиди од, војната на НРМ. 

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува директо-
рот Алексо Ивановски во границите на овластувањето. 

Бр. 4278 од Министерството за финансии на НРМ 
II—58—1094 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 
Во задружниот регистер нд Народниот одбор на Де-

мирхћсарска 4околија, ред. бр. 2 уписана, е Селанската ра-
ботна задруга Црна Река" во село Железнец, Демирхи-
сарска околија. 

Задругата е основана на собранието од З-У-1949 год. ћ 
устата е од III тип. Предмет на работата и обврски,те на 
задругарите се предвидени со правилата на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, зас-тапуваат и 
потпишуваат; претседателот Трајче Секуловски^ Ацко По-
повски и Јонче Марковски, членови. 

Бр. 1354 од Народниот одбор на Демирхисарска околија 
Ш^-2—22 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Де-
мирхисарска околија, ред бр. 2 уписана е Селанската ра-
ботна задруга "Јордан Трајкоски" во с. Ново село,. Де^ир' 
хисарска околија. 

Задругата е основана на1 собранието од 20-У-19474 год. 
и истата е од III гЈСИН. Предмет на работата на задругата 
и обврските ,на задругарите-се предвидени со правилата1 на 
задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат1 и 
потпишуваат, претседателот Симо Н. Ицкоски и ХрСисто Н. 
Стојано-вски, член 

Б,р. 2165 од Народниот одбор на Демирхисарска околија 
И—3—39 

' ^ 
Во задружниот регистар на Народниот одбор на Де-

мкрхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Селанската ра-
боти^ задруга "Црвена Звезда" во село Кутретино, Демире 
хкса^ока околија. ' ^ 

Задругата е основана на собранието од 8-1Х-1946 год. 
п.истата е од III тип. Предмет на работата и обврските на 
задругарите, се предвидени со правилата на задругата. 
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'За,дрЈгдаз (полноважна.' ј:; ^пјЈеж? Јвув^ал (зацепуваат 
и потпишуваат претседателот Ванче Г. Наумовски и Пржено. 
I' Вељановски, член. 

Бр. 2161 од Народниот одбор на Демирхисаеска околија 
II—3^-40' 

Во задружнирт регистер на Народниот одбор на Де- ^ 
мнрхисарска околија, ред\ бр. 2 уписана е Селанската ра-
ботна задруга "Даме Груев" во село Суво Грло, Демирхи- , 
серска околија. 

Задругата е основана на собранието од 14-1У-Ш9 год. 
ч истата е од III тип. Предмет на работата и.обврските на 
задругарите, се предвидени со правилата на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застануваат и 
потпишува-ат претседателот Трајан С. Трајковски, Веде П. 
Груевски4 и Миле Р. Трајковски членови. \ 

Бр. 2164 од Наводниот одбор на Демирхисарска "околија 
III—3—42 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Де-
мирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Селанската ра-
ботна задруга "Нова Македонија" во село Доленци - 71е-
мирхисарска околија. 

Задругата' е ^основана на собранието од 25-Ш-1949 год. 
и истата е од III тип. Предмет на работата и обврските на 
задругарите, се предвидени со правилата на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваа'1' 
и потпишуваат претседателот Ристо Крстев Белески, Велко 
Ристов Малески и "Мито Стојанов Тутуновски членови. 1 

Бр.- 1974 од Народниот одбор па Демирхисарска околија 
П—3—4^ 

Во задружниот регистер на Народниот одбо^ на Де-
мирхисарока околија, ред. бр. 2 уписана е: Набавено продој-
ната задруга "Лазо Колишевски" во село Бабино, Демир-
хисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 25-Х-1948 год 
Предмет на работата и обврските на задругарите, се пред-
видени со правилата на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Васил С. Димковски, Ристо Сте-
паноски и Јордан Матески членови. 

Бр. 2286 од Народниот одбор на Демнрхисарска око-
лија. II ——53 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Де-
чмирхисарска околија, ред. -бр 2 уписана е: Земјоделската 
набавив продајна задруга "Илинден" во село Г. Илино, 

/Демирхисарска околија. 
Задругата е основана на собранието од 11-У-1947 год. 

Предмет на работата на задругата и обврските на задруга-
рите, се предвидени со правилата на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат потпишуваат 
и застапу-ваат претседателот Најдоски Киро, ИЛИЈЕСКИ ИЛИ 
ја и Васил Н. Ангелески, членови. 

Бр. 1536 од Народниот одбор на Демирхисарска око-
лија. III—4—62 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на Де-
мирхисарска околија, ред. бр. 2 уписана е Набавно про-
дајната задруга "Напредок" во ^ село Загориче, Демирхи-
сарска околија. ^ 

Задругата е основана на собранието од 2-У1-1947 год. 
Предмет на работата и обврските на задругарите, се пред-

- виден,и со^ правилата на задругата. 
Задругата полноважно ја претставуваат, застапуваат и 

потпишуваат претседателот Милан Г. Јолески, Гаце П. Не-
данов ски и Аце П. Кузманов ски. 

Бр. 3318 од Народниот одбор на Демирхисарска око-
лија. ' , ш—4—75 

Врз основа на решението на членовите на Селан-ската 
работна задруга "Стојан Темелковски" во село Мургашево, 
Демирхисарска околија донесено на вонредното собрание 
на задругата одржано на ден 27-1У-1951 год. разрешен е 
од должност досегашниот претседател на задругата "Илија 
Ј. Петрески од која дата му 'престанува правото да ја пот-
пишува задругата. , - ^ 

Со истото решение Мито Ј. Петрески е назначен з а ' 
претседател на задругата од која дата има право'да ја пот^' 
пишува1 истата. 

Бр. 2647 од Народниот одбор на Демирхисарска око-
лија. П—4—60 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
Врз' сенова дозволата од ГНО — Прилеп бр. 3095/46 

год. записан' е во регистерот ^на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 98, рег. бр.в 98, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер, Димче Георгиев Ристески со седи-
ште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче Геор- ' 

гнев Ри,стески. 
Од Поверен, за финансии на ГНО —- Прилеп, бр 

18222 од 13-УП-1951 год. Н-97-,1840 

Врз осггова дозволата од ГНО - Прилеп бр. 1181/45 
год. заишсан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 99, рег. бр. 99, занаетчискиот Ду-
ќан под фирма: Налбат, Амед Алијец Муст^фоски со се-
диште во градПрилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на 
доби ток. 

Фи,рмата ќе ја потпишува сопственикот Амед Али-
јев Мус гаф оски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 
18223 од 13-УН-1951 год. Н—97.-1842 

Врз основа дозволава од ГНО — Прилеп бр. 2086/45 
год. записан е во^ регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 100, рег. бр. 100, занаетчискиот ду-
ќан под фирма Јоргапџија, Димитар П. Николоски со "се-
диште во град Прилеп. 

Предмет на работата па дуќанот е: изработка на- јор-
гани и душеци. -

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар П. 
Николоски 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 
18217 ед 13-УП-1951 год. Н-97-1843 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 7760/49 
год. загреан е во регистерот на занаетчиските - дуќани и 
рабошлиици на страна 10"Ц рег. бр. 101, занаетчискиот ду-
хан пот фирма: Кројач Александар Талев Мирчевски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја. потпишува сопственикот Александар 

Талев Мирчески 
Од Поверен за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18172 од 13-УП-1951 год. Н-97-1844 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1027/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на с пана 103, рег. бр. 103, занаетчискиот ду-
ке и под фирма: Казанџија, Горги Мицев Најдоски со се-
диште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски изра-
ботки и услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горги Мицев 
Најдоски 

Од Поверен, за финансии на ГНО - Прилеп, бр. 
18224 од .13-УН-1951 год. ' Н-97-1845 

Врз основа дозволата од ГНО Прилеп бр. 27893/47 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на 'Страна 104, рег. бр. 104„ занаетчискиот ду^ 
кан под фирма: Налбат, Александар Ј. Спиркоски со се-
диште во град Прилеп. 

Предме,т на работата на дуќанот е: потковување на 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар 
Ј. Спиркоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18219 од 13-У1М951 год. 1197-1846 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 797/46 
год. зависам е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 105, рег. бр. 105, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бојаџија, Димко Иванов Начески со се-
диште во град Прилеп. 
. /Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Ива-
нов Начески. 

-Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 
18227 од 13-УП-1951 год. 11-97-1848 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 934/45 , 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 



Бр. 24 -, Стр. 164 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ - ОГЛАСЕН Ди, 

работилници на страна 106, рег. бр. 106, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бојаџија, Рампо" Николов Михајлоски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работат на дуќанот е: бојаџиски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рампо Ни-

колов Михајлоски. 
Од Поверен ' за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18226 од 13-)У11-1951 год. „ 41-97-1848 

Врз основа дозволата од ГНО — прилеп бр. 889/45 
год. занишан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 107, рег. ,бр.. 107, занаетчискиот ду-
ќан под фирма:%Бербер, Димко Цветков Ајдароски со се-
диште во град Прилеп. 

„Предмет на работаеа„ на дуќанот е: берберско! услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Цвет-

ков Ајдароски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп бр. 

18230 од 13-УЈ1-1951 год. П-97-1849 

Врз основа дозволата од ГОО — Прилеп бр. 953/45 
год. запнсан е во регистарот на, занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 76, рег. бр. 76, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Влечкар Борис Ацев Конески сф седиште во 
град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот , е: изработка на 
влечки. . 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Ацев 
Конески. 

Од Поверен, за финансии на" ГНО — Прилеп, бр. 
18179 ј г̂ д 13-УИ-1951 год. . И-96-1820 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1002/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 77, рег. бр. 77, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар, Тома Димев Рибески со 'седиште во 
Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски "Изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома Диме^ 
Гибески. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
Ш78 од 13-УП-1951 год. „ П-96-1821 

Врз основа дозволата ед ГНО — Прилеп бр. 6278/50 
год. записан' е во регистерот на занаетчиските дуќани Ј1 
работилници ,на страна 78, рег. бр. 78, - занаетчискиот ДУ-
ќгн --под фирма: ' Кондураџијл, Наим Мемед Хаџимутовски 
со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-
правка на кондури. / 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наим Мемед 
Хаџимутовски. 

Од Поверен, за финан,сии на ГЦО — Прилеп, бр. 
18180 од 13-УИ-1951 год. , И-96-1822 

Ч 1 
Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1098/45 

год. запиран е во' регистерот иа занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 79, рег. бр. 79, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Јорганџија, Ицко Спиров Ангелески со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот" е: изработка на 
јоргани и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ицко Спиров 
Ангелески. ' 

Од Поверен 1 за финансии на ГНО - Прилеп,1 бр. 
18585 од 1Л-VI1-1951 год, Н-96-1823 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1096/45 
год. запнсан е во регистерот на занаетчиските дуќан.и и 
работилници на страна 80, рег. бр. 80, занаетчискиот дуќан 
фирма: Курчија, Трајко Иванов^ Спиркоски со седиште во 
град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот, е: ќурчиски изра-
ботки. ' - . 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Ива-
нов Спиркоски. ,,-

Од Поверен за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18181 од 13-УН-1951 год. , Н-96-1824 

Врз генова дозволата од ГНО — Прилеп -бр. 1488/45' 
ЈОД. записот е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 81, рег. бр. 81, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Шлосер. Васил Богев Јосифовски со седиште 
ве град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка! к по-
правка на кревети. 

9^111-1951 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Богев 
Јосифовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18182 од 13-УП-1951 год. 11-96-1825 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 23001/45 
год. залисан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 

работилници на страна 82, рег. бр. 82, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Наланџија, Божидар Стојановски со седи-
ште ' во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: ' изработка на на-
лани. 

I Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божидар 
Стојановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, б^. 
18185'од 13-УН-4951 год. 11-97-1826 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1095/45 
год. запиран е во регистерот на занаетчиските дуќану и 
работилници на. страна 80 рег. бр. 83 занаетчискиот Дуќан 
под фирма: Кожувар, Тале Димев Ласкоски со седиште во 
град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: кожуваров изра-
ботки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тале Димев 
Ја икоски. 

Од Поверен, за финансии на ГИ О — Прилеп, бр. 
18184 од 13-УП-1951 год. ' И-97-1827 

Врз основа ,дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1609/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
фаботилници на страна 84, рег. бр. 84, занаетчискиот ду-
ќан под фирма1: Столар, Трајко Сотиров Атанасоски ' со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изра-
ботки. : 

Фирмата ќе ја потпишува Трајко Сотиров Атанасо-
ски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — ,Прилеп, бр. 
18191 од 13-УМ-1951 год. Н-97-1828 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 2626/45 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 85, рег. бр. 85, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар, Благоја Борисов Богески со се-
диште во град Прилеп. 

^Предмет на работата на дуќанот е: столарски изра-
ботки. ' 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Бо-
рисов ,,Богески. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18192 од 13-УП-1951 год. , 11-97-1829 

Врз основа дозволата од Т Н О — Прилеп бр. 
806/51 год. записан е во, регистерот Јна ^најеггчиоките ду-
ќани и работилници на страна 26, рег. бр. 26, занаетчискиот 

-дуќан под фирма: Леблебиџија, Јован Темелков Филипоски 
со седиште во град Прилеп. 
^ Предмет на работата на дуќанот е: печење и прела-
т,Јње на леблебија.' 

Ф.ирмата ќе ја (потпишува сопственикот Јован Темел-
ков Филипоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18041 од 13-УИ-51 год. И-94-1775 

4 ; 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1190/45 год. запиран е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 27, рег. бр. 27, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Налбат, Умер Исмаилов Лусуфоски со 
седиште во град Прилеп. 4 

Предмет на работата на дуќанот е̂  потковување на до-
биток. 

Фиршт1а ,ќе ј,в 'потпишува\'ем^јгвеникот Умер јИома-
илов Јусуфоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18044 од 13-УН-1951 год. ' II—94—1776 

Врз основа дозволата од' ГНО — Прилеп бр. 
1067/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските 
ќани и работилници на страна 28,, рег. бр. 28, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковач, Наке Орданов Андоноски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наке Орда-

нов Андоноски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

18060 од 13-У1М951 год. 11^94-1777 



9-УШ-1951 

Врз основа дозволата од ГНО' — Прилеп бр. 
/285/45 год. записан е во регистерот на занаетчиоките ду-
ќани и работилници на страна 29, рег. бр. 29, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Опинчар, Никола Канчев Л сакоски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
о птици. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола^ Кан-
чев Левкосжи. г 

,. Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18073 од 13-У1М951 год. Н-94-1778 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 
1459/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани чи работилници на страна 31, рег. бр. 31, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач, Димитар Јованов Спиркоски со 
седиште во град Прилеп. 

Предмет на, работата на дуќанот е: шиење ќа алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Јо-

ванов Спиркоски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 

18077 од 13-У11-1951 год. И-94-1779 

Врз основа дозволата од Поверен, за ^локална инду-
стрија и занаетчиство на1 ГНО — Битола бр. 11501/51 год. 
запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 218, рег. бр. 218 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач, Тома Веланов Наумов со седиште во град 
Битола. 

Предмет на1 работата на дуќанот е: шиење на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томо Велја-

нов Наумов. ' 
Од По-верен, за1' финансии на Ш О — Битола, бр. 

12481 од 2-УП-1951 год. И-88-1662 

Крз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 13515/51 год. 
записан е во регистерот на, занаетчиските дуќан,и и рабо-
тилници на страна 221, рег. бр. 221, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Златар, Владимир Христов Атанасов со седиште 
во град Битола." 

Предмет па работата на дуќанот е: златарски услуги. 
Фирмата ќе ' ја потпишува сопственикот Владимир Хри-

сгов Атанасов. 
Од Поверен, за1 финансии на ГНО — Битола, бр. 

14162 од 4-УП-1951 год. . Н-88-1663 

Врз основа дозволата од Поверен за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 11636/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 220, рег. бр. 220, занаетчискиот дуќан 
I од фирма: Колар, Софроние Николов Крстев со седиште во 
град Битола. ' 

Предмет на р а б о т а на дуќанот е: коларски произ-
води и услуги. 

Фирма!а ќе ја пошишува сопственине! Софрониг Ни-
колов Крстев.. 

Од Поверен, за' финансии на ГНО — Битола, б ^ 
12445 од 4чУН1951 год. , М-88-1664 

ћрз основа дозволата од Поверен, за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 13116/51 год. 
запиран е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 219, рег. бр. 219, "занаетчискиот дуќан 
под фијжа: Молер, Себастјан Франц Блајберт со седиште 
ве град "Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: молеро-фарбарски 
услуги. ' " / 

Фирмата ќе ја потпишува ^сопственикот Себастјан 
Франц Блајберт. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 
13851 од 2-У11-1951 год. Н-88-1665 

Врз основа дозволата од Поверен за локална инду-
стрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 13297/51 год. 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 222, рег. бр. 222, занаетчискиот дуќан 
под фи,рма: Конду рација, Спасе Велев Тасев со седиште во 
град Битола. 

Предмет ,на работата на дуќа-нот е: -изработка и по-
правка на кондури. ,, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственјкот Спасе Велев 
Тасев.' 

Од Поверен, за1 финансии на Ш О — Битола, бр. 
14032 од 4-УИ-1951 год. П-88-1666 

Бр. 24 - Стр. 165 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Со огласуваат за неважни следните изгубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична Корга рег. бр. 426 серија "Р" 0524862' издадена 
од ПВР на ГНО - Куманово на Бранко Борис Кировски 
ул. "М Тито" бр. ^8 - Куманово (1556) 

Лична карта под бр. 160 издадена од ОВР на ОТО -
Тетово на Стојна (Колевска од село Челопек - Тетово. 

' , (1395) 
, Лична карта серија бр. 19871 рег. бр. 9875 издадена од 

Г1ВР на ОНО - Теново на Абдула Азби, село Теарце - Тс-^ 
те в о. (1400) 

Лична карта серија бр. 18163 рег. бр, 8167 издадена од 
Г1ВР на ОНО Тетово -на Шаќири А. Зејди, село Одри -
Тетово. - (1408) 

Лична карта серија бр. 12409 реи бр. 2412 издадена од 
ПВР на ОНО — Тетово на1 Чедомир ,Димовски, село Жилче 
- Тетово. 1 (Н09) 

1 Лична карта серија бр. 11583 рег. бр. 1586 издадена од 
ПВР на О1КО1 - Тето-во на Абдула Јусуф Мусли, село Сла-
тино — Тетово. (1421) 

Лична карта серија' бр. 17229 рег. бр.' 7232 издадена од 
ПВР н а ' О Н О ' — Тетово на Халими Идриз Амди, село Гајре 
- Тетово. - (1422) 

Лична карта серија бр. 21344 рег. бр. 11348 издадена о-д ПВР на ОНО - ^ Тетово на Беќири Шефедин, село Бродец 
- Тетово. (1429) 

Лична, карта серија бр. 10196 рег. бр. 196 издадена од 
ПВР на ОНО — Тетово на Касам Салиов Амет, село ,Сини-
чане — Тетово. - -(1441) 

Лична ,ка!рта серија бр. 10812 рег. бр. 818 издадена од 
ПВР на ОНО — Тетово на Спасо Ѓорѓевски, село' Теарце 
- ' Т е т о в о . (1442) 

Лична кар1а, серија бр. 16238 рег. бр. 6241 издадена оц 
ПВР на ОНО - Тетово на Мита Михајлоска, с,ело Старо 
Село— Тетово. - 4 (1471) 

Лична карта серија бр. 25252 рег. бр. 15256 издадена од 
иВР на ОНО — Тетово на Зенула Меџит, село' Желино -
Тетово. ж (1474) 

Лична карта1 серија бр; 18145 рег. бр. 8149 издадена од 
ПВР на 0Н10 — Тетово на Миладин Коневски, село Богови-
ње - Тетово. (1488) 

Лична карта серија "Д" 53582 рег. бр. 13609 издадена од 
ПВР во' Гостивар на. Охрули Саитов Абд,ул кадар — Гостивар, 
ул. "Иво Рибар" бр. 36. . (60) 

Лична карта серија "Д" 48855/ рег. бр. 8855 издадена! од 
ПВР во Гостивар на Стево Темелковски, ул. "Васил Василев-
ски" бр. 9 — Гостивар. (5277 

Лична карта.рег. бр. 232 серија Т " 100942 издадена од 
ПВР на ОНО — Гостивар на Ислами Изеира Рустем, село 
рибница — Гостивар. , (1011) 

Лична карта рег. бр. 163 издадена од ПВР во Гостивар 
на Симе Мише1в Шутаровски, ул. " Ш у м а н с к а " " бр. 33 -
Гостивар. (1115) 

Ладна карта серија бр. 0698252 рег. бр. 1743 издадена 
од ОВР на ОНО - Гостивар на Ангеле Несторов Ангелко-
ски, село ^Печково — Гостивар. (1190) 

Лична карта рег. бр. 2721 серија "Р" 0699231 издадена 
од ОВР на ОНО Гостивар на Јашар 'Ибраимов Билали, село 
Долна Бањица — Гостивар. (1236) 

Лична карта ,рег., бр. 1532 серија бр. 0698042 издадена 
од ОВР'на ОЃТО — Гостивар на Азир К'ашифа Мемети, село 
Равен Гостивар. (1267) 

Лична карта рег. бр. 1968 серија "Р" 698478 издадена од 
11ВР на ОНО — Гостивар на Исмет Лифет Абдули, ,село Ра-
вен — Гостивар. (1268) 

Лична карта серија бр. 069394 рег.' бр. 3384 издадена од 
ПВР на /ОНО — Гостивар на ,Мурати Шукриов К'емал, село 
Долна Баница — Гостивар. , (2407) 

Лична'' карта серија бр. 0698878 рег. бр. 2368 издадена 
од ПВР на ОНО — Гостивар на Осман М. Ајредин,Чело До-
брил ол — Гостивар. (1413) 

Лична карта серија бр. 0703259 рег. бр. 6749 издадена од 
ИВР на ОНО — Гостивар на Муареми Џемаилов Ибраим, 
село Дебреште --- Гости,вар. (1449) 

Лична карта серија бр. 06996П рег. бр. 3001 издадена 
од ПВР на ОНО Гостивар на Стојна Серафимовска, ул. 
"Панче Попоски" бр. 2 — Гостивар. (1364) 

Лична карта кирија бр. 0305128 рег. бр. 347/51 и ору-
жен лист бр. 199/51 издадени од ПВР на ОНО — Штип на 
Абдулов Ј. Мемет од село Хаџиамзали - Штип (1081) 
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Лична карта серија бр. 0305154 рег. бр: 374/51 издадена 
од ОВР на ОНО - Штип на Киро П. Гичев, село' Гојрани ---
Штип. - (1093) 

Лична карта за емигранти од Егејска Македонија бр. 
7)52 издадена од ОВР во Скопје на Иван Б. Шопов - Штип 

(1096) 
Д^чна карта серија бр. 0304995 рег. бр. 326 издадена од 

ПВР на ОНО - Штип на Иван Митев Милев, село Гујновци 
- Штип. ' ' (1123) 

Лична1 карга рег. бр. 18/50 год. издадена од ОВР на 
ОНО - Штип на Лена Петрова Јолева, село Караорман — 
Штип. ' / , (1143) 

Лична карта за емигранти бр. 10871 издадена од ОВР 
на ОНО — Штип на Методи Атанасов Јованов, село Сутлак 
- Ш1Цп. ' (1212) 

Лична карта рег. бр. 6229 издадена од ОВР на ГОО — 
Штип на Петар Иванов Чамов ул. "Бел^ Камен" бр. 12 — 
Штип. (1243) 

Лична карта.серија1 бр. 074078 рег. бр. 18 издадена од 
ПВР на ОНО — Штип на К'ерим Укшин' Му хадри, село Цр-
вена Звезда — Штип. 1 (1430) 

Лична карта серија "Р" 03066253 рег. бр. 1092 издадена 
од .ПВР на ОКО — Штип на Трајчо А. Кит анов, 'село Кру-
пиште — Штип. ' ч

 1 . (1494) 
Лична карта рег. бр. 320 серија "Р"' 0340830 издадена од 

ПВР на ОНО — Титов Велес на Стојна Атанасова Неделко 
па, село Чашка - Т. Велес. - (1279) 

Лична карта бр. 0945/23? за туѓ поданик издадена од 
ПВР на Ш О — Скопје на Антун Лисонек, село 'Градско — 
Титов Велес. (1261) 

Лична карта серија бр. 0324888 рег. бр. 378 издад-ена од 
ПВР на Ш О - Титов Велес ,на1 Роса Славко (Докчева) Нај-
дова ул. "Загребачка" бр. 2 — Титов Велес. ' (1818) 

Лична карта рег. бр. 3869 серија "Б" 71921 издадена од 
ПВР на1 ОНО — Титов Велес на Апостол Г1. Димев, село Би-
стрица — Титов Велес. ' . (531) 

Лична ка.рта бр. 6061 издадена од ОВР на ГНО — Титов 

?елес на Џевџет Алиов Мсмсдов, ул. "Илинденска" бр. 8 — 
иФов Велес. (1380) 

Лична карта рег. бр. 4298 серија бр. 0328808 издадена1 од 
ПВР во Гранко на Вера Димева Коларова, ул. "М. Горки4 

бр .63 - Титов Велес. (1387) 
Личнц карта бр. 2208 , издадена од ОВР на ОНО — Ти-

тов Велес на Шабан А. Драгутов, с. Г. Врановци - Титов 
Белег. , (Д404) 

Лична карта бр. 1969 издадена од ОВР на Ш О Титов 
Велес на1 Руса -Наум Давчева Андова, ул-.- "Белградска" бр. 
57 — Титов Велес. , (1151) 

Лична карта серија бр. 0328308 рег. бр 3398 подадена 
од ОВР на ИКО — Титов Велес на Круме Христов Арсов ул. 
"М. Ацев" бр. 29 - Титов Велес. (1454) 

ЛЈична арта серија бр. 0327023 рег. бр. 2513 издадена од 
ОВР на1 ГНО — Т.итов Велес на /Тила Димева Манасиева, ул. 
"Богдан Каракостов" бр. 75 - Титов Велес. (1467) 

Лична карта серија бр. 0325333 рег. ,бр. 823 издадена од 
ПВР на ОНО — Титов Велес на Тодор Гошов Димов, ул. 
"Московска" бр. 15 — Титов Велес. 41469) 

Лична карта серија бр. 0331524 рег. бр. 7914 издадена од 
П БР на ГНО'— Титов Велес на Љуба Атанасова Георгиева 
Џуклева, ул. "Св. Климент" бр. 38 — Титов Велес. (1472) 

Лична карта, серија бр. 0327888 рег. бр, 3778 издадена од 
ОВР на ГНО — Титов Велес на Клемо Димев Андов, ул. 
"Илинденска" бр. 21 - Титов Велес. . (477) 

Лична карта серија " Р 0021469 рег., бр. 659 издадена од 
ПВР на.ОНО — Охрид на1 Наум Ѓорѓиов Јовановски, с Ла-
буништа - Охрид. (511) 

Лична карта рег. бр. 4115 серија бр. 0227925 издадена од 
ПВР ша СИНО Охрид на Стојан Јончев Ангеловски,, с. Д. Ла-
кочерај — Охрид. ; ^ (1055) 

Лична ка(рта 'рег. бр. 181 серија "Г" 0020891 издадена од 
ПВР на ОНО — Охрид на Станковски Г. Наум, село Пешта-
ни - Охрид. (1075) 

Лична карта рег. ,бр. 699/51 год. серија -Р" 0225208 из-
дадена од ОВР на ОНО — Охрид на Мара Китанова (Гра-
шароска) У грижоска, село Слатино — Охрид. (1329) 

Лична карта рег. бр. 90/51 год. серија "Р" 0225311 из-
дадена од4 ОВР-на ОКО — Охрид на Радован Дуков Угри-
новски, село Слатино — Охрид. ' (1330) 

Лична карта рег. бр. 188 серија "Г" 0020898. издадена 
од ОВР на ООО Охрид 'на Крсте Петрев Тупоски, село Пе-
штани — Охрид. . , (1353) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Согласно решението бр. 7222 од 19-УП-1951 год. на 

Околискиот народен одбору— Битола, Околиското тргов-
ско п р е т р г а ш е "Пеллопија" сижено е во ликвидација. 

Се покануваа^ должниците и поверители 1е на прет-
пријатието да ги измират своите долеви односно ги при-
јават своите истражувања најкасно до 15-УШ-1951 год. 

По истекот на горниот срок, нема 'да се признаваат ни-
какви покажувања, а ќе се смета за точна со-стојбата по 
книгите на претпријатието., " ^ 

Од Ликвидационата комисија 
Околиско 1о трговско претпријатие "11 октоври" — 

III ши од 1-УП-1951 год. се наоѓа во ликвидација. 
Се покануваат должниците и поверителите на прет-

пријатието да л'л' пријават своите и с т р а ж у в а ј , односно 
долгови на ликвидационата комисија најдоцна до 15-У1П-
1951 год. По истакнувањето на горнио1 срок нема Да се 
признаваат никакви барања, а за исправна ќе се смета 
книговодствената состојба на претпријатието. 

. Од Ликвидационата комисија. ' Н— 99—1871 
На основнине решението бр. 182 од 21 јуни 1951 год. 

на ОНО — Тетово ставено е во ликвидација од 1 јули 
1951 год. Околиското откупно претпријатие "Снабди!ел" во 
Тетово. 

Се 'покануваат должниците и поверителите на претпри-
јатието да најкасно до 31 август/ 1951 год. ш прибават 
с к о т е покажувања односно долгови на ликвидационам 
комисија. По истекот на вворгрок нема4 да се познаваа! 
никакви барања, а за исправ -л к? се- смета состават а по 
книгите на претпријатието. 1 . 

ѕ Од, Ликвидационата ќе ѓ:У 4 ) 1- ,90 -1707 
Со решение бр. ,3190 од Л-Ш-1951 год. на, ОНО Кра 

тоно ставени се во ликвидација следните набавно продади 
задруги: 

1) Земјоделската набавно иродајна задруга во с. ,Шоп-
ско Рудари, 2) Земјоделската набавно продажна задруга во 
с. Опила, 3) Земјоделската набавно продажна задру!а во 
с. Трновац, А) Земјоделската набавно продајпа задрема во 
с. Турско Рудари. 
I Се покануваат должниците и поверители^ на овие за-

други најкасно до 20-УШ-1951 год. да ги пријават свои!е 
побарувања односно долгови т ликвидационата комисија. 
Не истекот па овој срок не,ма да се признаваат никакви ба-
рања. 

Ликвидационата комисија ' 111—5—81 
Набавив продајниге задруги во Кавадарсѓа околија се 

с п а ѓ а а т во ликвидација и тоа во селата: Криволак. Па-
ликура, Росоман Сирково, Мрзен, Ораовец, Дебриште, Ку-
рија, Дреново, Шешково, Бегниште, Бојанчиште, Мрежичко 
Рожден, Конопиште, Горна Бошава, Бохула, Крњево. Ба 
рово, Бесвица. Демир Капија, Вешје, Прждево, Тремник, 
Долни Дисан, Бистренци, Пепе л иди е, Тимјаник. Сопот, Ма-
рена. Клиново и Ваташа. 

Се!' покануваат . сите заинтересирани лица и прет ири-
ја шја кои иуаат за ликвидирање сметки ?о исште да ги 
ликвидираат до крајот на месец август 1951 год. После 
истекот на овој срок нема да се признаваат никакви сметки 

Од Фондот за механизација и инвестициона изградба 
- Кавадарци. III -5— 

ИСПРАВКА 
Во'"Службен весник на НРМ" бр. 23 од '27 јули 1951 

I од на страна 156 во Уредбата за оснивање Шумска опитна 
станица на Земјоделско-шумарскиот фа,култет во Скопје, 
во член 2, под в), ред 3 место зборот "обрано" треба да 
стои "одбрано" 

Од Редакцијата 

С О Д Р Ж И Н А 

Рег. бр. 1 ' Страна 
103. Уредба1 за одредување бројон' и територијалната 

надлежност на окружните и околиските судови на 
територијата на Народна Република Македонија 159 

104. Решение за одобрување^ оснивањето и работата 
да Друштвото на ком,позитори!те на НРМ со седи-
ште во Скопје — — — — — — —' 160 

105. Решение за одобрување осни,вањето и работата 
на Сојузот^ на добров-олните противпожарни, 
друштва — — — — —, — — — — 160 

Издава: Новинска издавачка претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје 
уљ "29 ноември". Одговореа уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната 

банка Скопје бр. 801-901812 Печатница "Гоце Дел чер" - Скопје. 


