
Смрт ка фашизмот — слобода ва народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О А Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

СКОПЈЕ 
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Број 14 Година XIV 

Претплатата за 1958 год. изнесува 
1.000 дин. Опој број чини 50 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-&98. 

77. 

На основа член 174 став 2 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/57), 
Извршниот совет ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОП-
ШТА УПРАВА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ДА 
ОПРЕДЕЛИ ИСПИТНА КОМИСИЈА ЗА СТРУЧ-
НИТЕ ИСПИТИ НА УПРАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

1. Се овластува Секретаријатот за општа упра-
ва на Извршниот совет да определи испитна коми-
сија за стручните испити на управните службеници. 

2. Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 38 
24 март 1958 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, 
Васил Ѓоргов, е. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, е. р. 

78. 

На основа член 18 од Законот за радиодифуз-
ните станици, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА 
НА НРМ ДА ГИ ПОТВРДУВА ПРАВИЛАТА НА 

РАДИОДИФУЗНАТА СТАНИЦА ВО СКОПЈЕ 

I. Се овластува Советот за култура на Народна 
Република Македонија да ги потврдува правилата 
на Радиодифузната станлца во Скопје (Радио 
Скопје). 

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

ИС бр. 30 
6 март 1958 год. 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, 
Васил Ѓоргов, е. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, е. р. 

79. 

На основа на член 92 од Законот за стопанските 
судови, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТИ 
ЛИЦА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ЗА БИТОЛА 

1) Коруновски Спиро, продавач во Трговскиот 
дуќан „Цер" на претпријатието „.Стандард" — за 
текстил и галантерија. 

2) Василевски Јосиф, раководител на Тргов-
скиот дуќан „Караорман" — за текстил и галанте-
рија. 

3) Талев Тома, раководител на Трговскиот ду-
ќан „Модна галантерија" — за текстил и галанте-
рија. 

4) Неџбедин Ибиш, директор на Претприја-
тието за огревни материјали „.Бор" — за јаглен, гра-
дежен материјал, дрво и производи од дрво. 

5) Чунговски Јанку, директор на Претприја-
тието за огревни материјали „Јавор" — за јаглен, 

* 

градежен материјал, дрво и производи од дрво. 
6) Димитров Никола, шеф на Комерцијалната 

служба во Претпријатието за огревни материјали 
„Јавор" — за јаглен, градежен материјал и дрво и 
производи од дрво. 

7) Стојчев Киро, раководител на Трговскиот 
дуќан „Метал" — за кожа, гума и производи од 
кожа и гума. 

8) Талев Никола, раководител на Трговскиот 
дуќан „Кожар" — за кожа, гума и производи од 
кожа и гума. 

9) Бунев Борис, директор на Претпријатието за 
откуп на кожи и волна „Црна Река" — за волна и 
производи од волна« 

10) Гиков Вангел, работник во Откупната ста-
ница „.Макотекс" — за волна и производи од волна. 

11) Зози Иракли, шеф на сметководството во 
Претпријатието за огревни материјали „Јавор" — 
за обоена металургија, црна металургија и желе-
зарија. 

12). Томовски Томајаки, директор на Претпри-
јатието „Задругар" — за црна металургија и желе-
зарија. 

13) Костов Стерија, раководител на Трговскиот 
дуќан „Аеро" — за хемиски производи. 

14) Нечев Благоја, шеф на Комерцијалната 
служба во Фабриката за кожи „.Борис Кидрич" — 
за хемиски производи. 
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15) Михајлов Харила, одговорен на Трговскиот 
дуќан: во состав на претпријатието „Стандард" — 
за прехранбени артикли. 

16) Петровски Перо, главен магационер во црет-
пријатието „Задругар" — за прехранбени; артикли. 

17) Николовски Вангел, директор на Млекар -
окото претпријатие „Млекар" — за млеко и млечни 
производи. 

18) Хаџиев Лазо, продавач во млекарницата 
„Хигиена" на Млекарското претпријатие „Млекар" 
— за млеко и млечни производи. 

19) Михалајки Паликари, работник во претпри-
јатието „Млекар" — за млеко и млечни производи. 

20) Тасевски Христо, заменик директор во Мле-
ка рск ото претпријатие „Млекар" — за млеко и 
млечни производи. 

21) Крчковски Никола, директор на Касапско-
колбасичарското претпријатие „Кајмакчалан" — за 
месо и производи од, месо. 

22) Талев Тома, работник во Касапеко-колба-
еичарското 'Претпријатие „Мориово" — за месо и 
производи од месо. 

23) Додов Ристо, раководител на Самостојниот 
угостителски дуќан бифе „Прилеп" — за алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

24) Стерјев Јонче, магационер во Претпријатие-
то со алкохолни пијалоци „Неолица" — за алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

25) Бојаџиев Христо, магационер во претприја-
тието' „Винопромет" — за алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци. 

26) Китанов Илија, директор на претпријатието 
,,Винопромет" — за алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

27) Јовановски Ацо, службеник во Лебопекар-
ското претпријатие „Пелагонија" — за жито, тесто 
и семе. 

28) Борозанов Стефо, службеник во Касапско-
колбасичарското претпријатие „Кајмакчалан" — за 
жито, тесто и семе. 

29) Кукулиу Таки, работник во штампари јата 
„Киро Дандаро" — за графичката индустрија. 

30) Крст евски Димче, работник во штампари] ат а 
„Киро Дан даро" — за графичка индустрија. 

31) Асим Ќемал, работник во „Монопол" — за 
тутун. 

32) Вељанов Доде, агроном во „Монопол" — за 
тутун. 

33) Јотевски Цане, продавач во Трговскиот ду-
ќан „Технометал" — за електрични материјали. 

34) Крстевски Томе, работник во „Ауторемонт" 
— за електрични материјали. 

35) Николовски Таки, работник во „Аутотранс-
порт" — за прецизна механика. 

36) Мраковски Мишко, технички раководител 
во „Ауторемонт" — за прецизна механика. 

37) Иракли Зози, шеф на Комерцијалната служ 
ба во Претпријатието за огревни материјали „Ја-
вор" — за браварски и лимарски производи. 

ЗВ) Јошев Васил, продавач во Претпријатието за 
емши и зарзават „Карапаша" — за емиш и зарзават 

39) Котев Вангел, набавувач во Претпријатието 
за емиш и зарзават „Тетовка" — за емиш и зарза-
ват, 

II. ЗА" БЕРОВО 

1) Каца реки Киро, управител на Оганицата за 
заштита на растенијата — за житарица 

2) Крамарски Симов Павле, земјоделски тем-
ничар во Станицата за унапредување на овоштар-
ството — Берово — за житарици. 

3) Полевска Јордан, директор на Пословниот 
сојуз за — сточна храна. 

4) Калаџиски! Перо, раководител на Земјодел-
ската аптека — за сточна храна. 

5) Димитровски Благој, шеф во Ветеринарна-
та станица — за жива стока. 

6) Фурнаџиски Александар, касап во Послов-
ни от сојуз — за жива стока. 

7) Пехчевски Александар, пазаришен инспек-
тор при Народниот-одбор на општината — за кожи 
и волна. 

8) Кафеџиски Илија, шеф во Откупната ста-
ница „Макотекс" — за кожи и волна. 

9) Крамарски Симов Павле, земјоделски тех-
ничар во Станицата за унапредување на овоштар-
ството. Берово — за овоштие и зарзават. 

10) Драка леки Глигор, земјоделски техничар во 
Овоиггарската опитна станица — за овоштие и зар-
зават. 

11) Полевски Јордан, директор на Половниот 
сојуз — за млеко п производи од млеко. 

12) Чамински Горѓи, земјоделски техник во Оп-
штата земјоделска задруга „Иднина" — за млеко 
и производи од млеко. 

13) Ивановски Глигоров Горги, референт по зем-
јоделие при Народниот одбор на опишаната Берово 
— за тутун. 

14) Догазански Ефтимов Илија, управник на 
Земјоделската аптека во Берово — за вештачки ѓу-
брива. 

15) Влашки Димитар, шеф на Катастарската уп-
рава — за алкохолни пијалоци. 

16) Полевски Глигор, кувар во Трговското прет-
пријатие „Снабдител" —• за алкохолни пијалоци. 

17) Кал аџиски Перо, раководител на Земјодел-
ската аптека — за вештачки ѓубрива. 

18) Пехчевски Петрев Миле, директор на Шум-
ското узгојно претпријатие „.Малешево", Берово — 
за огревно дрво и дрвна граѓа. 

19) Полевски Јордан, директор на П О З Л О Б Н И О Т 

сојуз — за земјоделски машини и алат. 
20) Пу реонски! Блаже, земјоделски техник во 

Станицата за заштита на растенијата — за земјо-
делски машини и алат. 

21) 'Трајановски Костов Илија, инжинер во Шум 
ското претпријатие, Берово — за дрвена граѓа. 

22) Милчавски! Илија, шумски техничар во 
Шумското узго ј но стопанство' — за огревно дрво. 

23) Здравевски Ефремов Васил, градежен тех-
ник во Шумското узгој но претпријатие „Малешево", 
Берово — за цемент, стакло, тули и ќерамиди. 

24) Карчовски Душан, тишлер во Шумското ин-
дустриско претпријатие — за намештај. 

25) Мустракински Јован, тишлер во Градското 
претпријатие „Малеш" — за намештај. 

29) Пеовски Горги, касап во општата земјодел-
ска задруга „Иднина" — за сувомеснати производи. 
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2 7 ) Фурнаџиски Александар, касап во П О З Л О Б -

НИОТ сојуз — за сувомеснати производи. 
28) Сирачевски Димитар, пекар во Трговското 

претпријатие „Снабдител" — за тестени производи. 
29) Бочварски Јован, пекар, ул. „Илинденска" 

бр. 20 — за тестени производи. 
30) Пехчевски Јован, директор на Трговското 

претпријатие „ Снабдите л" — за текстил, галанте-
рија, предиво и конфекција. 

31) Кафеџиски Илија, шеф во Откупната ста-
ница „Макотекс" — за текстил, галантерија, пре-
диво и конфекција. 

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

33) Бубевски Љубомир, конду радиј а, ул. „Мир-
че Ацев" бр. 12 — за кондури. 

34) Готовски Димитар, директор на Електрич-
ното дистрибутивно претпријатие — за електрични 
материјали. 

35) Биковски Драги, директор на Комуналната 
установа „Услуга" — за електрични материјали. 

36) Кацарски Бранко, градежен техничар, во 
Фабриката за сува дестилација — за цемент, стак-
ло, тули и ќерамида. 

37) Здравковски Васил, градежен техничар во 
Шумското стопанство „Малешев©" — за тули, стак-
ло и ќерамиди. 

III. ЗА ГЕВГЕЛИЈА 

1) Ѓошев Ѓорги, раководител на Трговскиот ду-
ќан „Огрев" — за огревно дрво и јаглен. 

2) Далев Љупчо, директор на претпријатието 
„Караорман" — за огревно дрво и јаглен. 

3) Бутров Димов Тодор, раководител на Тргов-
ското претпријатие „Плуг" — за железарска метал-
на стока, велосипеди, шивачки машини и прибор. 

4) За фиров Андон, мајстор, железар во прет-
пријатието „Винојуг" — за железарска метална 
стока, велосипеди, шивачки машини и прибор. 

5) Крај анов Лазаров Илија, техничар во Гра-
дежното претпријатие ^Пелагонија" — за моторни 
возила, резервни делови и прибор. 

С) Шопов Ѓорги, мајстор на работа во претпри-
јатието „Винојуг" —̂ за моторни ~ возила, резервни 
делови и прибор. 

7) Митров Никола, директор на Услужното 
претпријатие „Уземп" — за транспорт и сообраќај. 

8) Карај анов Лазаров Илија, техничар во Гра-
дежното претпријатие „Пелагонија" — за транспорт 
и сообраќај. 

9) Ризински Стојан, агроном — за земјоделски 
машини, алати, вештачки ѓубриња и средства за за-
штита на билките. 

10) Колев Лазар, пчелар — за пчеларски мате-
ријали и прибор, 

11) Попов Милутин, приватен сарач — за пче-
ларски материјал и прибор. 

, 12) Јосифов Кирил, приватен бојаџија — за про-
изводи од хемиска индустрија. 

13) Бутров Динов Тодор, раководител во Тргов-
ското претпријатие „Плут" — да производи од хе-
миска индустрија. 

14) Милошевски Лазар, раководител во Комби-
натот за кондури — за производи од гума, каучук 
и пластични маси. 

15) Ангов Санде, продавач ЕО Трговското прет-
пријатие „Беласица" — за производи од гума, кау-
чук и пластични маси. 

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

17) Бутров Димов Тодор, раководител во Тргов-
ското претпријатие „Плут" — за бои, лакови, хеми-
калии и прибор. 

18) Поп Дучев Михаил, шумарски инженер — 
за дрво и дрвна индустрија. 

19) Серафимов Илија, шумски техничар во Шум 
окото стопанство „Кожув" — за дрво и дрвна ин-
дустрија. 

20) Серафимов Илија, шумски техничар во Шум 
ското стопанство „Кожув" — за дрво и производи 
од дрво1. 

21) Колишев Методи, службеник во општината 
Гевгелија — за намештај. 

22) Стојменов Ристо, раководител на Стол арома-
та работилница — за намештај. 

23) Чавдаров Ѓорги, приватен мајстор — за дрво 
24) Беќаров Петар, работник во претпријатието 

„Огрев'' — за дрво. 
25) Карапеев Ристо, раководител на Столар-

ската работилница на Градежното претпријатие 
„Пелагонија" — за паркет. 

26) Стојменов Ристо, раководител на Столарска 
работилница — за паркет. 

, 27) Прошев Прошо, бочвар приватен — за боч-
варски производи. 

28) Костадинов Ристо, бочвар од е. Миравци — 
за бочварски производи. 

29) Поп Ристов Димитар, приватен колар — за 
коларски работи. 

30) Пајдаков Вангел, приватен колар — за ко-
ларски работи. 

31) Карапеев Ристо, раководител на столарска 
работилница на Градежното претпријатие „Пелаго-
нија" — за столарски производи. 

32) Стојменов Ристо, раководител на Стол арома-
та работилница — за столарски производи. 

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

34) Костадинов Томе, раководител во Трговското 
претпријатие „Нова трговија" — за текстил, пле-
тена стока и конфекција. 

35) Арнаудов Томе, раководител во Текстилниот 
дуќан >,Бкус" — за текстил, плетена стока и кон-
фекција. 

36) Боро Димовски, директор на Претпријатието 
за преработка на тутун — за тутун и тутунови пре-
работки. I 

37) Дебников Мито, агроном — за тутун и туту-
нови преработки. 

38) Костов Ристо, раководител на „Житен фонд" 
— за житарица млински и тестенени производи. 

39,) Ризински Стојан, агроном — за житарици, 
млински производи и тестенини. 

40) Динев Никола, агроном при одборот — за 
семиња. 

41) Ристов Јунел, агроном — за семиња. 
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42) Маркудов Стојан, инженер агроном во прет-
пријатието ,ЛЗинојуг" — за емиш и зарзават, овош-
тие и нивни преработки. 

43) Чугунцалиев Ристо, управник на Ветеринар-
ната лечебница — за стока, маст, месо и нивните 
преработки. 

44) Спанакев Благој, ветеринар — за стока, маст 
месо и нивни преработки. 

45) Маркудова Нина, агроном во фабриката 
„Зора" — за прехранбени артикли. 

46) Карај анов Лазар, службеник' во Трговското 
претпријатие „Нова трговија" — за колонијална 
стока. 

47) Бутров Динов Тодор, раководител на Тргов-
ското претпријатие „Плуг" — за колонијална стока. 

48) Чугунцалиев Ристо, управник на Ветеринар-
ната лечебница — за млеко и млечни производи. 

49) Спанаков Благој, ветеринар — за млеко и 
млечни производи. 

50) Маркудов Стојан, инженер агроном во-прет-
пријатието „В ино југ" — за алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци. 

51) Бутров Динов Тодор, раководител на Тргов-
ското претпријатие „Плут" — за мешана стока. 

52) Карај анов Лазар, службеник во Трговското 
претпријатие „Нова трговија" — за мешана стока. 

53) Шопов Горги, механичар, во претпријатието 
„Винојуг" — за аугомеханичарски поправки. 

54) Карај анов Лазаров Илија, механичар, во 
Градежното претпријатие „.Пелагонија" — за ауто-
механичарски поправки. 

55) Ристо Демостенов Проданов, лимар —• за ли-
марски услуги. 

56) Алексов Костадин, лимар — за лимарски 
услуги. 

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

58) Јанев! Петар, палир во Градежното претпри-
јатие „Пелагонија" — за градежни услуги. 

59) Димовски Стево, електричар — за електри-
чарски услуги. 

60) Бај ал ски Илија, директор на Електричното 
претпријатие „Тесла" — за електричарски услуги. 

61) Зиза Реџеп, мајстор слаткар во Угостител-
ското претпријатие „Задругар" — за послатичарски 
занает. 

62) Зиза А. Иљаз, мајстор слаткар во Угости-
телското претпријатие „Задругар" — за производи 
од шекер. 

63) Сиов Томе, ѕидар — за зидарски работи. 
64) Сулев Ристо, ѕидар во Градежното претпри-

јатие „Пелагонија" — за ѕидарски работи. 
65) Карај анов Насо, столар — за столарски 

занает. 
66) Карај анов Горѓи, столар — за столарски 

занает. 
67) Костандинов Томе, раководител и Трговско-

то претпријатие „.Нова трговија" — за галантерија, 
базарска стока и играчки. 

68) Карај анов Лазар, службеник во Трговското 
претпријатие „Нова трговија" — за галантерија, 
базарека стока и играчки. 

69) Попов Милутин, сарач — за кожа, седларска 
и ременарска стока, прибор и кожна 'галантерија. 

70) Караризов Глигор, сарач — за кожа, седлар-
ска и ременарска стока, прибор и кожна галанте-
рија. 

71) Ристов Јунел, инженер агроном — за жи-
вина. 

72) Јавев Мито, директор на „Отпад" — за от-
падоци. 

73) Ангов Ристо, директор на Угостителското 
претпријатие „Задругар" — за угостителство. 

74) Влахов Борис, келнер во Угостителското 
претпријатие „Кожув" — за угостителство. 

75) Димов Ст^ро, електроинсталатер — за елек-
троинсталатерска струка. 

76) Бај адски Илија, директор на Електричното 
претпријатие „Тесла" — за далеководи од сите на-
пони, трафостаници! и електроматеријали. 

77) Гошев Горѓи, раководител на претпријатието 
„Огрев" — за градежништво и градежен мате-
ријал. 

78) Бекаров Петар, службеник во претпријати-
ето „Огрев" — за градежништво и градежни мате-
ријали. 

79) Венцислав Крајчев, молеро-фарбар — за 
фарбарски работи. 

80) Чутунеки Ласко, инспектор по комунални 
работи при одборот за цемент. 

81) Лазаров Трајче, шеф на сметководството во 
претпријатието „Винојут" — за финалново сметко-
водство и книговодство. 

82) Маркудов Стојан, инжинер агроном во прет-
пријатието „Винојуг" — за лозарство. 

83) Динев Никола, инженер агроном при одбо-
рот — за лозарство. 

84) Костов Ристо, раководител на филијалата 
„Жито фонд" — за зрнени храни. 

85) Христов Јунел, 'инженер агроном — за зб-
иена храна. 

86) Мито Георгиев Шиндов, мајстор — кожар во 
помошната станица за сурова кожа. 

87) Поп Дучев Михаил, директор на Шумското 
стопанство „Кожув" — за експлоатација на шуми. 

88) Серафимов Илија шумски техничар во Шум-
ското стопанство „Кожув" .— за експлоатација на 
шуми. 

89) Поп Дучев Михаил, директор на Шумското 
индус*! риско стопанство „Кожув" — за дрво и про-
изводи од дрво. 

IV. ЗА ГОСТИВАР 

1) Даниловски Лазар, магационер во претпри-
јатието „Кораб" — за огревно- дрво и јаглен, 

2) Канчески Штилјан, референт за огрев во 
претпријатието „Кораб" — за огревно дрво и јаглен. 

3) Ќорбајрами Абдулаки, шофер во претприја-
тието „Радика" — за транспорт и сообраќај. 

4) Бибовски Тодор, шофер во претпријатието 
„Радика" — транспорт и сообраќај. 

5) Узун ов Милчо, управник на фито станица — 
за земјоделски машини, алати и вештачки ѓубриња. 

6) Христовски Јован, инженер агроном; во Оп-
штинскиот одбор — за земјоделски машини, алати 
и вештачки) ѓубриња. 

7) Ѓорѓевски Диме, којунџија ул. П. Поповски 
бр. 10 — за пчеларство. 
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8) Ковачевски Силјан, службеник во претпри-
јатието „Кораб" — за пчеларство. 

9) Хафус.Бари Хопи, ул. Кочо Зози бр. 13 — за 
хемиски; производи. 

101 Трајановски Томо, службеник во Занаетчис-
ката комора — за хемиски производи. 

11) Мехмед Бари Хопа, службеник во комбина-
тот „Борово" — за производи од гума. 

12) Шеху Тајар, велосипедчија, ул. Борис Ки-
дрич" бр. 41 — за производи од! гума. 

13) Сотироски Славко, комерци ј а лист во Хидро 
централата Маврово — за дрво и дрвни производи. 

14) Кироски Киро, тишлер во претпријатието 
„Црвена ѕвезда" — за дрво и дрвни производи. 

15) Бундалески Миле, раководител на книжара 
— за хартија. 

16) Сагири Абдулмуталип, продавач во претпри-
јатието „Шар" — за текстил. 

17) Тополовски Васил, продавач во Откупното 
претпријатие „Маврово" — за текстил. 

18) Кипровски Страте, брашнар ул. 18 ноември 
бр. 19 — за житарици. 

19) Андреески Ѓоре, книговодител во претприја-
тието „Житен фонд" — за житарица 

20) Алексоски Вел јо, директор на претпријатие-
то „Задругар" — за емиш и зарзават. 

21) Мустафа Нешат, продавач во претпријатието 
„Задругар" — за емши и зарзават. 

22) Трпески Киро, шеф на претпријатието „За-
другар" — за месо. 

23) Оркуши Сакип, касап во претпријатието 
„Задругар" — за месо. 

24) Шарески Стефан, млекар ул. ЈНА бр. 4 — за 
млеко. 

25) Синадиноски Фотир, врши должност на ра-
ководител во ресторанот „Македонија" — за ал-
кохол. 

26) Стефановски Стефан, раководител во ресто-
ранот „Маврово", — за алкохол. 

27) Корбајрами Хусеин, шеф на Колонијалното 
претпријатие ул. Т. Богдански бр. 34 — за колони-
јални стоки. 

28) Лакоски Ѓоко, шеф на самостоен дуќан 
„Центар" — за колонијални стоки. 

29) Поповски Здравко, директор на претприја-
тието „Нама" — за мешана стока. 

30) Митровски Нае, комерцијална во Откупното 
претпријатие „Маврово" — за мешана стока. 

31) Ќорбајрами Музафер, механичар во прет-
пријатието „Радика" — за ауто-механика. 

32) Идризи Шабан, механичар во Хидро цен-
тралата Маврово" — за ауггомеханика. 

34) Ѓулаи Екрем, лимар ул. ЈНА бр. 22 — за 
занаетчиски и лимарски работи. 

35) Билбилоски Атанас, колар ул. Ц. Звезда" 
бр. 25 — за ковачки и коларски работи. 

36) Рамадани Вели, ковач ул. „С. Симоноски" 
бр. 14 — за ковачки и коларски работи. 

37) Ахмети Шукри, слаткар ул. „М. Груевски" 
бр. 28 — за производи од шеќер. 

38) Алиевиќ Алит, слаткар ул. „Б. Ѓоноски" бр. 
19 — за производи од шеќер. 

39) Гаврил оски Рафе, палир во претпријатието 
„Црвена Ѕвезда'' — за зидарски работи, 

40) Крстески Продрум, техничар во фабриката 
„Силика" — за зидарски работи. 

41) Велјаноски Ѓоре, тишлер во ХУМ — за сто-
ларски производи. 

42) Агаи Џабир, тишлер ул. „Никола Парапу-
нов" бр. 14 — за столарски производи. 

43) Сагири Јусуф, продавач во1 претпријатието 
„Шар" — за галантерија. 

44) Карладени Џемил, продавач во претприја-
тието „Кораб" — за галантерија. 

45) Павлоски Борис, крзнар, ул. „Симон Симо-
н о в и " бр. 21 — за крзнарски производи. 

46) Осман Кализи, продавач во претпријатието 
„Шар" — за кад ели и ју тен!л производи. 

47) Чако Беџет, сарач, ул. „ЈНА" бр. 122 — за 
кожарска, седларска и ременска стока. 

48) Пурде Шабан, сарач, ул. „Кочо Зози" бр. 3 
— за кожарска, седларска и ременска стока. 

49) Аџиески Димитриј земјоделец ул. „.Вардар-
ска" бр. 2 — за сурови кожи. 

50) Вресила Даут, кожар во претпријатието 
„Макотекс" — за сурови кожи. 

51) Имери Ашим, директор на претпријатието 
„Отпад" — за отпадоци. 

52) Тримчески Раде, електричар во Електрична-
та централа — за електрични! материјали и произ-
води на радио индустријата. 

53) Данилоски Мирко, електричар ул. „29 но-
ември" бр. 18 — за електрични материјали и про-
изводи на радио индустријата. 

54) Крстески Ангеле, врши должност шеф во 
општинскиот одбор — за градежни работи. 

55) Маноилов Атанас, техник во ХУМ — за гра-
дежни работи. 

56) Богданоски Живко, шеф во општинскиот 
народен одбор — за риба. 

57) Иваноски Голубе, лимар, ул. „ЈНА" бр. 122 
— за риба. 

58) Ибраим Речени, земјоделец ул. „Београдска" 
бр. 26 — за лозови садници. 

59) Лаврентие Мазаев, инженер агроном во На-
родниот одбор на општината — за лозови садници. 

60) Петроски Софре, магационер во претприја-
тието „Жито-фонд" — за зрнени храни. 

61) Дрвиши Мемет, магационер во претприја-
тието „Кораб" — за зрнени храни. 

V. ЗА ДЕБАР 

1) Андоновски Живко, палир во Градежното' 
претпријатие „Кораб" — за градежни материјали. 

2) Муслиу Ќазим, набавувач во Градежното 
претпријатие „Кораб" — за градежни материјали 

3) Ланчевски Васил, раководител во претпри-
јатието „Макотекс" — за волна и производи од 
волна. 

4) Филиповски Боге, раководител во претпри-
јатието „Црна Река" — за волна и производи од 
волна. 

5) Топаловски Лазо, управни службеник при 
Општинскиот народен одбор — за прехранбени ар-
тикли. 

6) Мати Асан, санитарен инспектор при Оп-
штинскиот народен одбор — за прехранбени ар-
тикли, 
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7) Панику Данко1, раководител во претприја-
тието „Сточар" — за месо и производи од месо. 

8) Василевски Васил, раководител во претпри-
јатието „Месо-Риба" — за месо и производи од месо. 

9) Маџет Гузе, раководител во претпријатието 
„Житен фонд" — за жито, тесто и семиња. 

10) Штори јовета Јоне, директор на Земјодел-
ското стопанство „Пролетер" — за жито, тесто 'л 
семе. 

11) Аврамовски Косто, директор на „Лозов ра-
садник" — за тутун. 

12) Јосифовски Јосиф, земјоделски техничар во 
Народниот одбор — за тутун. 

13) Андоновски Павле, механичар — за ковач-
ки, браварски <л! др. метални производи. 

14) Османи Сам, механичар — за ковачки, бра-
варски и др. метални производи. 

15) Зафировски Ангеле, земјоделски директор 
на Земјоделското стопанство „Пролетер" — за ем>лш 
и зарзават. 

16) Митре Георгиевски, земјоделски техничар 
при: општината — за емиш и зарзават. 

VI ЗА ДЕЛЧЕВО 

1) Арсов Борис, агроном во Овошниот расадник 
— за житарица*. 

2) Гр лански Драган, агроном во Сточарската 
станица — за житарици. 

3) Петров Торти, агроном во Пословни от сојуз 
— за сточна храна. 

4) Цурев Богољуб, земјоделски техничар во 
Овоштниот р а с а д н и к — за сточна храна. 

5) Димитров Владе, касап во претпријатието 
„Оеогово" — за жива стока. 

6) Живковиќ Д. Љубица, ветеринарен лекар во 
Ветеринарната станица — за жива стока. 

7) Стоименов Александар, кожар во „Мако-
текс" — за кожи и волна. 

8) Димитров Владе, касап во претпријатието 
„Оеогово" — за кожи и волна. 

9) Џабирски Никола, агроном во Водната за-
едница — за овоштие и зарзават. 

10) Петровски Горги, агроном во Пссловниот со-
јуз за — овоштие и зарзават. 

11) Џабшрски Никола, агроном во Водната заед-
ница — за млечни производи. 

12) Велогаски Горги, директор во Сточарската 
станица — за млечни производи. 

13) Петровски Здравко, директор во Сточар-
ската станица — за тутун. 

14) Олндраков Стоица, раководител во Опитното 
поле — за тутун. 

15) Спасов Киро, раководител во „Житен фонд" 
— за ориз. 

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

17) Арсов Борис, агроном во Овоштниот расад-
ник — за лозов посадочен материјал. 

18) Петров Горги, агроном во Пословниот сојуз 
—за лозов посад очен материјал. 

19) Стоименов Герасим, раководител во Угости-
телскиот дуќан „Београд" — за алкохолни пија-
лоци, 

20) Чупев Љубен, службеник во „Монопол" — 
за алкохолни пијалоци. 

21) Ангеловиќ Трајан, мајстор Во претприја-
тието „Осотово" — за сувомесни производи 

22) Наумовски Томе, мајстор во претпријатието 
„Осогово" — за сувомесни производи. 

23) Василенков Никола, техник во Градежното 
претпријатие „Обноза" — за вар. 

24) Шабанов Мустафа, варџија во е. Звегор — 
за вар. 

25) Ценев Славе, молер во претпријатието „За-
греб" — за молер. 

26) Сасѕлев Борис, службеник во претпријатието 
„Загреб" — за молерски услуги. 

VII. ЗА КАВАДАРЦИ 

1*) Арсов Мирко, шумски инженер во Шум-
ското стопанство — за огревно дрво и јаглен. 

2) Ангелков Киро, директор на Трговското 
претпријатие „Бошава" — за огревно дрво и јаглен. 

3) Шапев Киро, магационер во Трговското прет 
пријатне „Ангропромет" — за железарска и метал-
на стока, велосипеди, шивачки машини и прибор. 

4) Ангелов Киро, директор на Трговското прет-
пријатие „Бошава" — за железарска и метална сто-
ка, велосипеди, шивачки машини и прибор. 

5) Клинчаров Трајко, аутомеханичар во прет-
пријатието „Транспорт" — за моторни возила, ре-
зервни делови и прибор и аутомехан. поправки. 

6) Мазев Перо, директор на претпријатието 
„Транспорт" — за моторни возила, резервни делови, 
прибор и аутомехан. поправки. 

7) Шишков Нако, инженер агроном во Станиш 
цата за заштита на растенијата — за земјоделска 
машини, алати, вештачки ѓубриња и средства за, за-
штита на растенијата. 

8) Каеатинов Миленко, механичар во претпри-
јатието „Тиквеш" — за земјоделски машини и ала-
ти, вештачки ѓубриња и средства за заштита на рас-
тенијата. 

9) Зај чески Драган, пословоѓа во Југословен-
скиот комбинат — за производи од гума, каучук и 
пластични маол. 

10) Велков Герасим, чевлар ул. „Гуро Ѓаковиќ" 
— за производи од гума, каучук и пластични маси. 

11) Клинчаров Митре, професор во гимназијата 
— за хемиски производи, бои, лакови, хемикалии и 
прибор. 

12) Мукаетов Ангел, секретар во „Тиквеш" 
за хемиски производи, бои, лакови, хемикалии и 
прибор. 

13) Лазов Орданче, директор на Шумското сто-
панство — за дрвни: производи и дрво за извоз. 

14) Јосифов Панче, шумски инженер Кавадар-
ци — за дрвни производи и дрво- за извоз. 

15) Арнаудов Тодор, столар ул. „Ило Костов" — 
за намештај и столарски производи. 

16) Голев Ставро, столар ул. „Гуро Раковиќ" — 
за намештај >л столарски производи. 

17) Петрезанов Диме, паркетар во Градежното 
претпријатие „Кожув" — за паркет. 

18) Белевски Перо, бочвар во занаетчискиот ду-
ќан „Даб" за -бочварски противела 
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19) Костов Тимче, бочвар ул. „Пано Мударов" 
— за бочварски производи. 

20) Поп Андов Јован, колар ул. „Пано Мударов" 
— за коларски производи и услуги. 

21) Павлов Петре, колар ул. „Илинденска" — за 
коларски производи и услуги. 

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

„Култура" — за хартија. 
24) Хаџи Василев Васо, раководител на текстил-

ниот дуќан „Прогрес" — за текстил, кратка и пле-
тена стока и конфекција. 

25) Мицев Ангел, раководител на Текстилниот 
дуќан „Иднина" — за текстилна кратка и плетена 
стока и: конфекција. 

26) Роглев Киро, инженер агроном во Претпри-
јатието за обработка на тутун — за тутун и туту-
нови преработки. 

27) Врангалов Блажо, раководител на Инвалид-
скиот склад — за тутун и тутунови преработки. 

28) Бошков Климе, ул. „Димко Габерот" — за 
житарица млински производи и зрнена храна. 

29) Назров Диме, предавач во Трговското прет-
пријатие „Морејка" — за житарица, млински про-
изводи, тестени и зрнени храни. 

30) Сејзов Коле, инженер агроном во Реонската 
опитна станица — за семиња. 

31) Новева Лена, управник на Земјоделска апге-
ка — за семиња. 

32) Димов Боро, комерцијалне! во Трговското 
претпријатие „Зелен" — за емиш, зарзават, овоштие 
и преработки. 

33) Натов Методи, раководител на Трговскиот 
дуќан „СОК" — за емиш, зарзават, овоштие и пре-
работки. 

34) Сарафов Ванчо, инженер агроном во пастув-
ската станица „.Манастирец" — за млеко и млечни 
производи. 

35) Бундалов Софре, сточар ул. „Диме Поп Ата-
насов" — за млеко и млечна производи. 

36) Митков Диме, хемичар во претпријатието1 

„Тлквеш" — за алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

37) Камчев Ѓоко, инженер агроном во Лозовиот 
расадник — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

38) Мазев Гоцо, директор на задружниот дуќан 
„Хигиена" — за риба. 

39) Павлов Манчо, продавач на риба — за риба. 
40) Мукаетов Васо, магационер во Трговското 

претпријатие „Раштани" — за прехранбени артикли 
и колонијална стока. 

41) Ацев Стефан, раководител на Трговското 
претпријатие „Трибор" — за прехранбени артикли 
и колонијална стока. 

42) Чулев Љубо, комерцијална во Трговското 
претпријатие „Раштани" — за мешана стока. 

43) Јосифов Перо, комерцијална во претприја-
тието „Ангропромет" — за мешана стока. 

44) Каров Душан, лимар ул. „Тошо Пепето" — 
за лимарски услуги. 

45) Стефанов Душан, лимар ул. „7 септември" 
— за лимарски услуги. 

46) Миланов Митре, раководител на Трговското1 

претпријатие „Никола Тесла" — за електрични ус-
луги. 

47) Кузманов Драги, електричар во Градежното 
претпријатие „Кожув" — за електрични услуги. 

48) Ризов Димо, ковач, ул. „Добре Даскалов" — 
за ковачки и коларски производи. 

49) Лалков Блажо, ковач во „Динката Габерот" 
— за ковачки и коларски производи. 

50) Балчев Методи, раководител на Занаетчи-
скиот дуќан „Младост" — за производи од шеќер. 

51) Касаси Баслим, пооластичар, ул. „Ѓуро Ѓа-
ковиќ" — за шеќер и производи од шеќер. 

52) Плачков Борис, јажар ул. Пано Мударов — 
за јажарска стока, каделни и јутени производи. 

53) Илиев Борис, мутавџија ул. Добре Даскалов 
— за јажарска стока, кад ел ни и јутени производи. 

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

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

56) Димчев Ангел, кожар во памучната станица 
— за сурова кожа, волна и крзно, животински отпа-
доци и влакна. 

57) Азманов Крум, шеф на памучната станица 
— за сурова кожа, волна и крзно, животински отпа-
доци и влакна. 

58) Томов Владо, земјоделски техничар во За-
дружниот сојуз — за живина. 

59) Аметов Ќемал, помошен ветеринарен лекар 
во Ветеринарната станица — за жлвина. 

60) Јаневски Симон, раководител на Угостител-
скиот дуќан „Зелен пазар" — за угостителство. 

61) Велков Стефан, комерцијалне^ во Лозарсхо 
винарство „Тиквеш" — за угостителство. 

62) Мучеников Диме, радиомеханичар во домот 
на културата — за електро и радио индустрија. 

63) Милков Митре, електричар во претприја-
тието „Никола Тесла" — за електро и радио инду-
стрија. 

64) Станковиќ Миодраг, инженер во Градежното 
претпријатие „Кожув" — за градежи и градежни-
штво, градежен материјал и градежни услуги. 

65) Мадевски Панар, градежен техничар пр/Г 
Дрвниот комбинат — за градежништво, градежни 
ма:геријали и градежни услуги. 

66) Игов Ѓорги, молер ул. Фруса Чедомирова — 
за фарбарски работи. 

67) Натов Перо, шеф на КНИГОВОДСТВО ВО Прет-
пријатието за обработка на тутун — за финансиска 
и книговодствена работа. 

68) Ефремова Магда, шеф на книговодство во 
Претпријатието „Кожув",— за финансиска и книго-
водствена работа. 

69) Стојанов Јове, директор на претпријатието 
..Тиквеш" — за лозарство. 

70) Дубров Панче, инженер агроном во Лозов-
ниот расадник — за лозарство. 

VIII. ЗА КИЧЕВО 

1) Матески Боро, комерцијален директор во 
„Разнопромет" — ул. Маршал Тито бр. 69 — за тек-
стил и галантерија. 

2) Буклески Миха, директор на претпријатието 
„Бор Сервис" со стан ул. 11 октомври — за текстил 
'л галантерија, 
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3) Спироски Спиро, шеф на железничката ло-
жилница ул. 11 октомври бр. 198 — за јаглен. 

4) Јовановски Зале, рударски инженер во „Ру-
дарски базен" ул. Рударска населба — за јаглен. 

5) Апостоловски Трајче, шумски инженер во 
Штити, бр. 8 — за дрво и производи од дрво. 

6) Мицески Никола, градежен техничар при 
Комуналната управа, ул. Битолска — за дрво и про-
изводи од дрво. 

7) Угриноски Љупче, чевлар, ул. Битолска — 
за кожи, гума, производи) од кожи и гума. 

8) Зердески Сака, чевлар, ул. Мандикава бр. б 
— за кожи, гума и производи од кожи и гума. 

9) Костески Гоце, службеник во Претприја-
тието за кожа и волна, ул. 11 октомври бр. 90 — за 
полна и производи од волна. 

10) Лакоски Андон, службеник во Комуналната 
управа, ул. „Санде Стерјоски" — за волна и произ-
води од волна. 

11) Спироски Пецо, инженер при рударскиот 
базен ул. Нова населба — за обоена металургија. 

12) Ристески Миле, продавач во „Нама" ул. 11 
октомври бр. 75 — за обоена металургија. 

13) Бакиќ Јован, директор на Инсталатерското 
претпријатие „Изградба", Кичево — за црна мета-
лургија и железарија. 

14) Попоски Ѓорги, машински бравар, ул. „Мар-
шал Тито" — за црна металургија и железарија. 

15) Малески Васко, фармацеут, ул. „Маршал 
Тито" — за хемиски производи. 

16) Сиргоски Диме, бојаџија, ул. „Нико П у л -
ски" — за хемиски производи. 

17) Димитријоски Зарија, службеник во прет-
пријатието „Разнопромет", ул. „11 октомври" бр. 55 
— за прехранбени артикли. 

18) Столески Милутин, санитарен 'инспектор ул. 
„Маршал Тито" — за прехранбени артикли. 

1Ѕ) Кизов Павле, ветеринарен лекар, ул. Стан-
бени згради на ШИП — „Копачка" — за млеко и 
производи од млеко1. 

20) Лазарски Спиро — раководител на млекар-
ницата ,Доилка", ул. „Крушевска" бр. 6 — за млеко 
и производи од млеко. 

21) Бабоски Мито, месар во претпријатието „Би-
стра" со стан на ул. „29 ноември" бр. 55 — за месо 
и производи од месо. 

22) СаЕОлт Фрањо, ветеринарен лекар во Ки-
чево — за месо- и производи од месо. 

23) Зердески Нико, службеник во Угостител-
ското претпријатие „Црвена ѕвезда" ул. „Манди -
кева" бр. о — за алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

24) Стојаноски Стојан, раководител на Занает-
чискиот дуќан „Сода вода" ул. „Гоце Делчев" — за 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

25) Попови Илија, раководител на Земјодел-
ската аптека ул. „Битолска" бр. 9 — за жито, тесто 
и семе. 

26) Буклески Пандо, раководител на брашнар-
ската продавница ул. „11 октомври" бр. 22 — за 
жито, тесто (и семе. 

27) Димитри'звски Здраве, службеник во кни-
жарницата „Кочо Рацин", Кичево — за графичката 
индустрија, 

28) Цветаноски Киро, раководител на книжар-
ницата „Култура" ул. „11 октомври" — за графич-
ката индустрија. 

29) Новески Вито, тутунов инструктор во село 
Староц — за тутун. 

30) Стефаноски Наке, земјоделски техничар во 
„Водна заедница" ул. „Љубица Богеска" — за тутун. 

31) Шнлшески Глигор, раководител на Елек-
тричното претпријатие, ул. „11 октомври" бр. 57 — 
за електрични материјали. 

32) Мицески Јорде, радиотехничар ул. „Битол-
ска" бр. 2 — за електрични материјали. 

33; Божиноски Лексо, бравар, ул. „11 октомври4' 
бр. 32 — за ковачки, браварски и лимарски произ-
води. 

34) Исејноски Шакир, ковач ул. „Гоце Делчев" 
— за ковачки, браварски и лимарски производи. 

35) Полежиноски Круме, механичар, ул. „29 но-
ември" бр. 9 — за прецизна механика. 

36) Балажи Имед, механичар ул. „1 мај" бр. 13 
— за прецизна механика. 

37) Брешкоски Ацо, земјоделски техничар, ул. 
„Битолска" — за емиш и зарзават. 

38) Андоновски • Глигор, инженер агроном при 
Одделението за стопанство, ул. „Битолска" бр. 6 — 
за емиш и зарзават. 

IX. ЗА КУМАНОВО 

1) Димовски Сречко, директор на Трговското 
претпријатие „Сервис", ул. „Дим. Влахов" бр. 45 — 
за железарија и метална стока, велосипеди, шивач-
ки машини и прибор. 

2) Димлтровски Солтир, шеф на Трговскиот 
дуќан „Хемикалија", ул. „Перо Тошев" бр. 3 — за 
железарија и метална стока, велосипеди, шивачки 
машини и прибор. 

3) Илиевски Блашко, директор на Претприја-
тието за огрев „Шума", ул. „Борис Кидрич" бр. 6 — 
за огревно дрво и јаглен. 

4) Таневски Тихо, директор на „Граѓа", ул. „М. 
.Тито", бр. 4 — за огревно дрво и јаглен. 

5) Спасовски Ѓоко, директор на Претпријатието 
за јавен аутотранспорт, ул. „Питу Гули" бр. 12 — за 
моторни возила, резервни делови и прибор. 

6) Думу зл неки Димче, директор на Претприја-
тието за услуги во земјоделството „Сервис", ул. „До-
не Божинов" бр. 37 — за моторни возила, резервни 
делови и прибор. 

7) Спасовски Ѓоко, директор на Претпријатието 
за јавен аутотранспорт, ул. „Питу Гули" бр. 12 — за 
транспорт и сообраќај. 

8) Барбутовски Ганчо, службеник во Претпри-
јатието за јавен аутотранспорт, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 18 —-за транспорт и сообраќај. 

9) Митовски Томе, агроном во Народниот од-
бор на општината Куманово, ул. „Перо Ничо" бр. 19 
— за земјоделски машини и алати, вештачки ѓу-
бриња и средства за заштита на билките. 

10) Поповски Јово, земјоделски техничар во 
Фито станица, ул. „Димишко" во лозје — за земјо-
делски машини \л алати, вештачки ѓубриња и сред-
ства за, заштита на билките. 
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11) Николовски Борис, службеник во Заводот за 
социјално осигурување, ул. „Бранко Димков" бр. 6 
— за пчеларски материјали и прибор. 

12) Трајковски Тодор, учител во училиштето 
„.Крсте Мисирков" — за пчеларски материјал и 
прибор. 

13) Тасевски Петар, шеф во продавницата на 
комбинатот „Борово", ул. „Ленин" бр. 22 — за про-
изведи од гума, каучук и пластични маси. 

14) Милошевски Раде, шумарски инженер во 
Шумското стопанство1, ул. „Раде Кончар" бр. 1 — за 
шумарство воопшто дрвна индустрија, шумски про-
изводи и дрво за извоз. 

15) Жегљански Стојан, шумар инженер во Шум 
ското стопанство — за шумарство воопшто, дрвнч 
индустрија, шумски производи и дрво за извоз. 

16) Петровски Киро, директор на „Димче Ере-
бица", ул. „Ново насели«" — за намештај. 

17) Петровски Миле, шеф на мебелистичко од-
деление во „Димче Еребица", ул. „Д. Божинов" бр>. 
48 — за намештај. 

18) Глигориевски Драги, технички раководител 
во печатницата „Просвета" ул. „Гоце Делчев" бр. 40 
— за хартија. 

19) Боцевски Душко, директор на „Текстилпро-
мет", ул. Трг Нова Југославија" бр. 45 — за текстил, 
кратка плетена стока и конфекција. 

20) Стефановски! Стевчо, директор на „Тканина" 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 64 — за текстил, кратка 
плетена стока и конфекција. 

21) Данковски Заре, директор на Претприја-
тието за обработка на тутун, ул. ,Д1 октомври" бр. 80 
— за тутун и тутунови преработки. 

22) Ангеловски Милан, директор во Претприја-
тието за производи и обработка на тутун, ул. „Ри-
стовац" бр. 20 — за тутун и тутунови преработки. 

23) Горај Јосип, надмлинар во претпријатието 
„Жито" ул. „Електроцентрала" — за житарица 
млински и тестени производи. 

24) Ивановски Манчо, комерцијалност во прет-
пријатието „Жито" ул. „Чупино брдо" бр. 24 — за 
житарлци, млински и тестени производи. 

25) Мирчевски Михаил, агроном во Народниот 
одбор на Кумановска околија ул. „Никола Карев" 
бр. 12 — за семиња. 

26) Спасовска Драгутин, агроном во Околискиот 
задружен сојуз, ул. „Вардарска" бр. 12 — за семиња. 

27) Пешевски Русе, набављач во „Ангроснабди-
тел" ул. „Магделена Антева" бр. 12 — за емиш и 
зарзават и нивните преработки. 

28) Тасевски Методија, комерцијална во „По-
љопромет" ул. „Вардарска" бр. 47 — за емиш, зар-
зават и нивните преработи. 

29) Андоновски Киро, шеф на Касапскиот ду-
ќан „Лисац", ул. „Пелинце" бр. 17 — за жива стока, 
маст, месо и нивни преработки. 

30) Инчевски Трајко, шеф на Касапскиот дуќан 
„Овче Поле", ул. „Вл. Назор" бр. 1 — за жива стока, 
маст, месо. и нивни преработки. 

31) Маневски Сречко, агроном во Сточаро-мле-
карската задруга „Вуксан" ул. „11 ноември" бр. 74 
— за млеко и млечни производи. 

32) Стојковски1 Милан, ветеринар во Ветеринар-
ната станица ул. „Трг Маршал Тито" бр. 28 — за 
млеко и млечни производи. 

- ^ 

33) Крстевски Боро, директор во Угостителското 
претпријатие „Бисерка" ул. „Никола Спасиќ" -бр. 4 
— за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

34) Цветковски Раде, шеф во Угостителскиот 
дуќан „.Мостар", ул. „Дорис Кидрич" бр. 26 — за 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

35) Младеновиќ Александар, ветеринар во На-
родниот одбор на Кумановска околија ул. „Старо 
Игралиште" — за риба. 

36) Аврамовска Боро, лекар во Околината бол-
ница ул. „25 февруари" бр. 7 — за прехранбени ар-
тикли. 

37) Павловски Димитар, помошен лекар во До-
мот за народното здравје, ул. „ Н а р о д н а револуција" 
бр. 60 — за прехранбени артикли. 

38) Петровски Душан, главен продавач во Тр-
говскиот дуќан „Колонијал" ул. „Илинденска" бр. 18 
— за колонијална \л мешана стока. 

39) Арсовски Јордан, комерцијална во Тргов-
ското претпријатие „Сервис", ул. „Народна револу-
ција" бр. НО — за колонијална и мешана стока. 

40) Думузлиски Димчо, директор на Претприја-
тието за услуги на земјоделието „Сервис", ул. „Д. 
Божинов" бр. 37 — за аутомеханичарски поправки. 

41) Спиродоповски Јешо, механичар во Фабри-
ката за шавни цевки „И октомври", ул. „Трст" 
бр. 18 — за аутомеханички поправки. 

42) Поповски Владов, градежен инженер во На-
родниот одбор на општината Куманово, ул. „Кирил 
и Методи" бр. 28 — за градежни услуги и зидарски 
занает . 

43) Ефремовски Гошо, градежен инженер во 
Градежното претпријатие „Козјак" ул. „Перо На-
ков" бр. 20 — за градежни услуги и зидарски занает 

44) Цветковски Боро, шеф во трафостаницата 
Куманово, ул. „Гоце Делчев" бр. 11 — за електри-
чарски услуги и електроинсталатерска струка. 

45) Демковски Трајан, шеф во Електро-технич-
ката работилница „Електрон" ул. „Тане Георгиев" 
бр. 18 — за електричарски услуги и електроинста-
латерска струка. 

46) Денковски Јордан, раководител во Коларо-
ковачката работилница ул. „Борко Танев" бр. 10 — 
за ковачки и коларски услуги. 

47; Миниќ Ристо, мајстор во Коларо-ковачката 
работилница ул. „И ноември" бр. 19 — за ковачки 
и коларски услуги. 

48) Христовски Трајко, мајстор приватен слат-
кар ул. „Народна револуција" бр. 12 — за посласти-
чареки занает. 

49) Тасевски Трајко, шеф во Занаетчискиот ду-
ќан „.Посла" ул. Гуро Ѓаковиќ" бр. 13 — за послае-
тлчарски занает. 

50) Петровски Киро, директор на претприја-
тието „Димче Еребица" ул. „Нова населба" (старо 
игралиште) за столарски занает. 

51) Јаневски Милан, мајстор во „Димче Ереби-
ца" ул. „Ш Македонска бригада" бр. 56 — за сто-
ларски занает. 

52) Божиновски Страшко, комерцијалист вз 
„Текстилпромет" ул. „Ангел Шајче" бр. 8 — за га-
лантерија, базарска стока и играчки. 

53) Думановски Денко, комерцијалне! во „На-
ма", ул. „Илинденска" бр. 25 — за галантерија, ба-
зарска стока и играчки. 
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54; Јовановски Душко, директор на Ќурчиското 
претпријатие „Илинден" ул. „Пелинце" бр. 2 — за 
крзнарска стока. 

55) Јосифсвски Ѓорги, приватен мајстор, ул. 
„Карл Маркс" бр. 37 — за крзнарека стока. 

56) Маневски Киро, приватен мајстор ул. „11 
ноември" бр. 65 — за јажарска стока, кудељски и 
јутени производи. 

57) Демковски Павле, приватен мајстор, ул. „Го-
це Делчев" бр. 66 — за јажарска стока, куделскд и 
јутени производи. 

58) Димитровски Максим, приватен ѕидар ул. 
„Ристовац" бр. 10 — за кожа, седларска и ременар-
ска стока, прибор и кожна галантерија. 

59) Јовановски Тодор, шеф во Трговскиот ду-
ќан „Рекорд" ул. „Народна револуција" бр. 56 — за 
кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кож-
на галантерија. 

60) Димовски Сречко, директор на Трговското 
претпријатие „Сервис" ул. „Дим. Влахов" бр. 45 — за 
мешана и индустриска стока. 

61) Диминдарски Киро, директор во „Нама" ул. 
„III Македонска бригада" бр. 1 — за мешана и ин-
дустриска стока. 

62; Таневски Никола, директор на Претприја-
тието за отпад „Сировина" ул. „Бранко' Димов" бр. 
11 — за отпадоци. 

63) Филиповски Божин, магационер во Прет-
пријатието за отпадоци „Отпад" ул. „Денко Драга-
нов" бр. 10 — за отпадоци. 

64) Цветковски Раде, раководител во Угостител-
скиот дуќан „Мостар" ул. „Борис Кидрич" бр. 26 — 
за угостителство. 

65) Пешиќ Раде, раководител во Угостителското 
претпријатие „Бисерка" ул. „Живко Чала" — за 
угостителство. 

66) Тасевски Драган, директор на Бирото за 
книговодство „Ажурност" ул. „Илинденска" бр. 37 
— за финансиски, сметксводства и книговодства. 

67) Јакимовски Киро, директор на Бирото за 
ревизија ул. „Дим. Влахов" бр. 42 — за финансиски, 
сметководство и книговодство. 

68) Цветковски Боро, шеф во трафостаницата 
ул. „Гоце Делчев" бр. 11 — за радио механичаре^ 
струка, електромеханичка стока и радиоапарати и 
прибор. 

69) Трајковски Јордан, радио-механичар во На-
родната техника ул. „Сречно Тужаљка" бр. 1 — б — 
за радио-механлчарека струка, електромеханичка 
стока и радио апарати и прибор. 

70) Глигоровски Драги, технички раководител 
во печатницата „Просвета" ул. „Гоце Делчев" бр. 40 
— за графичка индустрија и услуги. 

71) Стоилковски Љубе, директор во печатницата 
„Просвета" ул. „Фет. Наскова" бр. 4 — за графичка 
индустрија и услуги. 

72) Поповски Владо, градежен инженер во На-
родниот одбор на општината Куманово ул. „Кири-
ло и Методи" бр. 28 — за градежни материјали. 

73) Ивановски Копе, поостар градежен раководи-
тел во патната управа ул. „Пролет. бригада" бр. 5 — 
за градежништво и градежни материјали, за бетон 
И ѕидарство. 

74) Баневски Тодор, мајстор во Молерската за-
друга „Доско Молер" — за фарбарска струка. 

75) Трајковски Киро, директор во Молерската 
задруга „Доско Молер" ул. „Пеленце" бр. 7 — за 
фарбарска струка. 

76) Алексовски Стојан, директор на Претприја-
тието за лозарство и овоштарство ул. „Кирил и Ме-
тоди" бр. 26 за лозарство. 

77) Антевски Војо, управник во Станицата за 
лозарство ул. „11 ноември" бр. 24 — за лозарство. 

78) Михаил Мирчев, агроном во Народниот од-
бор на Кумановска околија ул. „Никола Карев" 
бр. 12 — за зрнена храна. , 

79) Спасовски Драгутин, агроном во Околискиот 
задружен сојуз ул. „Вардарска" бр. 12 — за зрнена 
храна. 

X. ЗА ОХРИД 

1) Трпески Трпе, раководител на Трговскиот 
дуќан „Текстилец" — за текстил и галантерија. 

2) Коцаров Стефан, шеф на Комерцијално™ 
одделение во Трговското претпријатие „Охридски 
магазин" — за текстил и галантерија. 

3) Балабан Димче, продавач во Трговскиот ду-
ќан „Изградба" — за јаглен. 

4) Бојаџи Анастас, од Охрид — за градежен 
материјал. 

5) Кунев Никола, раководител на Трговскиот 
дуќан „Изградба" — за дрво и дрвени производи. 

6) Јордан Миленко1, од Охрид — за кожа, гума 
и нивни производи. 

7) Дуков Коле, раководител на продавницата 
при Трговското претпријатие „Делишец" — за волна 
и волнени производи. 

8) Рувина Нелу, директор на претпријатието 
„.Братство" — за обоена металургија. 

9) Проев Лазар, директор на Трговското прет-
пријатие „Електрон" — за црна металургија и же-
лезарија. 

10) Зафиров Перо, раководител на претприја-
тието „Домаќинство" — за хемиски производи. 

11) Марковски Ставре, директор на претприја-
тието „Деликатес" — за прехранбени производи. 

12) Маленков Славе, директор на претпријатие-
то „Чинар" — за прехранбени производи. 

13) Малевче Ристо, продавач во Занаетчиското 
претпријатие „Здравје" — за млеко и млечни про-
изводи. 

14) Дојчиповски Иван, продавач во Задружното 
претпријатие на месо — за месо и месни производи. 

15) Мостров Илија, подрумар во Угостителскиот 
дуќан „Летница" — за алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

16) Битрак Коле, раководител на продавницата 
на претпријатие „Чинар" —• за жито, брашно, тесто 
и семе. 

.17) Бабаче Борис, директор на претпријатие!.^ 
„.Коста Абрашевиќ — за графичка индустрија. 

18) Печи јаре Павле, земјоделец — за тутун. 
19) Ивановски Трајко, работник во претприја-

тието „Електрична централа" — за електрични ма-
теријали. 

20) Мокир Ѓоре, тенекеџија и бравар — за ко-
вачки, браварски и лимарски производи. 
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21) Томевски Пецо, работник во претпријатието 
„Галеб" — за прецизна механика. 

22) Јанков Климе, земјоделски техничар — за 
емиш и зарзават. 

23) Ваит Рахми, продавач во Трговскиот дуќан 
„Пролетер" — за емиш и зарзават. 

г 
XI. ЗА ПЕХЧЕВО 

1) Андонов Александар, агроном во Општата 
земјоделска задруга во Пехчев© — за сточна храна. 

2) Николов Борис, службеник во Пехчев© е. 
Негрево — за жива стока, кожа и волна. 

3) Горовски Васил, земјоделски техничар во 
Општата земјоделска задруга од Пехчев©— за овош-
тие и зарзават. 

4) Стефанов Илија, земјоделец во Општата зе-
мјоделска задруга од Пехчев© — за млеко и млечни 
производи. 

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

6) Андонов Љупчо, службеник во Општата зе-
мјоделска задруга од Пехчев© — за алкохолни пи-
јалоци. 

7) Точевски Атанас, службеник во — Шумското 
индустриско претпријатие од Пехчев© — за огрев-
но дрво и ќумур. 

8) Точевски Атанас, службеник во Шумското 
индустриско претпријатие од Пехчев© — за огревно 
дрво и ќумур. 

9) Денковски Благој, службеник во Шумското 
индустриско претпријатие — Пехчево — за дрвена 
граѓа. 

10) Везенков Мичо, касап во Општата земјо-
делска задруга во Пехчев© од Пехчев© — за суво-
месни производи, 

И) Станоевски Филип, железар во Општата 
земјоделска задруга од Пехчев© — за железарски 
производи. 

12) Кракашев Андреја, работник во Керамид-
ната фабрика „Црвена звезда" од Пехчев© — за 
тули и ќерамиди. 

13) Станоевски Михаил, грнчар во Керамиде-
ната фабрика „Црвена звезда" — за грнчарија од 
Лехчево. 

14) Трендафилов Димитар, електрични техник 
во УСФ „Комуналец" од Пехчево — за електрични 
материјали. 

15) Миовски Панте, колар во УСФ „Комуналец" 
од Пехчев© — за коларски производи. 

ХП. ЗА ПРИЛЕП 

1) Наумовски Боге, директор на Трговското 
претпријатие „Нама" — за текстил и галантерија. 

2) Чорбески Димче, директор на Трговското 
претпријатие „Јасен" — за јаглен. 

3) Герамитчија Гога. директор на Водно-елек-
тричнсто претпријатие — за градежен материјал. 

4) Трајановски Пецо, директор на Дрводелско-
то претпријатие „Илинден" — за дрво и дрвни про-
изводи. 

5) Талевски Петре, директор на Трговското 
претпријатие ,..Сервис" — за кожа, гума и производи 
од ко^ка. 

6) Десовски Гога, директор на Трговското прет-
пријатие — за кожи и волна „Макотекс" — за волна 
и производи од волна. 

7) Цакроски Методија, директор на Трговското 
претпријатие „3-ти ноември" — за обоена металур-
гија. 

8) Киро Домлевски, службеник во Градежното 
претпријатие Прилеп ул. „Ристо Ристовски" 7 — за 
црна металургија. 

9) Илиоски Стеван, директор на Трговското-
претпријатие „Арома" — за хемиски производи. 

10) Миџоски Кирил, директор на Трговското 
претпријатие „Препород" — за колонијални стоки. 

11) Кузманови^: Тофил, раководител на продав-
ницата при Занаетчиското претпријатие „Кораб" — 
за млеко и производи од млеко. 

12) Николовски Стефан, службеник при Занает-
чиското претпријатие „Црници" — за месо и про-
изводи од месо. 

13) Џагадурски Иван, хемичар во Претприја-
тието за алкохолни и безалкохолни пијалоци „Цр-
вени стени" — за алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

14) Глически Атанас, службеник во Жито — 
Пелагонија — за жито, тесто и семе. 

15) Трајковски Пецо, работник во печатницата 
„11 октомври" — за графичка индустрија. 

16) Компаниоскн Крсте, мајстор во тутуновиот 
комбинат — за тутун. 

17) Вецески Илија, директор Електричното ди-
стрибутивно претпријатие — за електричен мате-
ријал. 

18) Андреески Славе, директор на Околиското 
занаетчиско претпријатие — за ковачки, браварски 
и лимарски производи. 

19) Ивановски Дано, мајстор во мермерскиот 
комбинат — за прецизна механика. 

20) Бе листо јан ©ски Димче, продавач во Тргов-
ското претпријатие — за емиш и зарзават. 

ХШ. ЗА РАДОВИШ 

1) Ефтимов Димитар, од Радовиш — за жита-
рица. 

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

3) Борис Тунџов, од Радовиш — за кожа и 
волна. 

4) Димитар Тренчев, од Радовиш — за жива 
стока. 

5) Куку танов Коце — за ов©штие и зарзават. 
Ѕ) Пецев Кирил — за млеко и млечни про-

изводи 
7) Лефков Гоше — за тутун и производи од 

тутун. 
8) Ѓозов Илија, за алкохолни и безалкохолни 

пијалоци. 
9) Лукаров Љупчо — за земјоделски' машини, 

алати, алатки машини и мотори. 
10) Лахтев Љупчо- — за огревно дрво, ќумур и 

дрвна граѓа. 
• 11} Пандев Ѓошо — за намештај. 
12) Евтимов Илија — за конзерви сувомеснати 

производи и масло. 
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13) Дацев Горѓи — за тестени производи, шеќер 
и производи од шеќер. 

14) Пенов Благој — за железарски и лимарски 
производи. 

15) Стефчев Кочо — за текстил, предиво, кон-
фекција, галантерија и козметика. 

16) Георгичков Никола — за кожарски произ-
веди (ѓон и кожи), чевли и гумени производи. 

17) Марков Рафе — за цемент, стакло, вар, ту- ј 
ли, ќерамиди и керамички производи. 

18) Христов Јосиф — за електрични материјали. 
19) Карталов Лазо — за коларски производи. 
20) Танчев Мојсеј — за молерски услуги. 
21) Тамаќаров Тодор — за ковачки производи. 

* 

XIV. ЗА РЕСЕН 

1) Петковски Митко, продавач во дуќанот на 
претпријатието „Пречанско Езеро" — за текстил и 
галантерија. 

2) Картаџија Крсте, продавач во манифактур-
ниот дуќан на претпријатието „.Пречанско Езеро" 
— за текстил и галантерија. 

3) Кочовски Тоше, техничар во Градежното 
претпријатие „Слога" — за градежен материјал. 

4) Ташовски Нуне, технички директор.во Кон-
зервната фабрика — за градежен материјал. 

5) Пешевски Пане, директор на Столарском 
претпријатие „Прогрес" — за дрво и производи од 
дрво. 

6) Станковски Бранко, директор во Шумското 
стопанство — за дрво и производи од дрво. 

7) Бошовски Јоне, конду раци ја — за кожа, гума 
и производи од кожа и гума. 

8) Гештаков Кимче, мајстор во Кондураџиската 
кооперација — за кожа, гума и производи од кожа 
и гума. 

9) Велинова Љубица, службеник во Околина-
та аптека — за хемиски производи. 

10) Трпевски Владе, службеник во Конзервната 
фабрика — за хемиски производи. 

И) Воиканов Стефче, службеник во Ветеринар-
ната станица — за месо и производи од месо. 

12) Јоцковски Никола, санитарен инспектор — 
за месо и производи од месо. 

13) Бањански Тодор, управник во Овоштарска-
та опитна станица — за жито, тесто и семе. 

14) Ристиќ Драгољуб, агроном во- Народниот од-
бор — за жиго, тесто и семе. 

15) Туџаровски Јоне, референт во Претприја-
тието за обработка и откуп на тутун — за тутун. 

16) Ставревски Јанко, квалификуван работник 
во Претпријатието за откуп и обработка на тутун 
— за тутун. 

17) Крстевски Крсте, електро-техничар во Елек-
тро дистрибутивното претпријатие — за електрични 
материјали. 

18) Сулчевски Коне, електротехнички мајстор 
во Електро дистрибутивното претпријатие — за 
електрични материјали. 

19) ПечешеОЕСКИ Гога, земјоделски техничар во 
Општинскиот народен одбор — за емиш и зарзават. 

20) Кочковски Златан, управник во Земјодел-
ската задруга „Пречанско јаболко" — за емиш и 
зарзават. 

XV. ЗА СТРУГА 

1) Шуга Ламбуш, директор на Трговското прет-
пријатие „Снабдигел" — за текстил и галантерија. 

2) Несторов ски Кирил, директор на Трговското 
претпријатие „Нова трговија" — за текстил и га-
лантерија. 

3) Симоновски Челик, ковач — за јаглен, 
^рујоски Јован, рударски работник од е. 

Пискуштина — за јаглен. 
5) Ковачевски Анастас, градежен техничар при 

Народниот одбор на општината — за градежен ма-
теријал, 

6) Наумовски Крсте, директор на Дрвниот ком-
бинат „Караорман" — за градежен: материјал. 

7) Голабоски Тоде, дрводелец — за дрво и про-
изводи од дрво. 

8) Аџиевски Боре, дрводелец — за дрво и про-
изводи од дрво. 

9) Кочоски Крсте, кондураџија — за кожа, гу-
ма и производи од кожа и гума, 

10) Милески Јоне, трговски помошник при Тр-
говското претпријатие ,,Снабдител" — за кожа гу-
ма и Производи од кожа и гума. 

11) Гоновски Благое, волновлачар — за волна 
и производи1 од волна. 

12) Несторов Јаков, директор на Трговското' 
претпријатие „Нама" — за волна и" производи од 
волна. 

13) Јанковски Иљо, машинобравар — за обоена 
металургија. 

14) Спасовски Ристо1, механичар — за обоена, 
металургија. 

15) Јанковски Јоне, машинбравар — за црна ме-
талургија и железарија. 

16) Матовски Ѓоко, машинбравар — за црна 
металургија и железарија. 

17) Пулејков Стефан, трговски помошник при 
Трговското претпријатие „Нама" — за хемиски про-
изводи. 

18) Рудањев Горѓи, службеник во Музејот — за 
хемиски производи. 

19) д-р Несторов Горѓи, управител на болницата 
— за прехранбени артикли. 

20) Поповски Никола, трговски помошник во 
Трговското претпријатие „Нама" — за прехранбени 
артикли. 

21) Матовски Климе, сточар — за млеко и млеч-
ни1 производи. 

22) Османовски Рајим, кувар при хотелот „.Ту-
рист" — за млеко и млечни производи. 

23) Матовски Љупчо, директор на Касапското 
претпријатие „Бело јагне"— за месо и месни про-
изводи. 

24) Снегар Анастас, ветеринарен / лекар при 
Ветеринарската станица — за месо и производи од 
месо. 

25) Белчевски Таки, службеник при Угостител-
ското претпријатие „Алкопромет" — за алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

26) Дарвишевски Џеладин, слаткар — за алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

27) Стојановски Вангел, директор на Лекарското 
; претпријатие — за жито, тесто и семе. 



Н април Вр. 14 - Стр. № 

28) Гол абоски Ристо, земјоделски техничар, ди-
ректор на Земјоделското стопанство „Црни Дрим11 — 
за жито, тесто и семе. 

29) Калајџиски Тошо, службеник при Народниот 
одбор на општината — за графичка индустрија. 

30) Тополовски Милан, пензионер за графичка 
индустрија. 

31) Поповски Ристо-, директор на Опитното по-
ле — за тутун. 

32) Коџоман Васил, службеник при Инвалидско^-
то претпријатие за тутун — за тутун. 

33) Матовски Зоре, електро техничар при Елек-
тро дистрибутивното претпријатие „Светлост" — за 
електрични материјали. 

34) Цендовски Миле, електро^ техничар при 
Ел ектро-дистрибути в ното претпријатие „Светлост" 
— за електрични материјали. 

35) Јанковски Иљо, машинбравар — за ковачки, 
браварски и лимарски производи. 

36) Чакаревиќ Јаким, лимар — за ковачки, бра-
варски и лимарски производи. 

37) Бори Акиф, механичар, При Дрвниот комби-
нат „Караорман" — за прецизна механика. 

38) Јовановски Аргил, механичар при Дрвниот 
комбинат „Караорман" — за прецизна механика. 

39) Кувелоски Јоне, продавач при Трговското 
претпријатие „Исхрана" — за емши и зарзават. 

40) Бизат Шукри, работник при Земјоделското 
стопанство „Црни Дрим" — за емиш и зарзават. 

XVI. ЗА ТЕТОВО 

1) Николовски Александар — за огревно дрво 
и јаглен. 

2) Јосифовски Кирко — за огревно дрво и 
јаглен. 

3) Нонески Саво — за железарска стока, вело-
сипеди, шивачки машини и др. 

4) Богоески Кирко — за железарска метална 
стока, велосипеди, шивачки машини и др. 

5) Амети Ваит — за моторни возила, резервни 
делови и прибор. 

6) Марушка Иван — за моторни возила, резерв-
ни делови и прибор. 

7) Гавровски Томче —• за транспортен сообра-
ќај. 

8) Иван Марушка — за трнаспортен сообраќај. 
9) Карев Илија — за земјоделски машини, 

алати и вештачки ѓубриња. 
10) Симонов Д р а г а н — за земјоделски машини, 

алати и вештачки ѓубриња. 
11) Симовски (Сапил) Спиро — за пчеларски 

материјал и прибор. 
12) Димитриевски Ланче — за пчеларски мате-

ријал и прибор. 
13) Јовановски Никола — за спортски прибор. 
14) Илјоски Младен — за спортски прибор. 
15) Јосифовски Кирко — за бои, лакови, хеми-

калии и прибор. 
16) Амети Ваит г— за бои, лакови, хемикалии а 

прибор. 
17) Костоски Глиша — за дрво и дрвени про-

изводи. 
18) Филипоскм Никола — за дрво и дрвни про-

изводи. 

19) Лефтероски Киро — за шумарство и шумски 
производи. 

20) Антевски Миле — за шумарство и шумски 
производи. 

21) Ангелковски Миле — за намештај. 
22) Врошески Благој — за намештај. 
23) Николоски Александар — за дрво и извоз. 
24) Јосифоски Кирко — за дрво и извоз. 
25) Силјан оски Крсто — за паркет. 
23) Павлос™ Крсто — за паркет. 
27) Исаевски Ѓоце — за бачварска струка. 
28) Јанковски Борис — за бачварска струка. 
29) Николовски Никола — за коларска струка. 
30) Стефаноски Тодор — за коларска струка. 
31) Јефтовски Чедо — столарска струка. 
32) Јованоски Стојан — столарска струка. 
33) Лефтероски Киро — експлоатација на шуми. 
34) Антевски Миле — експлоатација на шуми. 
35) Апостолски Војче — за хартија. 
36) Софрониески Славе — за хартија. 
37) Спироски Јоцо — за текстил, кратка стока, 

конфекција. 
38) Јованоски Никола — за текстил, кратка 

стока, конфекција. 
39) Томоски Киро — за тутун и тутунови пре-

работки. 
40) Тодорсвиќ Војо — за тутун и тутунови пре-

работки. 
41) Димитриевски Ацо — за житарици, млински 

и тестени производи. 
42) Сазлов Борис — за житарица млински и 

тестени производи. 
43) Јосифи Миджет — за емиш, зарзават, овош-

тие и преработки. 
44) Божиноски Јошко — за емиш, зарзават, 

овоштие и преработки. 
45) Стефаноски Живко — за стока, маст, месо 

и преработки. 
46) Кузманоски Симо — за стока, маст, месо и 

преработки. 
47) Меноски Форе — за млеко и млечни произ-

води. 
48) Костандиноски Младен — за млеко и млечни 

производи. 
49) Петроски Симо — за алкохолни и безалко-

холни пијалоци. 
50) Стојаноски Стојан — за алкохолни и безал-

кохолни пијалоци. 
51) Блажевски Борис — за риба. 
52) Бошковски Младен — за прехранбени ар-

тикли. 
53ј Божиноски Младен — за прехранбени ар-

тикли. 
54) Мисајлоски Аспарух — за колонијална стока 
55) Меновски Форе — за колонијална стока. 
56) Мисајловски Аспарух — за мешана стока. 
57; Бошковски Младен — за мешана стока. 
58) Иса Даут — за ауто-механичарски поправки. 
59) Марушка Иван — за ауто-механичарски по-

правки. 
60) Серафимовски Киро — за занаетчиско Ли-

марски услуги. 
61) Митревски Круме —• за занаетчиско-лимар-

ски услуги. 
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62) Павловски Крсто — за градежни услуги. 
63) Стојкоски Тоде — за градежни услуги. 
64) Серафимово™ Симо — за електричарски 

услуги. 
65; Јованоски Трипун — за електричарски ус-

луги. 
66) Стефановски Тодор — за ковачки и колар-

ски занает. 
67) Јефтимоски Гаврил — за ковачки и колар-

ски занает. 
68) Емвруло Муадин — за посластичарски за-

нает. 
69) Васлим Јулми — за посластичарски занает. 
70) Блежевски Симо — за зидарски занает. 
71) Силјаноски Крсто — за зидарски занает. 
72) Фи липоски Кале — за столарски занает. 
73) Урошески Благоја — за столарски занает. 
74) Мисајлоски Лопарух — за галантерија, ла-

зарска стока !и играчки. 
75) Бошковски Младен — за галантерија, лазар-

ска стока и играчки. 
76) Василески Гаврил —• за крзнарска стока, 
77) Ѓорчески Борис — за крзнарска стока. 
78) Крстески Кирко — за каделни и јутенл про-

изводи. 
79) Апостолски Глигор — за ка дел и и јутени 

производи. 
80) Шисивар Решат — за кожа, седларска, ре-

менска стока и кожна галантерија. 
81) Абуш Иса — за кожа, седларска, ременска 

стока и кожна галантерија. 
82) Герасимовски Стојан — за сурова кожа, вол-

на, крзно, живина и отпадоци од влакна. 
83) Мишковски Димко — за сурова кожа, волна, 

крзно, живина и отпадоци од влакна. 
84) Гашоски Александар — за живина. 
85) Крстевски Томе — за живина. 
86) Пандилсски Веселин — за отпадоци. 
87) Петровски Симо — за угостителство. 
88) Јовановски Диме — за угостителство. 
89) Лакоски Благоја — за електро-инсталатерека 

струка. 
90) Серафимовски Симо — за електро инстала-

терска струка 
91) Лакоски Благоја — за радио-механичарска 

струка 
92) Серафимово^ Симо - - з а радио-механичар-

ска струка 
93) Дагоски Благоја — за далеководи, напони и 

трафо станици. 
94) Серафимово™ Симо — за далеководи, на-

пони и трафо станици. 
95) Дакоски Благоја — за радло-апарати и 

прибор. 
96) Серафимовски Симо — за радио-апарати и 

прибор. 
97; Николоски Аце — за градежништво и гра-

дежен материјал. 
98) Стефаноски Ристо (Черенко) ;— за градеж-

ништво и градежен материјал. 
99) Марина Глиша — за бетон. 

100) Блажески Симо — за бетон. 
101) Јованоски Андро — за графичка индустрија. 
102) Апостолски Милан — за графичка инду-

с к и ја. 
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103) ѓорѓески Бранко — за лозарство 
104) Покорни Бранко — за лозарство 
105) Димитри евски Ацо — за зрнени храни. 
103) Атанасоски Тоде — за зрнени храни. 
107) Јендровски Владо — за финансии, сметко-

водство и книговодство. 
108) Гогоски Трпе — за финансии, сметководство 

и книговодство. 
109) Атанасовски Трпе — за фарбарска струка. 
НО) Илиевски Јоше — за фарб а,рск а струка. 

XVII. ЗА ТИТОВ ВЕЛЕС 

1) Алексов Илија, раководител во претприја-
тието »Даб" — за огревно- дрво« и јаглен. 

2) Јакимов Трајко, технички раководител во 
претпријатието „Браќа Кошулчеви" — за железа-
рија и метална стока, велосипеди, шивачки машини 
и прибор. 

3) Георгиев Ларце, раководител во Трговскиот 
дуќан „Триглав — за материјали, возила, резервни 
делови и прибор. 

4) Адзитонов Ордан, директор на Автотран-
спортниот сообраќај — за транспорт и сообраќај. 

5) Инжинер Ќурчиев Љубе, инженер во Око-
лискиот народен одбор — за електро и радио ин-
дустрија. 

8) Игнов Ангел, директор на занаетчиското 
претпријатие — за радио-апарати и прибор во „Ра-
ди оцентар". 

7) Минов Мино, инженер во Фабриката за ма-
сло „Велес" — за индустрија на улје. 

8) Ѓесов Благој, техничар во Народниот одбор 
на општината Т. Велес — за градежни материјали 
„Ветон". 

9) Зафиров Борис, приватен молер — за фар-
барска струка. 

10) Арсов Стојан, палир во претпријатието „Бе-
тон" — за предмети од бетон и вештачки камен. 

11) Трајков Трајко, палир во претпријатието 
„Бетон" — за ѕидарство. 

12) Гаврилеки Трајан, инженер во Фабриката 
за порцелан „.Борис Кидрич — за керамички про-
изводи. 

13) Гаврилски Трајан, инженер во Фабриката за 
порцелан „Борис Кидрич" — за стакло, порцелан 
и керамичка стока. 

14) Трцков Борис, приватен столар ул. „Влади-
мир Назор" бр. 1 — за намештај. 

15) Павлов Трајче, директор на претпријатието 
„Богдан Каракостев" — за бачварски производи. 

16) Клинчарев Ѓорѓи, приватен колар — за ко-
ларски производи. 

17) Несторов Славејко, приватен столар. — за 
столарски производи. 

18) Крепиев Боро, комерцијална во трговското 
претпријатие „.29 ноември" — за текстил, кратка и 
плетена стока и конфекција. 

19) Јовев Димче, магационер во Трговскиот ду-
ќан „Кадица" — за галантерија и базарска стока и 
'играчки. 

20) Зарезанков Ѓорѓи, директор на Ќурчиско 
крзнарската работилница „Димко Митрев" — за 
крзнардка стока. 
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21) Бабунски Панче, комерцијална во претпри-
јатието „Работник" — за јажарска стока, каделски и 
јутени производи. 

22) Бабунски Панче, комерцијална во претпри-
јатието „Работник" — за кожа, седларска и ремен-
ска стока, прибор и кожна галантерија, 

23) Стојков Јовче, директор на Монополот — за 
тутун и тутунови преработки. 

24) Тодоров Киро, управител на ветеринарната 
станица — за стока и сточна храна. 

25) Тодоров Киро, управител на ветеринарната 
станица — за месо и производи од месо. 

26) Белев Борис, директор на претпријатието 
„Жито-Вардар" — за житарица млински прера-
ботки. 

27) Сурков Тодор, службеник во Околискиот на-
роден одбор — за семенска стока. 

28) Тодоров Киро, управител на ветеринарната 
станица — за риба. 

29) Паунов ѓорѓија, работник во Откупната ста-
ница во Титов Велес на претпријатието „.Градинар" 
— Скопје — за емши, зарзават и овоштие а. 

30) Бацилов Лазо, на работа во претпријатието 
„Шар" — за млеко >и млечни производи. 

31) Ѓорѓов Миле, на работа во претпријатието 
„Винар" — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

32) Тлачинац Рајко, санитарен инспектор при 
Народниот одбор на општината — за прехранбени 
артикли. 

33) Забев Петре, книговодител во Угостителското 
претпријатие „.Македонија" — за колонијална стока. 

34) В ангелов Методи, на работа во „Ангро Вар-
дар" за мешана стока. 

35) Хидзитенов Ордан, директор на Претприја-
тието за ауто-транспорт и шпедиција — за аутоме-
ханичарски поправки. 

36) Илиев Борис, приватен лимар — за занат-
ство лимарски услуги. 

37) Бој ажиев Атанас, на работа во Угостител-
ското претпријатие „Виена" — за посластичарски 
занает. 

38) Бошков Благој, директор на Птицеводното 
претпријатие , До лио Оризари" — за живана. 

39) Ѓоргов Лазо, на работа во претпријатието 
„Ангро Вардар" — за мешани индустриски артикли. 

40) Ќурчиев Панче, работи во Откупната стани-
ца во Титов Велес на претпријатието „Суровина" 
од Белград — за отпадоци. 

41) Костев Љубе, директор на Угостителското 
претпријатие „Македонија" — за угостителство. 

42) Кулев Илија, на работа во претпријатието 
„Табак" — за сурова кожа, волна, и крзно, животин-
ски отпадоци и влакна. 

43) Грбев Киро, службеник во Околискиот на-
роден одббр — за граѓански услуги. 

44) Панев Трајче, директор на претпријатието 
„Динамо" — за електричарски услуги. 

45) Клинчарсв Ѓорѓија — приватен колар — за 
ковачки и коларски занает. 

48) Сурков Тодор, служ.беник на Околискиот на-
роден одбор — за лозарство. 

47) Сираков Панче, службеник при Околискиот 
народен одбор — за финансии, сметководство и кни-
говодство. 

ј 48) Белев Борис, директор на претпријатието 
' „Жито Вардар" — за зрнени храни. 

1 
XVIII. ЗА ШТИП 

1) Хаджикимов Ристо, шеф на сметководството 
при Задружниот сојуз — за житарици. 

2) Маджунаров Ванчо, комерцијалната пр 1 
Житен фонд — за житарици. 

3) Серафим Атанасов, директор на Специјалис 
зираната задруга „Слога" — за сточна храна. 

4) Чучков Петар, раководител на Трговскиот 
дз^ќан „Овче Поле" — за сточна храна. 

5) Василев Вас тд, раководител на Месарскиот 
дуќан „Месо-риба" — за жива стока. 

6) Стефанов Иво, раководител на Месарскиот 
I дуќан „Месар" — за жива стока. 

7) Ушински Митко, службеник при општината 
— за кожи и волна. 

8) Каев Стојан, раководител на Трговски ду-
* ќан за кожи „Кожар" — за кожи и волна. 

9) Радев Боро, директор на претпријатието 
„.Исхрана" — за овоштие и зарзават. 

10) Калејски Митко, директор на пре т р и ј атието 
„Калинка" — за овоштие и зарзават. 

11) Арсов Добре, раководител на Млекарскиот 
дуќан „Здравје" — за млеко и млечни производи. 

12) Корнети Дијаманди, инженер агроном во 
Реонската опитна станица во Кочани — за житари-
ци и сточна храна, овоштие, зарзават, млеко и млеч-
ни произведи, памук, тутун, ориз, маслсдајни семи-
ња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубриња 
и алкохолни пијалоци. 

13) Попов Војо, директор на претпријатието за 
производство на тутун — за тутун. 

14) Стефанов Киро, технички раководител на 
Претпријатието за обработка на тутун — за тутун. 

15) Шпигов Александар, технички раководител 
во Памучната индустрија „.Македонка" — за памук. 

16) Коцев Владо, раководител на Макотекс" — 
за памук. 

17) Хацикимов Ристо, шеф на сметководството 
. при Задружниот сојуз — за ориз. 

18) Атанасов Серафим, директор на Специјали-
зирана задруга „Слога" — за ориз. 

19) Миташов Мијалче, раководител на масло-
дај ната испостава — за маелодајни семиња. 

20) Самардџиски Ристо, комерцијален директор 
во Специјалната задруга „Слога" — маслодајни се-
миња. 

21) Ушински Ванчо, директор на Земјоделското 
училиште — за лозов посадочен материјал. 

22) Судиклиски Тодор, директор на Реонската 
опитна станица — за лозов посадочен материјал. 

23) Алибегов Алија, директор на Лозарското 
претпријатие „Грозд" — за алкохолни пијалоци. 

24) Везенков Ванчо, технички раководител на 
Лозарското претпријатие „Грозд" — за алкохоли! 
пијалоци. 

25) Кралев Мишо, раководител на Земјоделска-
та аптека — за вештачки ѓубриња. 

26) Попов Љупчо, раководител на семенското 
претпријатие — за вештачки ѓубриња. 

27) Вангелов Атанас, шумарски инженер во 
Шумското 'индустриско претпријатие „Борис Ки-
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дрич" во Кочани, живее во Кочани — за огревно 
дрво, ку мур, дрвена граѓа и намештај. 

28) Михајлов Панче, технички раководител во 
Претпријатието за земјоделски машини „Метална" 
— за земјоделски машини. 

29) Иванов Иван, градежен техничар во гра-
дежното претпријатие „Напредок" во Кочани —• за 
вар, тули, ќерамиди, керамички производи и елек-
трични материјали. 

30) Стојчев Тодор, директор на претпријатието 
„.Огрев" — за огревно дрво и ќумур. 

31) Ваеилев Трајко, директор на Столарском 
претпријатие „Мебел" — за дрво и граѓа. 

32) Христов Драган, директор на Градежното 
претпријатие „Паруца" за дрво и граѓа. 

33) Варадинов Петар, технички помошник на 
претпријатието „Мебел" — за намештај. 

34) Шамов Трајко, технички раководител на 
претпријатието „Мебел" — за намештај. 

35) Чучков Киро, директор на претпријатието 
„Плачковица" — за конзерви. 

36) Јорданов Методи, раководител на Трговскиот 
дуќан „Лисец" — за конзерви. 

37) Калејски Митко, директор на претпријатие-
то „Калинка" — за масло. 

38) Рибарски Тодор, службеник во претпријати-
ето „Исхрана" — за масло. 

39) Шалев Петар, раководител на ресторанот 
„Предара" — за сувомеснати производи. 

40) Ѓорѓов Тодор, директор на Угостителско 
претпријатие „Нов Белград" — за сувомеснати про-
изводи. 

41) Магинаров Тодор, раководител на содарата 
„Европа" — за безалкохолни пијалоци. 

42) Шалев Ванчо, раководител на слаткарница-
та „Јагода" — за безалкохолни пијалоци. 

43) Сечков Никола, раководител на Трговски 
дуќан „Прехрана" — за тестен;* производи. 

44) Захариев Васил, продавач во книжарата 
„Метал" — за шекер и производи од шекер. 

45) Рубиша Моис, работник во Претпријатието 
за земјоделски машини „Метална" — за алатки 
машини. 

46) Балабанов Стојан, службеник во Земјодел-
ската аптека — за мотори. 

47) Самуников Никола, механичар во работил-
ницата „Грозд" — за мотори. 

48) Срцев Добре, раководител на Железарскиот 
дуќан „Метал" — за железарски производи. 

49) Панев Стојмир, раководител на железарскиот 
дуќан „Караорман" — за железарски производи. 

50) Манчов Илија, раководител на Механичката 
работилница „Прогрес" — за лимарски производи. 

51) Стојчев Петар, лимар — за лимарски про-
изводи. 

52) Кусакатов Јордан, службеник при општи-
ната — за козметика. 

53) СкерлеЕ Димче, раководител на аптеката — 
за козметика. 

54) Соколов Ратко, директор на Молерското 
претпријатие „.Украс" — за бои и лакови. 

55) Музелов Борис, молер од град Штип — за 
бои и лакови. 

53) Брашнаров Митко,, раководител на Испоста-
ва за тутун — за тутунови производи, 

57) Синдаков Димитар, заменик технички рако-
водител предилна на „Македонка" — за текстил. 

58) Гајдардиски Драги, заменик технички рако-
водител на предилницата „Македонка" — за пре-
диво. 

59) Јорданов Павле, раководител на шивачката 
работилница „В. Доганџићи" — за конфекција. 

60) Гакев Ванчо, раководител на продавницата 
„Спорт" — за галантерија. 

61) Ковачев Димитар, службеник при Околис-
киот народен одбор — за кожарски производи. 

62) Веселинов Моне, службеник при Комунал-
ната банка — за кожарски производи. 

63) Самарџиска Цвета, раководител на продав-
ницата „Комбинат — за гумени производи. 

64) ѓорѓиев Ладе, раководител на работилница-
та за кондури „Колектив" — за кондури. 

65) Шекеринов Донче, кондураџија во град 
Штип — за кондури. 

66) Џидров Методи, раководител на Трговскиот 
дуќан „Метал" — за вар. 

67) Шопов Боро, директор на Комуналната 
установа — за тули и ќерамиди. 

68) Зонев Моне, раководител на отпадоци — за 
тули и ќерамиди. 

69) Малинков Митко, директор на Електричното 
дистрибутивно претпријатие — за електрични ма-
теријали. 

70) Смилков Васил, работник во Електричното 
дистрибутивно претпријатие — за електрични мате-
ријали.« 

71) Ѓошев Ванчо, технички раководител во пе-
чатницата „Илинден" — за печатарски услуги. 

72) Ѓорѓиев Ванчо, раководител на кланицата — 
за коларски производи. 

73) Бунгуров Трајчо, работник во Коларскиот 
погон „Прогрес" — за коларски производи. 

74) Соколов Ратко, директор на Молерското 
претпријатие „Укус" — за молерски услуги. 

75) Христов Манаско, технички раководител на 
Градежното' претпријатие „Паруца" — за цемент. 

76) Чепреганов Васил, службеник во Управа за 
патишта — за стакло. 

* I 
XIX. ЗА КОЧАНИ 

1) Коцев Михаил, инженер агроном во Општин-
скиот народен одбор Кочани, од Кочани — за жита-
рици сточна храна, овоштие и зарзават, млеко и 
млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни 
семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓу-
бриња и алкохолни пијалоци. 

2) Затараков Живко, агроном во 3 3 „Средорек" 
Кочани — за житарица сточна храна, овоштие и 
зарзават, млеко и млечни производи, памук, тутун, 
ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен матери-
јал, вештачки ѓубриња и алкохолни пијалоци. 

3) Апостолов Методи, лекар во Ветеринарната 
станица во Кочани — за жива стока, кожи и волна, 
конзерви, масло, сувомеснати производи и месо. 

4) Трендов Христо, директор во Шумското прет-
пријатие „Борис Кидрич" од Кочани — за огрев-
но дрво, ќумур, дрвена граѓа и намештај. 

5) Ковачки Јордан, висококвалификуван бра-
варски работник „Бр. Долина" во Кочани — за зе-
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мјоделски машини, алати, алатни машини, железар-
ски производи и лимарски производи. 

6) Мангов Марко, висококвалификуван бра-
варски работник во Оризовата фабрика „Масилни-
ца", е. Оризари во Кочанско — за земјоделски ма-
шини и алати, златни машини, железарски произ-
води и лимарски производи. 

7) Атанасов Пецо, пазаришен инспектор при 
Општинскиот народен одбор Кочани — за тестени 
производи, шеќерни производи, козметика, бои и ла-
кови, тутунови производи, алкохолни, текстил, пре-
диво, конфекција, галантерија, кожарски произво-
ди, гумени производи, чевли, цемент и стакло. 

8) Пепов Тодор, директор во Трговското прет-
пријатие „Жетвар" во Кочани — за тестени про-
изводи, шеќерни производи, од шеќер козметика, 
бои и лакови, тутунови производи, алкохолни, тек-
стил, предиво, конфекција, галантерија, кожарски 
производи, гумени производи, чевли, цименг и 
стакло. 

9) Топузов Перо, директор во Занаетчиското 
претпријатие за електрични услуги, Кочани — за 
вар, тули ќерамиди, керамидини. производи, елек-
тро материјали. 

10) Крушаров Живко, градежен техничар при 
Општинскиот народен одбор Кочани — за ѕидарски 
услуги и молерски услуги. 

11) Талев Иван, директор во Градежното прет-
пријатие — „Напредок", Кочани — за ѕидарски ус-
луги и молерски услуги. 

[ 

XX. ЗА СТРУМИЦА 

1) Косев Киро, секретар на Испоставата на Тр-
говската комора — за житарици. 

2) Путинов Горѓи, Деловен сојуз — Струмица —• 
за житарица 

3) Арсов Славе, агроном во селекциона стани-
ца — за сточна храна. 

4) Методи Караѓозов, агроном во селекциона^ 
станица — за сточна храна. 

5) Алеф Вета Томчо, ветеринар во Градската 
кланица — за жива стока. 

6) Танчев Ванчо, градска кланица со ладилник 
— за жива стока. 

7) Панов Атанас, во Трговското претпријатие 
„Мерино" — за кожи и волна. 

8) Благој Костуранов, агроном во Земјоделско-
то училиште — за кожи и волна. 

9) Фиданчев Александар, агроном во Гради-
нарското' претпријатие „Напредок" — за емиш и 
зарзават/ 

10) Орцев Панче, земјоделски техничар во Гра-
дежното претпријатие „.Напредок — за емиш и зар-
зават. 

11) Чапаратков Димитар, во Градското претпри-
јатие „Гранап" — за млеко и млечни производи. 

12) Русуманов Атанас, во Трговското претприја-
тие „Бистра" — за млеко л млечни производи. 

13) Костов Ичев Славчо, агроном во Тутуновата 
станица — за тутун. 

14) Чинков Славчо^ во Тутуновата станица — за 
ту* гун. 

15) Ристомансв Христо, агроном во Институтот 
за памук — за памук. 

16) Шарламанов Коста, Откупна станица „Ма-
котекс" — за памук. 

17) Попов Боро, агроном во Институтот — за па-
мук и ориз. 

18) Николов Митко, во Трговското претпријатие 
„Благ. Јанков" — за ориз. 

19) Паликарова Драгица, земјоделски техничар 
ЕО откупна станица — за маслодојни семиња. 

20) Машкулов Стојан, Трговско претпријатие 
„Исхрана" — за маслодајни семиња. 

.21) Николчев Киро, во Свиларо-бубарската за-
друга — за лозовен посед — расадник. 

22) Манолев Борис, агроном во земјоделското 
училиште — за лозови поседи расадник. 

23) Смил јанов Андрико, претпријатие „Грозд" — 
за алкохолни пијалоци* 

24) Панов Бранко, во склад на претпријатието 
„Бисерка" — за алкохолни пијалоци. 

25) Илиев Горѓи, агроном во претпријатието 
„Агротехника" — за вештачки ѓубриња. 

26) Шилинов Дончо, Трговско претпријатие „За-
другар"-— за вештачки ѓубриња. 

27) Баджаков Никола, Трговско претпријатие 
„Агротехника" — за земјоделски машини. 

28) Вуксановиќ Милисав, агроном во задружна 
школа — за земјоделски машини. 

29) Стоев Ристо, во Тргав, претпријатие „Маке-
донија" — за огревно дрво' и ќумур. 

30) Вангелов Тимо1, техничар во Шумското сто-
панство — за огревно дрво и ќумур. 

31) Цурев Мито, директор на Столарската рабо-
тилница — за намештај. 

32) Захов Стоил, приватен тишлер — за на-
мештај. 

33) Божинкочев Нанчо, Самостоен трговски ду-
ќан ...Нова трговија" —' за конзерви. 

34) Косгуранов Цветко, во Трговското претпри-
јатие „.Месар" — за конзерви. 

35) Минанова Ратка, професор во гимназијата 
— за масло. 

36) Николчев Тимо, Трговско претпријатие „Гра-
нап" — за масло. 

37) Караѓоцев Киро, градежен техничар во прет-
пријатието „Бел Камен" — за градежен материјал. 

38) Божинов Киро, во Трговското претпријатие 
„Нама" — за градежен материјал. 

39) Танчев Танчо, во Трговското претпријатие 
„Македонија" — за сувомеснати производи. 

40) Варгалјаков Димитар — ветеринарен техни-
чар — за сувомеснати производи. 

41) Гогушев Јанко, Инвалидско прегпријатиз 
„Борец" — за безалкохолни пијалоци. 

42) Босилјанов Тодор, во Занаетчиското претпри-
јатие „Црвена звезда" — за безалкохолни пијалоци. 

43) Бубев Ристо, Занаетчиско претпријатие 
„Струмешница" — за тестени производи. 

44) Стојанов Мито, директор на претпријатието 
„Струмешница" — за тесТени производи. 

45) Шекерджиев Коста, Занаетчиско претпри-
јатие „Црвена звезда" — за шеќер и производи од 
шекер. 

46) Калеников Сократ, во Занаетчиско претпри-
јатие „Црвена Звезда" — за шеќер и производи од 
шеќер. 

15р. И — Огр. 
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47) Кучурков Ристо, во Занаетчиското претпри-
јатие „Прогрес" — за алат и машини. 

48) Поп Тодоров Мито, Занаетчиско претприја-
тие „.Прогрес" — за алати и машини'. 

49) Херцегони Фрањо, претпријатие „Аутотран-
спорт" — за мотори. 

50) Тртјаков Никола, Занаетчиско претпријатие 
„Прогрес" — зд мотори. 

51) Пачоов Борис, приватен железар — за же-
лезарски производи. 

52) Јанев Михаил, Занаетчиско претпријатие 
„.Прогрес" — за железарски производи. 

53) Гарванлиев Кочо, приватен лимар — за 
лимарски производи. 

54) Кировски Никола, приватен лимар — за ли-
марски производи. 

55) Мучев Атанас, учител- во' гимназијата — за 
бои и лакови. 

56) Чорев Славчо, Градска кланица со ладилник 
— за бои и лакови. 

57) Стоилов Душко, Трговско претпријатие „На-
ма" — за козметика. 

58) Манчев Ѓорѓи, професор, во гимназијата — 
за козметика. 

59) Филчевски Живко, тутунов склад — за ту-
тунови производи. 

60) Масев Ташо, Трговско претпријатие „Исхра-
на — за тутунови производии. 

61) Ристо1 Хаџ .'шишев, хемичар во Рудникот за 
фелшпада „Огражден" — за алкалоиди. 

62) Бинчев Боро, агроном фитозаштитна стани-
ца — за алколоиди«. 

63) Танчев Митко, Трговско претпријатие „На-
ма" — за текстил. 

64) Кочо Чахчев, од Струмица — за текстил. 
65) Галев Кочо, Трговски дуќан „Слобода" — за 

предиво. 
66) Витлаков Надко, Трговски дуќан »Добра ус-

луга" —, за предиво. 
67) Манолев Манол, во Шивачката задруга „Ге-

рас Цунев" — за конфекција. 
68) Спиров Киро, приватен шивач — за кон-

фекција. 
69) Богоев Љупчо, Самостоен трговски дуќан 

„Лилјана" — за галантерија. 
70) Чачев Коста, наставник во задружната шко-

ла — за галантерија. 
71) Кирлјачев Атанас, Трговско претпријатие 

„Нама" — за кожни производи. 
72) Ичев Ристо, занаетчиско претпријатие „Сло-

га" — за кожни производи. 
73) Динков Ристо, продавница на „Борово" — 

за гумени производи. 
74) Станков Јордан, Самостоен трговски дуќан 

„Полет" — за гумени производи. 
75) Самараков Васил, Занаетчиско претпријатле 

при Деловниот сојуз — за кондури. 
76) Џорлев Петар, приватен кондураџија — за 

кондури. 
77) Дугазански Ванчо, градежен техничар при 

Општинскиот одбор — за цемент. 
78) Мал,шев Никола, претпријатие „Пелагонија" 

— за цемент. 
79) Стојков Илија, Трговско претпријатие „Гра-

иап" — за стакло. 

80) Панов Мито, Занаетчиско претпријатие при 
Деловниот сојуз — за стакло. 

81) Бојчев Ефтим, рудник за фелшпад „Ограж-
ден" — за вар. 

82) Арабаџиев Васил, народен одбор на општина 
— за вар. 

83) Младенов Ристо, претпријатие „Еленица" — 
за тули и ќерамиди. 

84) Стојанов Ристо, претпријатие „Еленица" — 
за тули и ќерамиди. 

85) Цветков Ѓорги, приватен грнчар — за грнча-
рија и порцулан. 

86) Урдув Тодор, установа за градско зеленило 
— за грнчарија и порцулан. 

87) Ристоманов Димитар, Електрична централа 
— за електричен материјал. 

88) Кировски Киро, претпријатие „Електрон" — 
за електричен материјал. 

89) Пилјафов Васил, градска печатница — за 
печатени производи. 

90) Апостолов Јанко, Трговско претпријатие 
„Нама" — за печатени производи. 

91) Чиков Киро1, Коларска задруга „Готен" — 
за коларски производи. 

92) Френков Ташо, приватен колар — за колар-
ски производи. 

93) Нешев ѓорѓи, приватен молер — за молерски 
услуги. 

94) Монев Арлампи, приватен молер — за мо-
лерски услуги. 

XXI. ЗА СКОПЈЕ 

1) Стефановски Трпе, директор во „.Сеча" — за 
јаглен и преработки од јаглен. 

2) Трпков Кирил, „Сеча" — за огревно дрво и 
јаглен. 

3) Сидовски Славко, „Сеча" — за огревно дрво 
•и јаглен. 

4) Анастасов СтрахИл, службеник во „Ангро-
метал" — за производи од металната индустрија. 

5) Пети Наум, на служба во „.Технометал" ул. 
„Питу Гули" бр. 10 — за железарска и метална сто-
ка, велосипеди, шивачки машини и прибор. 

6) Анастасов Страхил, службеник во „Ангро-
метал" — за железарска и метална стока, велоси-
педи, шивачки машини и прибор. 

7) Панзов Боро, директор на „Аутомакедонија" 
— за моторни возила, резервни делови и прибор. 

8) Зографски Јован, на служба во Заводот за 
план на НРМ — за транспорт и сообраќај. 

9) Икономов Цако, директор на „.Ангроснабди-
гел" — за земјоделски машини и алати, вештачки 
ѓубриња и средства за заштита на билките. 

10) Зотиќ Трајко, на служба во „Електро Скопје 
— за електро-Инсталатерската струка. 

11) Карапанчев Михаил, Електричарско прет-
пријатие „Инсталатер" — за електроинсталатер-
ската струка. 

12) Михај лотски Мики, радио механичар при 
Државниот секретаријат на НРМ — за радио меха-
ничаре^ струка. 

13) Баланчевски Војо, радио техничар — за ра-
дио механичка струка, 
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14) Мицковски Александар — за електрични ма-
шини, електро техничка стока, радио апарати и 
прибор, електропривредна и електроиндустрија. 

15) Поновски Трајко, фотограф „Фото Центар" 
— за фотографски и оптички апарати, инструменти 
и прибор. 

16) Ивановски Александар, фотограф ул. „Мир-
че Ацев" бр. 54 — за фотографски и оптички апа-
рати, инструменти и прибор. 

17) Бомбор Даре, директор на „Реплек" — за 
медицински здравствени и научни апарати, инстру-
менти и прибор, лекови и санитарна стока. 

18) Несторовски Јосиф, ул. „Орце Николов" — 
за столарски прибор. 

19) Мижимаков Ангеле, шеф на хемикалии во 
„Центрохемија" ул. „Иван Милутинови^' бр. 8 — 
за хемиска стока. 

20) Арсовски Драган, шеф за фото материјали 
во „Центрохемија" ул. „312 бр. 4 — за хемиска 
стока. 

21) Нешовски Илија, директор на „Центрохе-
м и ј а « — з а бои, лакови, хемикалии и прибор. 

22) Диманин Лазар, наставник во Училиштето 
за ученици во стопанството „Димитрије Туцовиќ" 
— за музички инструменти, радио апарати и прибор. 

23) Гиев Иван, изработка на музички инстру-
менти, ул. 108 бр. 25 — за музички инструменти, ра-
дио апарати и прибор. 

24) Доновски Горѓи, д-р на служба во Фабри-
ката за сапун и козметика „Цветан Димов" — за 
парфимериска и козметичка стока. 

25) Томовски Сотир, доцент архитект на Тех-
ничкиот факултет, ул. „Крсте Мисирков" бр. 26 — 
за градежништво и градежни материјали. 

26) Косевски Владимир, на служба во Народ-
ниот одбор на Скопска околија — за градежништво 
и градежен материјал. 

27) Томов Васил, шеф на служба при претпри-
јатието „Јасен", ул. „Васил Главинов"" бр. 37 — за 
градежништво и градежни материјали. 

28) Петровиќ Јордан, на служба во претприја-
тието „Караорман" — за градежништво и градежни 
материјали. 

29) Димковски Вукашин, на служба во претпри-
јатието „Караорман" — за градежништво и граде-
жен материјал. 

30) Димковски Стефче, на служба во претпри-
јатието „Караорман" — за градежништво и гра-
дежни материјали. 

31) Илиевски Васе, молеро-фарбар, Околиски 
синдикален совет — за фарбарска струка. 

32) Николовски Спасе, молеро-фарбар во прет-
пријатието „Зограф" — за фарбарска струка. 

33) Сергиев Ангел, стакл©брусач во КПД Идри-
зово — за етакло-брусачка струка. 

34) Блажев Александар, ул. „Пајак" бр. 8 — за 
стакло-брусачка струка. 

35) Панчев Славко, фирмописец ул. 437 бр. 6 — 
за фирмописечка струка. 

36) Гратчанец Киро, фирмописец ул. „Гуро 
Стругар" бр. 4 — за фирмописечка струка. 

37) Пецев Димче, претставител на Фабриката за 
стакло — Параќин — за стакло, порцулан и кера-
м и к а стока. 

38) Богоевски Богоја, секретар за индустрија ' 
при Извршниот совет на НРМ — за производи од 
дрвната индустрија. 

39) Киранов Илија, мебелостолар ул. 493 бр.- 10 
— за дрвна индустрија и намештај. 

40) Тасевски Љупчо, мебелостолар во претпри-
јатието „Јавор" — за дрвна индустрија и намештај. 

41) Младенов Томе, лозов расадник „Бутел" — 
за коларо-кзвачката струка. 

42) Иванов Спиро, колар ул. 105 бр. 43 — за ко-
ларо-ковачката струка. 

43) Варадинов. Иван, столар, ул. 222 бр. 27 — за 
градежно стбларската струка. 

44) Јованов Димче, столар во Столарската за-
друга „Просперитет" — за градежно столарска^ 
струка. 

45) Ристиќ Милош, бочваро-качар, ул. 116 бр. 44 
— за бочварска струка. 

46; Костов Горѓи, бочваро качар ул. „394 бр. 57 
— за бочварска струка. 

47) Арсовски Страте, книгоиздателство „Кочо 
Рацин" — за производи од индустријата на хартија, 
канцелариски материјали, писаќи и Ш К О Л С К И прибор 
и за книжарската струка. 

48)-Атанасовски Киро, директор на Издавачкото 
претпријатие „Култура" — за издавачка дејност: 
книги и музикални. 

49) Антов Коце, директор на „Разнопромет" — 
за текстил, кратка и плетена стока и конфекција. 

50) Потевски Димитар, претпријатие „Индустри-
ски стоки" ул. „Марксова" бр. 19 — за текстил, 
кратка и плетена стока и конфекција. 

51) Велков Јордан, претпријатие „Индустриски 
стоки" ул. 468 — за текстил, кратка и плетена стока 
и конфекција. 

52) Силјановски Владо, чевларски дуќан „Ра-
ботник" — за чевли. 

53) Тодоров Драган, Чевларска задруга „Напре-
док" —; за чевли. 

54) Аневски Андро, на служба во „Ангрокожа 
и гума", ул. 55 бр. 35 — за чевли. 

55) Златковски Страхил, „Ангрокожа и гума" 
ул. Водњанска бр. 7 — за кожа, седларска и реме-
нарска стока, прибор и кожна галантерија. 

56) Димитровски Киро, претпријатие „Колек-
тив" — за кожа, седларака и ременарска стока, при-
бор и кожна галантерија. 

57) Тодоровски Раде, претпријатие „Спорт" — за 
кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кож-
на галантерија. 

53) Узеизи Узеир, претпријатие „Макотекс" — 
за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и 
кожна галантерија. 

59) Инженер Димитриев Стоил, Завод за сто-
панско планирање на НРМ — за тутун и производи 
од тутун. 

60) Инженер Камчев Христо, Тутунов комбинат 
— за тутун и производи од тутун. 

61) Црвенковски Живко, „Стокопромет" — за 
добиток и добиточна храна, месо и преработки од 
месо. 

62) Грижовски Ѓуша, директор на „Житофонд" 
— за житарици и млински преработки. 

63) Бајрами Супхи — за житарици и млински 
преработки во „Житофонд". 
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64) Михајлов Ѓоко, Житна заедница Скопје — 
за житарици и млински преработки. 

65) Инженер Бабамов Лазар, Земјоделски иши-
тателен институт — за жита рици и млински пре-
работки. 

66) Анчев инженер Тихомир, доцент на Земјо-
делско-шумарскиот факултет — за житарици и 
млински преработки. 

67) Инженер Гиров Јордан „Семе-Вардар" — за 
семенска стока. 

68) Глигоров инженер Спасе, Земјоделско-испи-
тателен институт — за семенска стока. 

69) Ќилиманов Иван, Фабрика за конзерви „Вар 
дар" — за животни намирници. 

70) Георгиев Стеван, Фабрика за конзерви „Вар-
дар" — за животни намирници. 

71) Дабевски Андон, претпријатие „Иднина" — 
за животни намирници. 

72) Димитров Борис, на служба во претприја-
тието „Ангроколонијал" — за деликатесни произ-
води ји производи од шеќер и какао. 

73) Настев Трајко, на служба во претпријатието 
„Ангроколонијал" — за деликатеси производи и 
производи од шеќер и какао. 

74) Дабевски Андон, на служба во претприја-
тието „Иднина" — за деликатеси производи и про-
изводи од шеќер и какао. 

75) Икономов Александар, ул. 29 бр. 11 — за де-
ликатеси* производи и производи од шеќер и какао. 

76) Инж. Велјанов Димче, Земјоделско испита-
телен ^институт — за емиш и зарзават, овоштие и 
нивни преработки. 

77) Марија Поповска, виши земјо дел ски техни-
чар при Околискиот задружен сојуз, Скопје — за 
емиш и зарзават, овоштие 'и нивни преработки. 

78) Инженер Попов Спасе, Земјоделско стопан-
ство „Острво" — за емиш, зарзават и овоштие и 
нивни преработки. 

79) Андреевски Ристо, ул. 250 бр. 17 — за емиш, 
зарзават и овоштие и нивни преработки. 

80) Белковски Миле, ул. 116 бр. 5 — за емиш, 
зарзават и овоштие, и нивни преработки. 

81) Лазаровски Боге, претпријатие „Јагода" — 
за овоштарство. 

82) Инженер Манушев Боро, во Заводот за ово-
штарство — за емиш, зарзават и овоштие, и нивни 
преработки. 

83) Инженер Матов Крум, во Заводот за ово-
штарство — за емши, зарзават и овоштие, и нивни 
преработки. 

84) Миновски Данчо, во Секретаријатот за зем-
јоделство на НРМ — за емиш, зарзават и овоштие, 
и нивни преработки. 

85) Паркачева инженер Наталија, Земјоделско-
шумарски факултет — за млеко и млечни производи 

86) Новевски инженер Радован, Народен одбор 
на Скопска околија — за млеко и млечни произ-
води. 

87) Филиповски Доксе, претпријатие „Шар" — за 
млеко и млечни производи. 

88) Куновски Лазар, претпријатие за млеко 
„Шар" — за млеко и млечни производи. 

89) Томовски Васил, директор на Конзумната 
млекара — за млеко и млечни производи. 

90) Белковски Рувче, во претпријатието „Жито-
леб" — за леб и печива. 

91) Стојановски Ацо, во претпријатие „Жито-
леб" — за леб и печива. 

92) Петровски 'инженер Никола, на служба во 
Заводот за рибарство — за риба. 

93) Сидоровски инженер Миле, на служба во 
Заводот за рибарство — за риба. 

94) Шолевски инженер Драган, на служба во 
Управата за градско и вонградско зеленило — за 
цвеќиња. 

95) Дурновски Армодије, директор на „Алко-
промег" ул. Гоце Делчев бр. 16 — за алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

96) Николовски Иван, главен магазионер ул. 
341 бр. 15 — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

97) Мисајловскн инженер Боро, Завод за лозар-
ство на НРМ — за алкохолни и безалкохолни пи-
ја лоци. 

98) Инженер Петровски Жарко, во Заводот за 
лозарство на НРМ — за алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

99) Стаменски Бранко, на служба во претприја-
тието „Макотекс" — за сурова кожа, волна и крзно. 

100) ѓорѓиевски инженер Јордан, Земјоделско-
шумарски факултет — за индустриски билки. 

101) Ѓозева инженер Нада, Секретаријат за зем-
јоделство на НРМ — за индустриски билки. 

102) Инженер ѓорѓевски Јордан, Земјоделско-
шумарски факултет — за лековити билки. 

103) Велков Илија, директор на претпријатието 
„Билка" — за лековити билки. 

104) Костадинов Манчо, на служба во претприја-
тието „Билка" — за лековити билки. 

105) Бошковски Драган, на служба во претприја-
тието „Билка" — за лековити билки. 

106) Писевски Ристо, во претпријатието „Коопе-
ратива" — за производи од домашна ракотворба и 
уметнички занаети. 

107) Настевски Гого, на служба во претприја-
тието „Скопски магазин" — за мешана индустриска 
стока. 

108) Димов Стефче, на служба во претпријатието 
„.Караорман" — на градежна стока. 

109) Михајлов Борислав, директор на „Отпад" — 
за отпадоци. 

110) Ивановски Томо, службеник во претприја-
тието „Отпад" — за отпадоци. 

111) Ивановски Томо, во претпријатието „Отпад" 
ул. Егејска бр. 4 — за стари работи. 

112) Бабанов Ристо, на служба во Угостителската 
комора на НРМ — за угостителство. 

ИЗ) Димовски Т. Димо ул. Иво Лола Рибар бр. 60 
— за угостителство. 

114) Угриновски Л. Александар, ул. 71 бр. 43 — 
за угостителство. 

115) Џиков Трајко, Илинденска бр. 59 — за ко-
лонијална стока. 

116) Димовски Спиро, Орце Николов бр. 31 — за 
колонијална стока. 

117) Димитров Борис, на служба во претприја-
тието „.Ангроколонијал" — за колонијална стока. 

118) ѓорѓиев Борис, аутомеханичар во претпри-
јатието „Аутотурист" — за аутомеханичарски по-
правки. 
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119) Ковачевски Илија, аутомеханичар во прет-
пријатието „Вардар" — за аутомеханичарски по-
правки. 

120) Перчинков Јосиф, часовникар, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 27 — за часовнпчарски занает. 

121) Кртев Ѓорѓи, на служба во Секретаријатот 
за финансии на НРМ — за финансиски работи, 
сметководство и книговодство. 

122) Инженер Пемовски Димче, на служба во За-
водот за лозарство' на НРМ — за лозарство. 

123) Лелеков Илија, на служба во Заводот за ло-
зарство на НРМ — за лозарство. 

124) Михај ловени Ѓоко, во Жити азаедница Скоп-
је — за зрнени храни. 

XXII. ЗА НЕГОТИНО 

1) Александар Бошев, инженер во Градежното 
претпријатие „.Вардар" — за градежни материјали 
и градежни! услуги. 

2) Крсте Неделков, директор во Градежното 
претпријатие „Вардар" — за градежни материјали 
и градежни услуги. 

3) Димитар Момев," инженер агроном во Прет-
пријатието за откуп на тутун „Моша Пијаде" — за 
тутун и тутунови преработки. 

4) Милан Јованов Трајков, "земјоделец од Не-
готино — за тутун и тутунови преработки. 

5) Методи Ангелов — санитарен инспектор во* 
Народниот одбор на општината — за прехранбени 
артикли. 

6) Панчо Тимов, раководител на продавницата 
за леб и печива — за прехранбени артикли. 

7) Лазар Кушев, помошник ветеринарен лека]} 
при ветеринарната станица — за живина. 

8) Коце Л. Коцев, помошник ветеринарен ле-
кар при ветеринарната станица — за живина. 

9) Јово Апостолов — земјоделски техничар, 
службеник во Народниот одбор на општината — 
за семиња. 

10) Глигор Стојчев, директор на Трговското 
претпријатие „Антигонија*' —• за текстил, кратка и 
плетена стока и конфекција. 

11) Јордан Андонов, директор на Трговското 
претпријатие „Пролетер" — за текстил, кратка и 
плетена стока и конфекција. 

12) Трајчо Глигоров, директор на Трговското 
претпријатие „Вардар" -— за емши, зарзават, овош-
тие и преработки. 

13) Ристо Јанев, бавчанџија — за емиш, зарза-
ват, овоштие и преработки. 

14) Наум Пирузески, инженер агроном во Др-
жавното земјоделско стопанство „Грозд" — за ло-
зарство и лозарски производи. 

15) Ристо Витанов, инженер агроном во ладњача 
претпријатие во изградба — за лозарство и лозар-
ски производи. 

16) Тодор Поп Илиев, кожар во Откупната ста-
ница „Макотекс" — за сурова кожа, волна, живо-
тински отпадоци и влакна. 

17) Маџиров Жарко, ветеринарен лекар во ве-
теринарната станица — за жива стока. 

18) Александар Апостолов, комерцијална во 
Трговското претпријатие „.Вардар" — за жида стока 

19) Љубиша Милиќ, директор на Државното 
земјоделско стопанство „Црвени брегови" — за мле-
ко и млечни производи. 

20) Лазо Камдалиев, занаетчиски мајстор во 
Занаетчиското претпријатие „Јадран" — за млеко 
и млечни производи. 

21) Коста Иванов, директор во Главниот задру-
жен сојуз „Иљо Виларов" — за земјоделски маши-
ни, алати, вештачки, ѓубриња и средства за заштита 
на растенијата. 

22) Перо Ангелов, земјоделски техничар во Др-
жавното земјоделско стопанство „.Грозд", Дуброво 
— за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубриња 
и средства за заштита на. растенијата. 

23) Трајко Панов, директор на Угостителскиот 
дуќан „Пролет" — за алкохолни пијалоци. 

24) Киро Ефтимов Јованов, работник во Прет-
пријатието за откуп на тутун „Моша Пијаде" — за 
алкохолни пијалоци. 

25) Ристо Петров, посластичар во Занаетчиското 
претпријатие „Јадран" — за шеќер и производи од 
шеќер. 

26) Илија Кимов, тишлер, во Неготино, за на-
мештај и титлерски работи. 

27) Никола Ангелков, тишлер од Неготино — за 
намештај и тишлерски работи. 

28) Киро Дафов, продавач во брашнарага — за 
житарици »и млински производи, тестени и зрнести 
храни. 

29) Јордан Андонов, раководител на „Житен 
фонд " — за житарици и млински производи, тесте-

, ни и зрнести храни. 
30) Јордан Темелков, службеник при трафоста-

ницата Неготино — за електрични услуги. 
31) Ристо Донев, електричар — за електрични 

услуги. 
32) Паланков ѓорѓи, службеник во кино „Вар-

дар" — за молеро-фарбарски услуги. 
33) Диме Димев, шеф на книговодството во Прет 

пријатното за откуп на тутун „Моша Пијаде" — за 
финансиски и книговодствени работи. 

34) Лазар Малинов, книговодигел во Занаетчи-
ското претпријатие „Јадран" — за финансиски и 
книговодствени работи. 

XXIII. ЗА СВЕТИ НИКОЛЕ 

1) Јанко Јашчул, надмлинар, млински произ-
води и жптарици Св. Николе — за житарица 

2) Михаилов Никола, инженер агроном — за 
сточна храна. 

3) Мирче Мемедалиев, „.Снабдител" Св. Нико-
ле — за жива стока. 

4) Вијенти Аксентиев, Деловен сојуз — за ко-
жи и волна. 

5) Ванчо Костадинов од Свети Николе, управ 
ник во Овоштен расадник — за овоштие и зарзават'. 

6) Лазо Јованов од Свети Николе, земјоделски 
техничар — за млеко и производ^ од млеко. 

7) Новчо Спасов, управник во Општо земјодел-
ската задруга Св. Николе. 

8) Ванчо Коцев од Св. Николе, директор на 
угостителското претпријагне — за алкохолни и без-
алкохолни производи. 
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9) Димче Петров, техничар во Деловен сојуз 
— за вештачки ѓубриња. 

10) Ванчо Андов, машински техничар — за зем-
јоделски машини, алати. 

И) Тоде Панев, директор на „Пелистер" — за 
огревно дрво и дрвена граѓа! 

12) Тодор Мицков, тишлер во Св. Николе — за 
намештај. 

13) Доне Пехливанов од Св. Николе, директор 
на Претпријатието „Снабдител" — за сувомеснати 
производи. 

14) Добре Андонов, директор на млинот — за 
тестени производи. 

15) Трајчо Тосев, управник во Трговското прет-
пријатие „Иднина" — за тексгил, галантерија и 
конфекција. 

16) Благој Ѓердов, електричен техничар — за 
електрични материјали и услуги. 

17) Стево Елисеев, градежен техничар за це-
мент, стакло, тули и; ќерамиди. 

18) Иван Ѓорчев, колар во Свети Николе, — за 
коларски работи. 

19) Здравко Коцев, магационер во „Пелисгер" 
— за бои, лакови, хемикалии и прибор. 

20) Стојанче Барбаровски, механичка работил-
ница — за железарска и метална стока. 

21) Владо Вукадинов, технички механичар — за 
моторни возила и резервни делови и прибор. 

22) Наце Боризов кино сала — за трактори и 
сообраќај. 

23) Цане Лугански, бочвар од Св. Николе — за 
бочварски производи. 

24) Санде Марков, столар — за столарски про-
изводи. 

25) Коле Ѓорѓиевски, службеник во „Светлост" 
— за хартија. 

26) Боце Спасов, референт по земјоделие, служ-
беник во Народниот одбор на општината — Свети 
Николе — за семиња. 

27) Панче Панев, директор на „Прогрес" — за 
колонијални стоки. 

28) Ѓене Сандев, тишлер — за лимарски услуги. 
29) Трајче Милев, градежен инспектор, Наро-

ден одбор на општината Свети Николе — за гра-
дежни и зидарски услуги. 

30) Киро Андонов, шеќерџија од Свети Николе 
— за производи од шеќер. 

31) Ѓурѓи ја Ганева 'л Коле Ѓорчев, од Свети Ни-
коле — за финансово сметководство и книговодство. 

Су бр. 412 
]5 февруари 1958 година 

Скопје 
Претседател 

на Вишиот стопански суд на НРМ, 
П. Лвиларов, е. р 

КОНКУРСИ 
Врз основа одлуката на Советот за просвета на 

Народниот одбор на Скопска околија и одлуките на 
советите за просвета на народните одбори на општим 
&ите на подрачјето на Скопска околија, Конкурсна-
та комисија на Советот за просвета распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на празните места и) тоа: 

1. Дирек гор на Школата за применета умет-
ност, ! 

2. Директор на Школата за социјални работници, 
3. Директор на осумгодишната школа „Коле Не-

делковски", 
4. Директор на осумгодишната школа во Љу-

банци 
5. Директор на осум г оди хина та школа во Мила-

диновци 
6. Директор на осумгодишната школа во Пет-

ровец. 
УСЛОВИ: 
Под 1: завршена ликовна академија или акаде-

мија за применета уметност. 
Под 2: завршен Филозофски факултет, поло-

жен стручен испит минимум пет години настав-
н и ч е практика, или завршена виша школа за сб-
цијални работници и максимум пет години службе-
ничка практика. 

Под 3, 4, 5 и 6: завршена ВПШ или Филозофски 
факултет со положен стручен испит и минимум 
шест години наставниче практика или учителска 
школа со положен стручен испит и минимум 10 го-
дини учителска практика. 

Принадлежностите следуваат спрема постојните 
прописи. 

Молбите со податоците за движењето во служ-
бата и документи со кои се потврдува исполнува-
њето на условите ќе ги примаат школските одбори 
до 31 мај 1958 година. 
21. IV. 1958 година 

Скопје 

Врз основа на одлуката бр. 8 од 31-III-1958 го-
дина на Советот за просвета на Народниот одбор на 
Скопска околија, Конкурсната комисија на Советот 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на празните наставнички места 

во учебната 1958/59 година во школите на терито-
ријата на Скопска околија и тоа: 

I. ПОТРЕБНИ НАСТАВНИЦИ СО ФАКУЛТЕТСКА 
СПРЕМА 

1. Средна техничка школа 
— градежни инженери 6 
— геодетски 'инженери 4 
— машински инженери 6 
— електро инженери 2 
— хидротехн. инженери 1 

— професори по математика 3 
— професори по германски 1 

2. Средна економска школа 
— економисти 4 
— правници 1 

3. Школа за применета уметност 
— професори за предметот графика 1 
— професори за внатрешна архитект .1. 

4. Школа за социјални работници 
— професори за педагошка група предмети 1 
— професори за методика на социјалниот 

работник I 
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5. Средна музичка школа 
— професори за клавир 
— професори за виолина 
— професори за дирижирање 
— професори за хармонија и контралункт 

6. Нижа музичка школа 
— професори за клавир 
— професори за виолина 

7. Школа за лекарски помошници 
— професори по германски јазик 
— професори по англ1 леки јазик 
— професори по биологија 

8. Гимназија „Ј. Б. Тито" 
— професори по биологија 

9. Гимназија „Орце Николов" 
— професори по англиски јазик 
— професори по математика 

10. Индустриска школа 
— електро инженер 
— машински инженер 
—- професор по математика 
— професор по политичка економија 

II ПОТРЕБНИ НАСТАВНИЦИ СО ЗАВРШЕНА 
ВПШ ИЛИ ФАКУЛТЕТ 

1. За македонски јазик: 
а) за школите во Скопје: 

— „Кирил Пејчиновић 1 
— „Гоце Делчев" 1 
— „Карпуш" 1 

— „Климент Охридски" 1 
— „.Моша Пијаде" 1 

б) во селата: 
— Љубанци 1 

— Кучково 1 
— Драчево I 
— Горче Петров 1 
— Студеничани 1 
— Петровец 1 
— Миладиновци 1 

2. За македонски-српскохрватски 
— „Иво Рлбар Лола" 1 
— „11 октомври" 1 

3. За француски јазик: 
, а) во Скопје: 

— „Владимир Илич — Ленин" 1 
— „11 октомври" 1 
— „Кирил Пејчиновић 1 
— „Коле ^делковски" 1 
— „Стлѕв Наумов" 1 
— „Даме Груев" I 
— „Моша Пијаде" 1 
— „Тефејуз" 1 

б) во селата: 
— Маџари 1 
— Драчево 1 
— Зелениково 1 
— Љубанци 1 
— Кучевиште 
— Горче Петров 2 
— Петровец 1 
— Миладиновци 1 

4. За српскохрватски јазик 
а) во градот; 

— „Сгиф Наумов" 
— „Никола Вапцаров" 
— „.Владимир Назор" 

б) во селата: 
— Љубанци 
— Драчево 

5. За математика: 
во Скопје: 

— „Карпуш" 
— „Владо Тасевскл" 
— Никола Вапцаров" 
— Стиф Наумов" 
— „Његош" 
— „Јане Сандански" 
— „Владимир Назор" 
— „Иво Рибар Лола" 
— „Браќа Миладинови" 
— „Кирил Пејчиновић 
— „11 октомври" 
— „Лирија" (]шипт. наст. јаз.) 
— „.Моша Пијаде" (шипт. наст. јаз.) 
— УЗУС „Коце металец" 
— УЗУС „Никола Тесла" 
— УЗУС „Димитар Влахов" 
— Вечерна гимназија „Благоја Давков" 

во селата: 
— Драчево 
— Горче Петров 

в. За математика — физика 
во Скопје: 

— „Коле Неделковски" 
— „Гоце Делчев" 
— ,,29 ноември" 
— Владо Тасевски" 
— „Кирлш Пеј чиновиќ" 
— „Браќа Миладинови" 
— „Владимир Назор" 
— Вечерна гимназија „Благоја Давков" 
— Средна Фискултурна школа 
— Школа за лекарски помошници 
— Школа за завари и заботехнлчари 
— УЗУС „Крсте Мисирков" 

во селата: 
— Горче Петров 
— Кучково 
— Љубанци 
— Кучевиште 
— Рашче (шипт. наст. јаз.) 
— Студеничани (шипт. наст. јаз.) 
— Петровец 
— Миладиновци 

7. За историја — географија 
во Скопје: 

— „Климент Охридски" 
— „Гоце Делчев" 
— „11 октомври" 
— „Јане Сандански" 
— „Лирија" Сштип. наст. јаз.) 
— „Тефејуз „турски јаст. јаз.) 
— Миладиновци 

во селата: 
— Љубанци 
— К учев иште 
— Драчево 

Бр. 11 — ор. гг% 
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— Сгуденичани (шипт. на ст. јаз.) 1 
— Зелениково 1 

8. За хемија — Физика 
— „Никола Вапцаров" 1 
— „Кирил и Методи" (Маџара) 1 

9. За биологија — хемија 
во Скопје: 

— „Никола Вапцаров" 1 
— „Гоце Делчлев" 1 
— „Васил Главинов" 1 
— Вечерна гимназија „.Благоја Давков" 1 

во селата: 
— Драчево 1 
— Горче Петров 1 
— Љубанци 1 
— Кучевиште 1 
— Студеничани (шипт. наст. јаз.) 1 
— Рашче (!шипт. јаст. јаз.) 1 
— Петровец 1 
— Миладиновци 1 

10. За цртање 
во Скопје: 

— „Васил Главинов" 1 
— „И октомври" 1 
— „Владимир Назор" 1 
— „Владо Тасевски" 1 
— „Лирија" (шипт. насг. јаз.) 1 

во селата: 
— Драчево 1 

11. За турски јазик: 
— „Тефејуз" 1 

12. За виолина: 
— Нижа музичка школа 1 

I I 
III. ПОТРЕБНИ НАСТАВНИЦИ СО СРЕДНА 

ШКОЛА ИЛИ ВПШ 

1. За музика 
во Скопје: 

— „Јане Сндански" 1 
— „.Васил Главинов" 1 
— „Никола Вапцаров" 1 
— „11 октомври" 1 
— „Кирил Пејчиновић 1 
— „.Иво Рибар Лола" 1 
— „Коле Неделковски" 1 
— „Владимир Илич Ленин" 1 
— „Његош" 1 
— „Владо Тасевски 1 

во селата: 
— Ѓорче Петров 1 
— Драчево 1 
— Кучевиште 1 
— Петровец 1 

2. За фискултура: 
во Скопје: 

— „.Владимир Назор" 1 
— „Владо Тасевски" 1 
— „Васил Главинов" 1 
— Гимназија „Цветан Димов" 1 

— Учителска школа „Никола Карев" 1 
— „Моша Пијаде" (шипт. наст. јаз.) 1 

во селата: 
— Драчево 1 
— Зелениково 1 
— Ѓорче Петров 4 1 
Наставниците по сите предмети кои ќе конку-

рираат во школите: „Гоце Делчев", „Коле Недел-
коески", „.Владимир Илич Ленин", „Његош", „Иво 
Рибар Лола", Кирил Пејчиновић, „11 октомври" и 
„Браќа Миладинови" треба да имаат положено др-
жавен стручен испит. 

На наставниците во школите во селата им при-
паѓа бесплатен стан и огрев, воколклу ги исполну-
ваат условите по Одлуката за бесплатен стан и 
огрев. 

На наставниците по стручните предмети во 
стручните школи: Средна техничка школа, Средна 
економска школа, Индустриска школа, училиштата 
за ученици во стопанството, покрај редовните при-
надлежности, им припаѓа и одделен додаток по Од-
луката за одделни додатоци. 

На конкурсот кандидатите треба да се јавуваат 
до шкслските одбори. Можат да се поднесуваат мол-
би и до повеќе школслки одбори (школи) само во 
секоја молба кандидатот е должен да наведе во 
која школа најповеќе би сакал да биде примен. 

Кон молбата треба да бидат приложени: 
1. податоци за движењето во службата и доку-

менти со кои се потврдуваат разлозите поради кои 
се бара примањето во служба; 

2. документи за школките, односно стручните 
квалификации; 

3. препис од оценките — карактеристиките за 
работата во последните 3 години, воколку не се ба-
ра прво назначување; 

4. сите други документи предвидени по чл. 31 
од Законот за јавните службеници. 

Во молбата треба да биде наведена точната ад-
реса на боравењето на кандидатот во времето од 
20 до 30 јуни! 1958 година. Рокот за пријавување на 
конкурсот е 31-У-1958 година. 

- ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

СОДРЖИНА 

Страна 

77. Одлука за овластување Секретаријатот за 
општа управа на Извршниот совет да опре-
дели испитна комисија за стручните испити 
на управните службеници — — — — 201 

78. Одлука за овластување на Советот за кул-
тура на НРМ да ги потврдува правилата на 
Радиодифузната станица во Скопје — — 201 

79. Решение за назначување стални судски 
вешти лица во Народна Република Маке-
донија — — — — — — — — — 201 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пош. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скрије, бр. 802-Т-898, Печатница ,?Гоце Делчев" И (2108) — Скопје, 


