
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА 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 
Петок, 31 декември 1954 

Број 40 Година X 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 40 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 
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1 на Уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство и орга-
ните на власта на Народна Република Маке-
донија, Извршниот совет пропишува 

УПАТСТВО 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СЛУЖБАТА 
ЈАВНИ ПАТИШТА, ПАТЕН И ЕЗЕРСКИ 
СООБРАЌАЈ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

1) Работите на државната управа во вр-
ска со јавните патишта и патниот сообраќај 
на подрачјето на околната , градот, градска-
та општина со посебни права, односно оп-
штината ги врши народниот одбор на око-
лината, градот, градската општина со посеб-
ни права, односно општината преку Упра-
вата за патишта и патен сообраќај како ор-
ган во состав на народниот одбор, односно 
преку органот надлежен за комунални ра-
боти. 

2) Работите на државната управа во врска 
со подржувањето на јавните патишта и ули-
ци на подрачјето на народниот одбор на око-
л н а т а , градот, градската општина со посебни 
права, односно општината ги врши народ-
ниот одбор на околијата, градот, градската 
општина со посебни права, односно општина-
та преку техничката секција за патишта, ка-
ко самостојна установа. 

Народниот одбор на општината работите 
од надлежноста на техничката секција може 
да ги врши преку управата за патишта и па-
тен сообраќај или преку органот надлежен 
за комунални работи. 

3) Работите на државната управа во врс-
ка со езерскиот сообраќај на подрачјето на 
околината, односно градската општина со по-
себни права ги врши народниот одбор на 
околијата односно градската општина со по-
себни права преку капетанијата за езерски 
сообраќај во состав на управата за патишта 
и патен сообраќај, односно преку органот 
надлежен за комунални работи. 

За вршење на работите од својата над-
лежност капетанијата за езерски сообраќај 
во состав на управата за патишта и патен 
сообраќај, односно управата за патишта, па-
тен и езерски сообраќај има капетан на при-
станиште, службеници и работници. 

А. УПРАВА ЗА ПАТИШТА И ПАТЕН 
. СООБРАЌАЈ 

4) Управата за патишта и патен сообраќај 
на народниот одбор на око лиј ата, градот, град 
ската општина со посебни права, односно оп-
штината: 

— се грижи за спроведувањето на зако-
ните и другите сојузни, републички и локал-
ни прописи од областа на службата на јав-
ните патишта и патниот сообраќај и за таа 
цел дава појаснетава за нивната правилна 
примена и превзима други мерки во рамките 
на овластувањата што и се дадени со зако-
ните и другите сојузни, републички и ло-
кални прописи; 

— го контролира извршувањето на зако-
ните и другите сојузни, републички и локал-
ни прописи од областа на службата на јав-
ните патишта и патниот сообраќај; 

— врши надзор, контрола и евиденција 
на работите на јавните патишта и улиците; 

— прибира и обработува податоци за из-
работување програми, предрачуни, проекти и 
друго за работите на јавните патишта; пат-
ните објекти и улици како и за предлози за 
прогласување и категоризација на патишта-
та; 

— ја проучува патната и уличната мре-
ж а и со оглед на состојбата на истата и ин-
тензитетот на сообраќајот иревзима мерки, 
предлага и спроведува мерки за нејзиното 
одржување, проширување и усовршување; 

— води катастар на патиштата, патните 
објекти и улиците; 

— решава во прва степен во работите на 
службата на јавните патишта и патен сообра-
ќа ј од својата надлежност; 

— врши други работи што и се ставени во 
надлежност со закони или други сојузни, 
републички и локални прописи. 

Со управата за патишта и патен сообра-
ќа ј раководи ш е ф на управата. 

За вршење на работите од својата над-
лежност Управата за патишта и патен соо-
браќај има инспектори и службеници. 

Б. ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА 

5) Техничката секција за патишта на на-
родниот одбор на око лиј ата, градот, градска-
та општина со посебни права, односно општи-
ната врши: 
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— подржувала на патиштата и улиците; 
— изведува работи од помал обем во вр-

ска со градењето на нови и реконструкција 
на постоеќите патишта и улици; 

— присобира и обработува технички по-
датоци за составување на планови и проекти 
за изградба на патишта и улици; 

— теренска работа на обележување на 
патиштата со сообраќајни белези и со белези 
за километри; 

— прибира податоци за водење на ката-
стар на патиштата, патните објекти и улици; 

— организира и раководи со службата за 
броење на сообраќајот на патиштата; 

— присобира и обработува разни подато-
ци за состојбата на патиштата и патните об-
јекти; 

— составува технички документации за 
работите од помал обем; 

— врши други работи што и се ставени 
во надлежност со закон или други сојузни, 
републички и локални прописи. 

. Со техничката секција за патишта рако-
води ш е ф на техничката секција за патиш-
та, кој мора да е градежен инжинер или гра-
дежен техничар со соодветна пракса за ра-
ботите по патиштата. 

Техничката секција за патишта има по-
себна претсметка на приходи и расходи. 

Шефот на техничката секција за патишта 
е наредбодател за извршување на претсмет-
ката на приходите и расходите на технич-
ката секција за патишта. 

За вршење на работите од својата над-
лежност техничката секција има потребен 
број службеници и работници. 

6) Ова упатство влегува во сила со денот 
на објавувањето ^ „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС бр. 357 
27 декември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Љупчо Арсов, е. р. 
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На основа член 71 точ. 12 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и чл. 2 од 
Законот за давање амнестија и помилување, 
Извршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Се ослободуваат од понатамошното издр-
жување на изречената односно деломично 
намалена главна казна: 

Алиовски Ибраимов Малик; 

Вучоровиќ Петров Никола; Василевски 
Венче; Ваш Јанеза Едмунд; и Буковиќ Бог-
дана Рал јо; 

Данков Костов Елисеј; 
Ѓорѓиевски Насев Љубомир; ѓорѓиевски 

Јованов Петко; 
Илиев Ѓорѓиев Стојан; Ивањац Нијата 

Михајло; 
Јовчиќ Милија Ранко; Јелешиќ Марков 

Слободан; Јованов Јанев Никола; 
Кувелич Радосава Средоје; Крстева Слав-

кова Вера; Караговски Имеров Муса; Кала-
биќ Ибра Ибдро; 

Момчиловиќ Душанов Софроније; Му е 
Јанеза Аугуст; Мициќ Сава Божидар; Ми-
хајлов Ристов Борис; Мемишов Минушев Ј у -
суф; Милокановиќ Ивана Армада; Минд ошев 
Томов Боро; Марковски Мирков Атанас; 

Настевски Каранфилов Насте; Николов 
Илиев Трендафил; Неофитовски Спиров 
Рајко; 

Османовски Адемов Кадри; 
Петрашевски Арсенов Благоја; Панов Бо-

шков Радомир; 
Рахманов Менова Алија; 
Стефановски Б л а ж е в Лазо; Стојковски 

Петров Јордан; Садиловски Алилов Абдија; 
Софија Селима Мехмед; Серафимов Лазаров 
Мијал; Сотировски Митрев Алексо; Стојков -
ски Зарев Љубомир; Ставрова Даница; Су-
лејмановски Шабанов Сулејман; 

Трпчевски: Петров Киро; Тимов Атанасов 
Стојан; Трифуновски Димчев Душан; 

Цветковски Павлов Перо; Цветанов Ни-
колов Перо; 

Шерифовски Реџепов Шукри; Шабиќ Ме-
хмеда Омер; 

Оваа одлука влегува во сила на 31 декем-
ври 1954 година. 

Пом. бр. 231 
31 декември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

1 9 9 / 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ согласно чл. 13 буква г) од Законот за 
уд ру жени јата, соборите и другите јавни скупови 
по поднесената пријава за одобруваше оснивањето 
и работата на Авто-мото сојузот на Македонија 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСЛИКАЊЕТО И РАБОТАТА НА АВТОМО-

БИЛ ОКО-МОТОРЦИКЛ ИСТИЧКИОТ СОЈУЗ 
НА МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува основањето и работата на Автомо-
билско-моторциклистичкиот сојуз на Македонија, 
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со седиште во град Скопје, а со право на дејност 
на подрачјето на НР Македонија. 

Бр. 11670 
4 ноември 1954 год. 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
М. Мицајков, е. р. 

200 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ на основа чл. 13 буква г) од Законот за 
удружени јата, соборите и другите јавни скупови по 
поднесената пријава за оснивање и работа на Дру-
штвото на забо-здравствените работници од НРМ 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ!*) И РАБОТАТА НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ЗАБОЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД 

НР МАКЕДОНИЈА 
Се одобрува оснивањето и работата на Дру-

штвото на забоздравствените работници од НР Ма-
кедонија, со седиште во град Скопје, а со право 
на дејност на подрачјето на НР Македонија. 

Бр. 9797 
29 септември 1954 год. 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
М. Мицајков, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(Претпријатија и дуќани) 
Окружниот стопански' суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
19 октомври 1954 година под реден број 628, е за-
пишано претставништвото под фирма: Претстав-
ништво — Озеха економска пропаганда и рекла-
ма, со седиште во Скопје. Предмет на школувањето 
на претставништвото е: склучување на договори 
за изработка на идејни цртежи, етикети, плакати, 
огласи, реклами и други реклами. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ул. 
,.628"/54. (1507) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 ав-
густ 1954 година, на страна 119, под реден број 1, 
е запишан дуќанот под фирма: Угостителски ду-
ќан-бифе „Солун", со седиште во Кичево. Пред-
мет на послувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски преработки, ќибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 489/54. 
(1070) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Кни-
говодственото биро „Ажурност" — Куманово, до-
сега водено во регистарот на стопанските орга-
низации при Секретаријатот за стопанство на НО 
на Градската општина — Куманово на страна 84, 
под реден број 84, е префрлено од поменатиот 
регистар и запишано во регистарот на стопански-
те организации при овој суд на 25 септември 1954 
год. под реден број 529, под фирма: Книговод-
ствено биро „Ажурност", со седиште во Куманово. 
Предмет на школувањето на бирото е: книговод-
ствени услуги. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Фи бр. 553/54. 
(1235) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 24 сеп-
тември 1954 година, на страна 169, под реден бр. 1, 
е запишан трговскиот дуќан под фирма: Само-
стоен трговски дуќан-пиљара „Црвена јаболка", 
со седиште во Гостивар. Предмет на школувањето 
на дуќанот е: трговија на мало со зарзават, овош-
тие и преработки; млечни производи; производи 
врз база на шиќер и какао и риби. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 581/54. 
(1264) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 331/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Голгота", со седиште во 
Струмица. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
изработка и продажба на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 331/54. 
(1270) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 332/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Работник", со седиште во 
Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: 
изработка и продажба на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 320/54. 
(1271) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 334/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Суво Лаки", со седиште 
ао Струмица. Предмет на школувањето на дуќанот 
е: продажба на месо. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 334/54. 
(1273) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден бр. 
336/1954 година е запишана станицата под фирма: 
Откупна станица „Макотекс", со седиште во Бе-
рово. Предмет на послувањето на станицата е: 
откуп на големо на сурова кожа, волна и крзно, 
животински отпадоци и влакна. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 336/54. 
(1275) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 341/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Герман", со седиште во 
Струмица. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
продажба на месо. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 341/54. 
(1280) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 342/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Бистра", со седиште во 
Струмица. Предмет на поодувањето на дуќанот е; 
изработка и продажба на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Чтип, Р. бр. 342/54. 
. (1281) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 344/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Кајмакчалан", со седиште 
во Струмица. Предмет на школувањето на дуќа-
нот е: изработка и продажба на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 344/54. 
(1283) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 345/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Нов век", со седиште во 
Струмица. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
производство и продажба на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 345/54. 
(1284) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 346/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Напредок", . со седиште 
во Струмица. Предмет на поодувањето на дуќа-
нот е: продажба на месо. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 346/54. 
(1285) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
брох 347/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Вехна", со седиште во 
Струмица. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
производство и продажба на леб и печиво. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 347/54. 
(1286) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 348/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Истра", со седиште во 
Струмица. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
продажба на месо. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 348/54. 
(1287) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 350/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Блен", со седиште во Стру-
мица. Предмет на школувањето на дуќанот е: про-
дажба на месо. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 350/54. 
(1289) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 3640/1954 година е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Трговско претпријатие на 
мало „Лакавица", со седиште во е. Конче — Ра-
довиш. Предмет на поодувањето на претпријатието 
е: трговија со прехранбени артикли и предмети за 
куќни потреби, како и со мешовита индустриска 
стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 360/54. 
(1297) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
гистарот на стопанските организации под реден 
број 362/1954 година е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Трговско претпријатие „Кит-
ка", со седиште во село Ново Село — Струмичко. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: тр-
говија со прехранбени артикли и предмети за 
куќни потреби како и со мешовита индустриска 
стака. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 362/54. 
(1299) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Тр-
говскиот дуќан за колонијал, стакларија и произ-
води од тутун на мало „Напредок" —• Куманово, 
досега воден во регистарот на стопанските прет-
цријатија при Секретаријатот за стопанство на НО 
на Градската општина — Куманово на страна 23. 
реден бр. 23, е префрлен од поменатиот регистар 
и запишан во регистарот на стопанските органи-
зации при овој суд на 31 август 1954 година под 
реден број 310 под фирма: Трговски дуќан за ко-
лонијал, стакларија и производи од тутун на мало 
„Напредок", со седиште во Куманово. Предмет на 
школувањето на дуќанот е: трговија со колонијал, 
стакларија и производи на тутун на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 463/54. 
(1311) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 24 сеп-
тември 1954 година на страна 335, под реден број 
335, е запишано конституирањето на угостителски-
от дуќан под фирма. Угостителски дуќан „Ту-
рист", со седиште во Нови Дојран — Гевгелиско. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: продажба 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци на мало. 

Дуќанот е предаден на Работниот колектив на 
ден 26 август 1954 г. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 504/54. 
(1121) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 355/1954 година е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Трговско претпријатие на 
мало „Беласица", со седиште во село Смолари — 
Струмичко. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
трговија со прехранбени артикли и предмети за 
куќни потреби и мешовита индустриска стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 355/54. 
(1306) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27 сеп-
тември 1954 година на страна 171, под реден број 
1, е запишано стопанското претпријатие под фир-
ма: Трговско претпријатие со мешовити и инду-
стриски стоки на големо „Задругар", со седиште 
во Гостивар. Предмет на иселувањето на претпри-
јатието е: трговија на големо со: текстил, куси и 
плетени стоки и конфекција; галантерија, базар-
ски стоки и играчки; јажарски стоки, ка дел ни и 
јутени производи; производи од гума, каучук и 
пластични маси; железарски и метални стоки; би-
цикли, машини за шиење и прибор; селско-сто-
пански машини и алати; вештачки ѓубрива и сред-
ства за заштита на растенијата; нафтени дери-
вати, мазива уља и масти; електрични материјали; 
сатови и изработки од драгоцени метали; бои, ла-
кови, хемикалии и прибор; парфимериски и коз-
метички стоки; градежни материјали; стакло, пор-
цулан и керамички стоки; канцелариски матери-
јали, хартија, школски прибор и прибор за пишу-
вање; семенски стоки; животни прехрани, пред-
мети за куќни потреби и прибор; деликатеси про-
изводи; производи врз база на шеќер и какао; зар-
зават, овоштие и преработки; алкохолни и без-
алкохолни пијалоци; тутунски преработки, ќибрит 
и друго; противпожарни направи, материјали и 
прибор; мешовити индустриски стоки; технички 
стоки за снабдување на производителите прет-
пријатија и тоа: машини, уреди, технички, желе-
зарски и метални стоки; бои и хемикалии; огне-
отпорни материјали и неметали; технички горива 
и мазива; резервни делови, утезилии и прибор, 
електро-технички материјали; градежни матери-
јали; алат опрема и прибор за занаетчиство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 593/54. 
(1268) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 17 март 
1954 година на страна 29, под реден број 29, е за-
пишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на 
мало „Балкан", со седиште во Титов Велес. Пред-
мет на послувањето на дуќанот е: трговија на ма-
ло со бои, лакови, хемикалии и стаклорезарство. 

Дуќанот е основан со решение на НО на Град-
ската општина —.Титов Велес бр. 15745 од 4 де-
кември 1953 година. 

Дуќанот ќе го потпишува Илиев Трајков То-
дор, раководител и Јуртиев Ѓоре, продавач, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 3/54. 
(1312) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието за расподелба на филмови, за поправка 
и монтажа на кино-проектори „Македонија" — 
Скопје, досега водено во регистарот на стопански-
те претпријатија при Советот за стопанство на НО 
на град Скопје на страна 89, под реден број 379, е 
префрлено од поменатиот регистар и запишано во 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд на 4 септември 1954 година под реден број 320 
под фирма: Претпријатие за расподела на фил-
мови, за поправка и монтажа на кино-проектори 
„Македонија", со седиште во Скопје. Предмет на 
послувањето на претпријатието е: набавка на стра-
ни и домашни уметнички и документарни филмо-
ви и расподела на истите, набавка и продажба на 
киноматеријал, делови од кино-проекти и тонски 
уреѓаи и преглед на филмски копија. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 423/54. 
(1313) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации' под реден 
број 364/1954 година е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Електрично претпријатие, со 
седиште во Штип. Предмет на школувањето на прет 
пријатието е: производство на електрична енерги-
ја, одржување на транспортни уреди, трафостаници 
и далекувод^ 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 364/54. 
(1315) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 13 мај 
1954 година под реден број 159, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Трговско прет-
пријатие „Бигла", со седиште во Демир Хисар. 
Предмет на иселувањето на претпријатието е: тр-
говија на мало и големо со алкохолни и безалко-
холни пијалоци, животни прехрани и предмети за 
куќни потреби тутунски преработки, кибрит, при-
бор и др. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 159/54. 
(1320), 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27 л а ј 
1954 година под реден број 162, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Чинар", 
со седиште во Охрид. Предмет на школувањето на 
дуќанот е: трговија на мало со прехранбени ар-
тикли и предмети за куќни потреби, производи врз 
база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 162/54. 
(1322) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 22 јули 
1954 година под реден број 218, е запишано стопан-
ско™ претпријатие под фирма: Занаетчиско произ-
водно претпријатие „Напредок'', со седиште во Би-
тола. Предмет на домувањето на претпријатието 
е: водење на книговодството обрачунска евиден-

I 
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ција, набавување на материјал, транспорт и скла-
дирање на готови стоки. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 218/54. 
(1408) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 23 јули 
1954 година под реден број 219, е запишано' стопан-
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие за растурање на печат и книжарство „Кул-
тура", со седиште во Битола. Предмет на поодува-
њето на претпријатието е: трговија на мало со кан-
целариски мат|ејријали„ хартијја, школски прибор 
и прибор за пишување, книги и музикали (књижа-
ри) и растурање на весници и повремени списанија. 

Од Окружниот суд на Битола, Р. бр. 219/54. 
(1409) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 23 јули 
1954 година под реден број 220, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан — гостилница „Де-
бар", со седиште во Битола. Предмет на поодува-
њето на дуќанот е: угостителски услуги со исхрана, 
точење на пијалоци, преноќиште и сместување на 
добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 220/54. 
(1410) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 14 септем-
ври 1954 година под реден број 284, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Претпријатие за 
езерски сообраќај „Биљана", со седиште во Охрид. 
Предмет на иселувањето на претпријатието е: пре-
воз на патници и стоки на Охридското Езеро, како 
и вршење дејност со багер. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 284/54. 
(1446) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 16 септем-
ври 1954 година под реден број 285, е запишан тр-
говскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски ду-
ќан „Бистра", со седиште во Битола. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: трговија со месо и месни 
производи, прехранбени артикли и предмети за 
куќни потреби, деликатеси^ производи, производи 
врз база на шеќер и какао, преработки од зарзават 
и овоштие, млечни производи, алкохолни пијалоци 
(во затворени шишиња) тутунски преработки, ки-
брит и прибор. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 285/54. 
1447 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 септем-
ври 1954 година, под реден број 287, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Претпријатие за 
автомобил ен сообраќај „Галеб", со седиште во Ох-
рид. Предмет на почнувањето на претпријатието е: 
превоз на патници и стоки со автобуси и камиони. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 287/54. 
(1448) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 28 август 
1954 година под реден број 264, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јатие на големо „Неолица", со седиште во Битола. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: тр-
говија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, же-
лезарски и метални стоки, стакло, порцулан и ке-
рамички стоки, намештај, текстил, конфекција и 
ДРУГО. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 264/54. 
(1449) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27 мај 
1954 година под реден брј 163, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Елегант", со се-
диште во Охрид. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со обувки, седларски, ре-
менски стоки и прибор и кожна галантерија. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 163/54. 
(1323) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 2 мај 1954 
година под реден број 165, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Слога", со се-
диште во Охрид. Предмет на школувањето на дуќа-
нот е: трговија на мало со прехранбени артикли 
и предмети за куќни потреби, производи врз база 
на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 165/54. 
(1325) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 166, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Јасмин", со се-
диште во Охрид, Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со текстил, куси и пле-
тени стоки, конфекција, галантериски и плетени 
стоки, играчки, парфимериски и козметички стоки. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 166/54. 
(1326) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 167, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Колор", со се-
диште во Охрид. Предмет на послувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со бои, лакови, хеми-
калии и прибор, јануарски стоки, ка дел ни стоки, 
нафтени деривати, мазива, уља и маст. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 167/54. 
(1327) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 172, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Горица", со се-
диште во Охрид. Предмет на иселувањето' на ду-
ќанот е: трговија на мало со текстил куси и пле-
тени стоки, конфекција и текстилна галантерија. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 172/54. 
(1332) 
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Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 168, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Рибар", со се-
диште во Охрид. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли 
и предмети за куќни потреби, производи врз база 
на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 168/54. 
(1328) 

Од Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27 мај 
1954 година под реден број 170, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Охридски 
оисер", со седиште во Охрид. Предмет на поодува-
њето на дуќанот е: трговија на мало со прафиме-
риски и козметички стоки, сатови и изработки од 
драгоцени метали, галантериски и базарски Стоки 
и играчки. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 170/54. 
(1330) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под редон број 173, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Трендафил", со 
седиште во Охрид. Предмет на иселувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со парфимериски и коз-
метички стоки, сатови и изработки од драгоцени 
метали, галантериски и базарски стоки и играчки. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 173/54. 
(1333) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 27 мај 
1954 година под реден број 174, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Порцу-
лан", со седиште во Охрид. Предмет на поодувањето' 
на дуќанот е: трговија на мало со* намештај, стакло' 
порцулан и керамичка стока, електротехнички ма-
теријали, железарски и метални стоки, бицикли, ма-
шини за шиење и радио апарати. 

Од Окружниот суд ВО1 Битола, Р. бр. 174/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 175, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Домаќинство*, 
со седиште во Охрид. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија на мало со намештај, стакло, 
порцулан и керамичка стока, електрични матери-
јал, железарски и метални стоки, • бицикли, машини 
за шиење и радио апарати. 

Од Окружниот суд во Битола. Р. бр. 175/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 176, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Кадифе", со 
седиште во Охрид. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со текстил, куси и пле-
тени стоки, конфекција и текстилна галантерија. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 176/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре~ 
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 177, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Коприна", со 
седиште во Охрид. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со текстил, куси и пле-
тени стоки, конфекција текстилна галантерија* 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 177/54. 
(1338) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 179, е запишан дуќанот под 
фирма: Трговски дуќан „Базар", со седиште во Ох-
рид. Предмет на иселувањето на дуќанот е: трго-
вија на мало со текстил, куси и плетени стоки, 
конфекција и текстилна галантерија. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 179/54. 
(1340) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 180, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Стара Чар-
шија", со седиште во Охрид. Предмет на школува-
њето на дуќанот е: трговија на мало со прехран-
бени артикли и предмети за куќни потреби, произ-
води врз база на шеќер и какао, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 180/54. 
(1341) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 182, е запишан трговскиот ду-
ќан под фирма: Трговски дуќан „Балкан", со се-
диште во Охрид. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со производи врз база 
на шеќер и какао и алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 182/54, 
(1343) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 184, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Динамо", со се-
диште во Охрид. Предмет на поодувањево на ДУ̂  
ќанот е: трговија на мало со железарски и метални 
стоки, бои, лакови хемикалии и прибор, нафтени 
деривати, мазива, уља и масти, електротехнички 
материјали и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 184/54. 
(1345) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 27 мај 1954 
година под реден број 186, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Деликатес", со 
седиште во Охрид. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли 
и предмети за куќни потреби, производи врз база 
на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, тутунови преработи и кибрит. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 186/54. 
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Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 9 јули 1954 
година под реден број 189, е запишан трговскиот 
дуќан под фирма: Трговски дуќан „Победа", со 
седиште во Ресен. Предмет на школувањето на ду-
ќанот е: трговија со индустриска, текстилна и га-
лантериска стока. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 189/54. 
(1350) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 10 јули 
1954 година под реден број 191, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан-кафана „Кафе-
на ј", со седиште во Битола. Предмет на школува-
њето на дуќанот е: услуги на безалкохолни пија-
лоци. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 191/54. 
(1352) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 10 јули 
1954 година под реден број 192, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан-бифе „Драгор", со 
седиште во Битола. Предмет на школувањето на 
дуќанот е: угостителски услуги на сите видови пи-
јалоци и исхрана со по едноставни јадења и скара. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 192/54. 
(1353) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 10 јули 
1954 година под реден број 195, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан „Пречанско езе-
ро", со седиште во Битола. Предмет на послувањето 
на дуќанот е: угостителски услуги со исхрана, то-
чење на сите видови пијалоци, преноќиште и смес-
тување на добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 195/54. 
(1356) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 19 јули 
1954 година под реден број 198, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Угостителско прет-
пријатие „Трудбеник", со седиште во Битола. Пред-
мет на школувањето на претпријатието е: угости-
телски услуги за сместување, исхрана и точење на 
сите видови пијалоци. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 198/54. 
(1388) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 19 јули 
1954 година под реден број 200, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Турска 
кујна", со седиште во Битола. Предмет на послу-
вањето на дуќанот е: угостителски услуги на ис-
храна, точење на сите видови пијалоци и сместу-
вање во помал обим. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 2*00/54. 
(1390) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 19 јули 
] 954 година под реден број 201, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Мако-
во", со седиште во Битола. Предмет на школувањето 
на дуќанот е: угостителски услуги со исхрана; то-
чење на пијалоци, преноќиште и сместување на 
добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 201/54. 
(1391) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации' на 19 јули 
1954 година под реден број 202, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Париз", 
со седиште во Битола. Предмет на послувањето на 
дуќанот е: угостителски услуги со точење на пија-
лоци и исхрана со поедноставни јадења, слатки и 
друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 202/54. 
(1392) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 19 јули 
1954 година под реден број 203, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Цен-
трал", со седиште во Битола. Предмет на школува-
њето на дуќанот е: угостителски услуги со исхрана 
како студени јадења и точење на сите видови пи-
јалоци. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 203/54. 
(1393) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 19 јули 
1954 година под реден број 204, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Кава-
дар", со седиште во Битола. Предмет на послува-
њето на дуќанот е^ угостителски услуги со сите 
видови пијалоци и исхрана, со поедноставни главно 
студени јадења. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 204/54. 
(1394) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 19 јули 
1954 година под реден број 205, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Гавато", 
со седиште во Битола. Предмет на школувањето на 
дуќанот е: угостителски услуги со искрана, точење 
на пијалоци, преноќиште и сместување на добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 205/54 
(1395) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 26 јули 
1954 година под реден број 222, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Самостоен трговски ду-
ќан „Бор", со седиште во Битола. Предмет на пос-
лу вањето на дуќанот е: трговија со железарски ма-
теријали, метални стоки, санитарни и инста лацио ни 
материјали, стакло, порцулан и керамички стоки. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 222/54. 
(1412) 
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Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 29 јули 
1954 година под реден број 231, е запишан тргов-
скиот дуќан под фирма: Самостоен трговски ду-
ќан „Нов Живот", со седиште во Ресен. Предмет на 
школувањето на дуќанот е: трговија со електричен 
материјал, бои, лакови, градежен материјал и ог-
ревно дрво. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 231/54. 
(1421) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 31 јули 
1954 година под реден број 238, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен слаткарски дуќан „Јагода", 
со седиште во Битола. Предмет на школувањето на 
дуќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 238/54. 
1427) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 5 август 
1954 година под реден број 244, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Претпријатие 
за откуп, обработка и продажба на тутун „Прилеп", 
со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: откуп, обработка и продажба на 
тутун во лист. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 244/54. 
(1433) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 11 август 
1954 година под реден број 245, е запишано стопан-
ско™ претпријатие под фирма: Трговско претпри-
јалие „Преспа", со седиште во Ресен. Предмет на 
послувањето на претпријатието е: трговија со сел-
ско стопански производи, прехранбени артикли и 
предмети за куќни потреби, месо и преработки од 
месо и друго. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 245/54. 
(1434) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 август 
1954 година под реден број 261, е запишан дуќанот 
под фирма: Трговски дуќан „Пролетер", со седиште 
во Охрид. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
трговија со емиш и зарзават. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 261/54. 
(1437) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 28 август 
1954 година под реден број 263, е запишано стоиан-
ското претпријатие под фирма: Занаетчиско прет-
пријатие за производство на месо и месни произ-
води „Бистра", со седиште во Битола. Предмет на 
школувањето на дуќанот е: продажба и преработка 
на месо и месни производи. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 263/54. 
1438) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 30 август 
1954 година под реден број 265, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен дуќан „Буково", со седиште 
во Битола. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
угостителски услуги продажба на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци^ готвење на јадења, прено-
ќиште и сместување на добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 265/54. 
(1439) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 31 август 
1954 година под реден број 266, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен угостителски дуќан-бифе 
„Смилево", со седиште во Битола. Предмет на пос-
лу вашето на дуќанот е: угостителски услуги со ис-
храна, главно студени јадења и скара и точење на 
сите видови пијалоци. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 266/54. 
(1440) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 1 септем-
ври 1954 година под реден број 267, е запишано сто-
панското претпријатие под фирма: Трговско прет-
пријатие за градежен материјал на мало и големо 
„Јавор", со седиште во Битола. Предмет на школу-
вањето на дуќанот е: купопродажба на стоки во 
внатрешен промет како огревно дрво и јаглен, гра-
дежен материјал, железарски и метални стоки, бои, 
лакови хемикалии и друго.. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 267/54. 
(1441) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 2 септем-
ври 1954 година под реден број 278, е запишан ду-
ќанот под фирма: Угостителски дуќан-бифе „При-
леп", со седиште во Битола. Предмет на школува-
њето на дуќанот е: угостителски услуги точење на 
сите видови пијалоци и исхрана, главно студени 
јадења. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 278/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 3 септем-
ври 1954 година под реден број 279, е запишан ду-
ќанот под фирма: Трговски самостоен дуќан „Бис-
тра", со седиште во Битола. Предмет на школува-
њето на дуќанот е: трговија со месни преработки, 
деликатеси^ производи, производи од шеќер и ка-
као, преработка на зарзават и овоштие, алкохолни 
пијалоци, тутунски преработки; кибрит и прибор. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 279/54. 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 21 јули 
1954 година под реден број 206, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан-бифе „Безистен", 
со седиште во Битола. Предмет на иселувањето на 
дуќанот е: угостителски услуги со по едноставни 
главно студени јадења и точење на сите видови 
пијалоци, 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 206/54. 
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Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 21 јули 
1954 година под реден број 207, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан — Бифе „Арнаут 
маала", со седиште во Битола. Предмет на иселу-
вањето на дуќанот е: угостителски услуги со исхра-
на на поедноставни главно студени јадења и точе-
ње на алкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд на Битола, Р. бр. 207/54. 
(1397 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 21 јули 
1954 година под реден број 208, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан — бифе „Бела 
Чешма", со седиште во Битола. Предмет на школу-
вањето на дуќанот е: угостителски услуги со ис-
храна на поедноставни главно студени јадења и 
точење на алкохолни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 208/54. 
(1398) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 21 јули 
1954 година под реден број 211, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан — гостилница 
„Бач", со седиште во Битола. Предмет на поодува-
њето на дуќанот е: угостителски услуги со исхрана, 
точење на пијалоци, преноќиште и сместување на 
добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 211/54. 
(1401) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 21 јули 
1954 година под реден број 212, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан — гостилница „Су-
во Дол", со седиште во Битола. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: угостителски услуги со ис-
храна, точење на пијалоци, преноќиште и смештај 
на добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 212/54. 
(1402) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 21 јули 
1954 година под реден број 214, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан — гостилница „Мо-
рихово", со седиште во- Битола. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: угостителски услуги со ис-
храна, точење на пијалоци преноќиште и сместу-
вање на добиток. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 214/54. 
(1404) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 21 јули 
1954 година под реден број 215, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан кафеана „Спорт", 
со седиште во Битола. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: угостителски услуги со исхрана главно 
поедноставни јадења, слатки и точење на пијалоци. 

Од Окружниот суд на Битола, Р. бр. 215/54. 
(1405) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 21 јули 
1954 година под реден број 216, е запишан дуќанот 
под фирма: Угостителски дуќан •— ресторант „Пе-
дикер", со седиште во Битола. Предмет на пооду-
вањето на дуќанот е: угостителски услуги со ис-
храна, главно^ топли јадења и точење на сите ви-
дови пијалоци. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 216/54. 
(1406) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 21 јули 
1954 година под реден број 217, е запишано стопан-
ското претпријатие под фирма: Угостителско прет-
пријатие „Солун", со седиште во Битола. Предмет 
видови пијалоци. 
на школувањето на претпријатието е: угостителски 
услуги со исхрана, преноќиште и точење на сите 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 217/54. 
(1407) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година на страна 156, под реден број 8, 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
„Бардарас", во состав на Трговското претпријатие 
„„Бушава Чешма" — Брод, со седиште во село 
Брод — Кичевско. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија' на мало со текстил, куси и пле-
тени стоки, конфекција и галантериска стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 556/54. 
(1461) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година на страна 156, под реден број 
9, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
„Жито", во состав на Трговското претпријатие 
„Бушава Чешма" — Брод, со седиште во село Брод 
— Кичевско. Предмет на поодувањето на дуќанот 
е: трговија на мало со житарици и мелнички пре-
работки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 556/3/54. 
(1462) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 349, е запишан 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Еф-
тинија", со седиште во Горче Петров. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи, бр. 494/54. 
(1468) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 544, е запишано 
под фирма: Продавница во Скопје на Земјоделска-
та задруга Почековина — Трстеник. Предмет на 
поодувањето на продавницата е: продажба на ал-
кохолни пијалоци на мало. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 572/54. 
(1473) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Те-
тово бр. 13338 од 13-Х1-1953 година е запишан во 
регистарот на трговските дуќани под рег. бр 3, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан-фур-
на „Шар Планина", со седиште во Тетово. 

Трговскиот дуќан е основан со решение на На-
родниот одбор на Градската општина — Тетово бр. 
12787 од 3-Х1-1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
и продажба на леб и печиво. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Ангеле Јор-
данов Стојановски, во границите на овластувањето. 

Бр. 13338/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина — Тетово. (620) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Те-
тово бр. 13900 од 11-XI1-1953 година е запишан во 
регистарот на трговските - дуќани под, рег. бр. 22, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за 
промет со колонијални стоки „Два бреста", со се-
диште во Тетово. 

Трговскиот дуќан е основан со решение на НО 
на Градската општина — Тетово бр. 13900 од 1-ХН-
1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија 
на мало со колонијални стоки и животни прехрани. 

Трговскиот дуќан ќе го потпишува шефот Ѓор-
ѓевски Диме, бо границите на овластувањето. 

Бр. 13900/53 год. од Советот за стопанство на 
НО на Градската општина — Тетово. (625) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Те-
тово бр. 13315 од 31-ХН-1953 година, е запишан во 
регистарот на трговските дуќани под рег. бр. 12, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за 
промет со текстил и текстилна галантерија „Љу-
ботен", со седиште во Тетово. 

Трговскиот дуќан е основан со решение на НО 
на Градската општина — Тетово бр. 12653 од З-ХН 
1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија со 
текстил и текстилна галантерија. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Аврамове™ 
Трпче, во границите на овластувањето. 

Бр. 13315/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина — Тетово. (627) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Те-
тово бр. 13324 од 31-ХП-1953 година, е запишан во 
регистарот на трговските дуќани под рег. бр. 11, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за 
промет со колонијални стоки „Единство", со се-
диште во Тетово. 

Трговскиот дуќан е основан со решение на НО 
на Градската општина —• Тетово бр. 12711 од З-ХП 
1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија на 
мало со колонијални стоки. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Шакир Ша-
кири, во границите на овластувањето. 

Бр. 13324/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина — Тетово-. (629) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Те-
тово бр. 13351 од 13-Х1-1953 година ,е запишан во 
регистарот на трговските дуќани под рег. бр. 9, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за 
промет со колонијални стоки „Опатија", со седиште 
во Тетово. 

Трговскиот дуќан е основан со решение на НО 
на Градската општина — Тетово бр. 12820 од 3-Х1-
1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија на 
мало со колонијални стоки. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Ферат Јусуф 
Мусли, во границите на овластувањето. 

Бр. 13351/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина — Тетово'. (634) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Те-
тово бр. 14264 од 14-ХИ-1953 година е запишан во 
регистарот на трговските дуќани под рег. бр. 24, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за 
промет со текстилни стоки „Ѕвезда", со седиште во 
Тетово. 

Трговскиот дуќан е основан со решение на НО 
на Градската општина — Тетово бр. 13876 од 1-ХП-
1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: трговија на 
мало со текстил и текстилна галантерија. 

Дуќанот ќе го потпишува шефот Симовски Бо-
рис, а во негово отсуство Азби Даут, во границите 
на овластувањето. 

Бр. 12464/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина — Тетово. (635; 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 
112 од 11-1-1954 година, е запишано во регистарот 
на стопанските организации на страна 11, под рег. 
бр. 1, претпријатието под фирма: Трговско прет-
пријатие на мало „Иднина" (Влаина), со седиште во 
Делчево. 

Претпријатието е основано со решение на НО 
на Малешевска околија бр. 8180 од 25-Х11-1953 го-
дина. 

Предмет на работата на претпријатието е: тр-
говски услуги. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Киро Бојчов, во границите на овластувањето. 

Бр. 112/54 од Советот за стопанство на НО на 
Малешевска околија. (1096) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Те-
тово бр. 13374 од 13-Х1-1953 година, е запишано во 
регистарот на трговските дуќани под рег. бр. 5, 
трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за 
промет со месо и преработка на месо „Кораб", со 
седиште во Тетово. 

Трговскиот дуќан е основан со решение на НО 
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на Градската општина — Тетово бр. 12803 од 3-Х1-
1953 година. 

Предмет на работата на дуќанот е: продажба 
на месо и преработки од месо. 

Трговскиот дуќан ќе го потпишува шефот 
Крсто Стаматовски, во границите на овластувањето. 

Бр. 13374/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина — Тетово. (1238) 

ЗАДРУЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 
11—12, под рег. бр. 6. е запишана Кондураџиската 
задруга „Киро Крстев", со седиште во Кавадарци. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 2 ноември 1953 година. Предмет на школување-
то на задругата и нејзините обврски се предвидени 
со правилата на задругата. 

Задругата ке ја потпишуваат, застапуваат и 
претставуваат раководителот Герасим Велков и чле-
новите Милан Лингов и Тошо Кимов. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија бр. 14421 од 18 ноември 1953 година (72) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 6 март 
1954 година под реден број 42, е запишана под 
фирма: Се ланската работна задруга „Комунист", 
со седиште во село Горни Подлог — Кочанско. 
Предмет на школувањето на задругата е: снабду-
вање задругарите со поарчачки стоки, пласман на 
земјоделски прорхзводи, заедничка обработка на 
земјата, кредитирање и штедења. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 42/54. 
(138) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на задругите на 14 јуни 1954 година на 
страна 2, под реден број 1, е запишана земјодел-
ската задруга под фирма: Земјоделска задруга 
„Извор кисела вода", со седиште во село Голема 
Речица — Тетовско. Предмет на иселувањето на 
задругата е: виноградарство, економија, услуги со 
земјоделски машини, откуп и продажба 'на земјо-
делски производи и индустриска стока. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 386/54. 
(146) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 211/54 година, е запишана под фирма: Општа-
та земјоделска задруга „Даме Груев", со седиште во 
село Ратево — Кочанско. Предмет на школувањето 
на задругата е: снабдување со индустриски стоки 
и откуп на сите видови земјоделски производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 211/54. 
(152) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на задружните организации на 17 август 
1954 година, на страна 6, под реден број 1, е за-
пишана задругата под фирма: Општа земјоделска 
задруга „Илинден", со седиште во село Ратници — 
Тетовско. Предмет на иселувањето на задругата е: 

вршење на откуп и продажба на земјоделски про-
изводи, преработка на овошни производи, сезонска 
мандра, машински услуги и лозарство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 481/54. 
(154) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 298/54 година, е запишана задругата под фир-
ма: Земјоделска задруга „Брегалница", со седиште 
во село Таринци — Овчеполско. Предмет на школу-
вањето на задругата е: еелско-стопанско производ-
ство, откуп на сите видови земјоделски производи 
и снабдување на членовите со индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 298/54. 
(162) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 293/54 година, е запишана задругата под фир-
ма: Општа земјоделска задруга „Петрово", со се-
диште во' село Русиново — Малешевско. Предмет 
на послувањето на задругата е: купо-продажба на 
сите видови земјоделски производи и снабдување 
своето членство со сите видови земјоделски спра-
ви, препарати и артикли од широка потрошувачка. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 293/54. 
(163) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на задружните организации на 1 сеп-
тември 1954 година на страна 13, под реден број 1, 
е запишана задругата под фирма: Земјоделска за-
друга „Чаушица", со седиште во село Пршовце — 
Тетовско. Предмет на иселувањето на задругата е: 
одгледување на земјоделски и овоштарски произ-
води, преработка на млеко-мандра, продажба на 
земјоделско индустриски стоки на мало и големо, 
машински парк и припусни станици. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 551/54. 
(164) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на задружните организации на 1 сеп-
тември 1954 година, на страна 12, под реден број 1, 
е запишана задругата под фирма: Општа земјо-
делска задруга „Победа", со седиште во село Ми-
летино — Тетовско. Предмет на иселувањето на 
задругата е: производство на земјоделски произ-
води, грозје, овоштарство, преработка на млеко, 
мандра, продажба на земјоделско-индустриски про-
изводи на големо и мало, машински парк и при-
пусни станици. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 550/54. 
(165) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на задружните организации на 1 сеп-
тември 1954 година на страна 10, под реден број 1, 
е запишана задругата под фирма: Земјоделска за-
друга „Љуботен", со седиште во село Вратница — 
Тетовско. Предмет на школувањето на задругата е: 
производство на грозје и лозни калеми, овоштар-
ство, преработка на млеко-мандра, откуп и про-
дажба на земјоделски производи и индустриски 
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стоки на големо и мало, течење на леб — пекара, 
бифе, машински парк, припусна станица и евен-
туално ветеринарна лечебница, гатар и дрводел-
ство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 519/54. 
(166) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на задружните организации на 1 сеп-
тември 1954 година, на страна 11, под реден број 
1, е запишана задругата под фирма: Општа земјо-
делска задруга .„Бистрица", со седиште во село 
Подбреѓе — Тетовско. Предмет на иселувањето на 
задругата е: откуп и продажба на земјоделски про-
изводи како и продажба на индустриски произ-
води преку продавниците во село Јегуноќце и Под-
арете. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 534/54. 
(167) 

Окружниот суд во'Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 23 сеп-
тември 1954 година под реден број 286/1, е запи-
шана задругата под фирма: Занаетчиска задруга 
„Илинден", со седиште во Охрид. Предмет на поб-
елувањето на задругата е: вршење услуги на ду-
ќаните со накнада и тоа: водење книговодство, 
складирање на материјалот за производство и ус-
лугите, набавка на материјали, манипулација со 
стоки, транспортни услуги и утврдување на це-
ните на производите и услугите. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 286/54. 
(174) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13 октомври 1954 година, под реден број 609, е за-
пишана задругата под фирма: Земјоделско сто-
чаро-млекарска задруга „Вуксан", со седиште во 
Куманово. Предмет на иселувањето на задругата 
е: унапредување и квалитетно подобрување на 
сточарската производња и млечно производство 
од овци, крави, како и одгледување на истите. Про-
изводство на земјоделски производи, како и трго-
вија на големо и 'мало со: селско стопански про-
изводи, млеко и млечни производи, како и нивна 
преработка, волна, ориз и оризова арпа, жива сто-
ка за клање, приплод, работен добиток, сточна и 
фуражна храна. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 609/54. 
(1466) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 378/54 година е запишана задру-
гата под фирма: Општа земјоделска задруга „Бо-
рис Кидрич", со седиште во село Покрајчево — 
Струмичко. Предмет на послувањето на задругата 
е: одгледување на сточарски земјоделски култури 
како и трговија со истите и услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
378/54. (185) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 389/54 година е запишана задругата под 
фирма: Општа земјоделска задруга „Гоце Дел-
чев", со седиште во село Робово — Струмичко. 
Предмет на школувањето на Задругата е: одгле-
дување на стока, гаење на земјоделски култури, 
како и откуп и трговија со земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
389/54. (181) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под реден број 388/54 година, е запишана задру-
гата под фирма: Општа земјоделска задруга „Син-
ковица", со седиште во село ,Спанчево — Кочанско. 
Предмет на школувањето на Задругата е: одгледу-
вање на стока, гаење на земјоделски култури, 
уедно и садење на нови лозја, како и трговија со 
мешовити стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
388/54. (162) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
реден број 384/54 година е запишана задругата под 
фирма: Земјоделска задруга „Обозна", со седиште 
во село Пекљани — Кочанско. Предмет на школува-
њето на Задругата е: преработка на земјоделски и 
сточни производи како и откуп на истите. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Р. бр. 
384/54. (183) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 351 е запишана 
задругата под фирма: Кројачка задруга за машки 
и женски алишта и униформи „Успех", со седиште 
во Куманово. Предмет на побелувањето на задру-
гата е: кројачки занает во вид на услуги за машки 
и женски алишта, униформи и изработка на кон-
фекција. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 592/54. 
(168) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Стру-
мица бр. 3712/54 е запишана во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 1, рег. 
бр. 2, установата под назив: Управа за запазување 
на полскиот имот во град Струмица. 

Управата е основана со решение на Народниот 
одбор на Градската општина — Струмица бр. 3561 
од 28 април 1954 година. 

Предмет на работата на Управата е: непосред-
но управување со реоните на оваа огШггина и тоа:, 
Маџир маала, Чифлик, Градско Балдовци, Бањица 
и Водача, да прати решава и дава предлози од 
интерес за унапредување т. е. запазување на пол-
ските имоти на територијата на оваа општина. 

I 
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Со Управата управува управителот Васил Наке 
Томов. 

Државен орган за работата и задачите на Уста-
новата е Народниот одбор на Градската општина 
Струмица. 

Бр. 3712/54 од НО на Градската општина — 
Струмица. (642) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Преслан ска околија — Ре-
сен бр. 3454 од 10 мај 1954 година е задишана во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање на страна 11, рег. бр. 1, установата под на-
зив: Опитна овоштарока станица, со седиште во 
Ресен. 

Установата е основана со решение на Владата 
на НРМ бр. 1313 од 6 декември 1952 година. 

Предмет на работата на Установата е: да врши 
опити со најпогодни сорти на лози и овошни расте-
нија, применување агротехнички мерки и пронај-
дува најпогодни плод ороди за угол ему вање на при-
носите, организира производство на сите сорти лози 
и овошни садници, ги проучува и огласува постиг-
натите резултати од работата на својот делокруг 
и ги отклонува негативните страни. 

Установата е под управа на Заводот за овош-
тарство и лозарство на ПРМ — Скопје. 

Со Установата управува раководителот Златан 
Крчковски. 

Бр. 3454/54 од Советот за стопанство на НО на 
Преславска околија. (644) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина—Штип 
бр. 6879 од 29 август 1954 година е запишана во ре-
гистарот на установите со самостојно финансира-
ње на страна 4, рег. бр. 1, установата под назив: 
Градска аптека, со седиште во Штип. 

Установата е основана со решение бр. 6879/54 
на Народниот одбор на Градската општина—Штип. 

Предмет на работата на установата е: продаж-
ба на лекови и лековити материјали и инструменти. 

Со установата управува управителот Димче 
Скерле. 

Државен орган за работата и задачите на Уста-
новата е Народниот одбор на Градската општина 
— Штип. 

Бр. 6879/54 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина — Штип. (1102) V 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на град Скопје бр. 4275 од 4 
ноември 1954 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање на страна 
56, установата под назив: Радио-Скопје, со седиште 
во Скопје. 

Установата е основана со решение бр. 56 од 24 
(^мај 1954 година на Народниот одбор на град Скопје. 

Предмет на работата на Установата е: да ја 
организира радио-дифузната служба на НРМ, да 
изведува радио програми, стручна литература и 
радио списанија, емисии и друго. 

Со установата управува директорот Веселинка 
Малинска. 

Државен орган за работата и задачите на Уста-
новата е Народниот одбор на град Скопје. 

Бр. 4275/54 од Советот за стопанство на НО на 
град Скопје. (1508) 

Со решение бр. 13332 од 28 јули 1954 година на 
Народниот одбор на Битолска околија овластени 
се за потписници на Околиското лозо-овошно прет-
пријатие — Битола, и тоа: управителот Веселин 
Андонов и книговодителот Горѓи Христовски, кои 
ќе го потпишуваат претпријатието. 

Бр. 13332/54 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (1099) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6773/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
276, рег. бр. 276, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Ефрем Иванов Постолов, со седиште во 
село Виница. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефрем 
Иванов Постолов. . (887) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6822/1953 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 275, 
рег. бр. 275 занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар 
Мане Панов Тасев, со седиште во село Чешиново. 
Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мане 
Панов Тасев. (888) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6749/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани работилници на страна 
274, рег. бр. 274, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Ефрем Вангелов Георгиев, со седиште 
во Виница. Предмет на работата на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефрем 
Ванге лов Георгиев. (889) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6654/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
273, рег. бр. 273, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Мите Серафимов Трајчев, со седиште во 
село Оризари. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мите 
Серафимов Трајчев. (890) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6696/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
272; рег. бр. 272, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Циглар Ајри Керимов Ќазимов, со седиште во село* 
Виница. Предмет на работата на дуќанот е: изра-
ботка на цигли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајри 
Керимов Ќазим. (891) 
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На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6611/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
271, рег. бр. 271, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Санде Ангелов Велинов, со седиште во 
село Мородвис. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Санде 
Ангелов Велинов. (892) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-^ 
лија бр. 5541/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
270, рег бр. 270, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Пушкар Тодор Андонов Димитров, со седиште во 
село Зрновци. Предмет на работата на дуќанот е: 
поправка на пушки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Андонов Димитров. (893) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6603/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
269, рег. бр. 269, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Самарџија Ангел Христов Атанасов, со седиште во 
село Виница. Предмет на работата на дуќанот е: 
самарџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Христов Атанасов. (894) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 5912/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
268, рег. бр. 268, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар Борис Ристов Андонов, со седиште во Ко-
чани. Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. ј 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Ристов Андонов. (895) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 5938/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
267, рег. бр. 267, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар Трифун Ефтимов Костадинов, со седиште 
во село Блатец. Предмет на работата на дуќанот е: 
столарски1 изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Три-
фун Ефтимов Костадинов. (896) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 4517/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
266, рег. бр. 266, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Налбат Демирали Алиов Сулиманов, со седиште во 
село Блатец. Предмет на работата на дуќанот е: 
потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Деми-
рали Алиов Сулиманов. (897) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 3340/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
265, рег. бр. 265, занаетчискиот дуќан под фирма: 

Ковачо-пушкар Стефан Стаменков Савиќ, со се-
диште во село Зрновци. Предмет на работата на 
дуќанот е: ковачо-луткарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан 
Стаменков Савиќ. (898) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 5709/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
264, рег. бр. 264, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар Мите Гошев Илиевски, со седиште во село 
Истибања. Предмет на работата на дуќанот е: зи-
дарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мите 
Гошев Илиевски. (899) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 5879/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
263, рег. бр. 263, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар Димо Аргинов Ализаровски со седиште во 
село Виница. Предмет на работата на дуќанот е: 
зидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо 
Аргинов Ализаровски. (900) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6304/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
260. рег. бр. 260, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар Григор Илиев Ѓорѓиев, со седиште во село 
Оризари. Предмет на работата на дуќанот е: зидар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Григор 
Илиев Ѓорѓиев. (901) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 4263/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
262, рег. бр. 262, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Тулар Ванчо Анпов Симеонов, со седиште во село 
Виница. Предмет на работата на дуќанот е: пра-
вење на тули. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо 
Анпов Симеонов. (902) 

На основа дозволата од НО на .Кочанска око-
лија бр. 5003/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
261, рег. бр. 261, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Зидар Милан Арсов Ивков, со седиште во Кочани. 
Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Арсов Ивков. (903) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6304/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
259, рег. бр. 259, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Ефтим Стојанов Богданов, со седиште 
во село Долно Градче. Предмет на работата на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим 
Стојанов Богданов. (904) 
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На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6614/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
258, рег. бр .258, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Благој Гацов Донев, со седиште во село 
Оризари. Предмет на работата на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Гацов Донев. (905) 

На основа дозволата од НО на Кочанска око-
лија бр. 6478/1953 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
257, рег бр. 257, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Јован Ваеилев Ангелов, со седиште во 
Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Василев Ангелов. (906) 

ЛИКВИДАЦИИ 
» 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кичевска околија бр. 6496 од 6 јули 1954 година 
Трговскиот дуќан „1 мај", со седиште во Кичево 
ставен е во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
дуќанот да ги измират своите долгови, односно да 
ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во противно 
по истекот на горниот срок Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви побарувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (1242) 

Трговското претпријатие на мало „Осогово" — 
Делчево, престана со својата дејност на 30 јуни 
1954 година, согласно одлуката на Народниот од-
бор на Малешевска околија бр. 17/54. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието ЕО срок од 30 дена од објавувањето 
на огласот, да ги пријават своите побарувања од-
носно ги измират своите долгови. После овој срок 
никакви накнадни пријави нема да се зимат во 
обзир, но за исправна ќе се смета книговодствената 
состојба тга претпријатието. 

Од Ликвидационата комисија (1467) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кочанска околија бр. 10712 од 29 септември 1954 
година Зидаро-молерската задруга „Илинден", со 
седиште во Кочани, од 1 ноември 1954 година е 
ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници да ги уплатат 
своите долгови во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во полза на текуштата сметка 
бр. 873-Т- при Народната банка во Кочани, а по-
верителите да ги пријават своите побарувања до 
Ликвидационата комисија. Во противно по истекот 

на горниот срок нема да се признаваат никакви 
побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Сто-
панскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (190) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кичевска околија бр. 6496 од 6 јули 1954 година 
Занаетчискиот дуќан „Вардар", со седиште во Ки-
чево, е ставен во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
дуќанот да ги измират своиЛДе долгови, односно да 
ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во противно 
по истекот на горниот срок Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви побарувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (1245) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Гевгелиска околија бр. 8137 од 30 септември 1954 
година Општо земјоделската задруга „Илинден", 
со седиште во село Удово, е ставена во ликви-
дација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
Задругата да ги измират своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно по истекот на горниот срок Ликвидационата 
комисија нема да признава никакви побарувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (176) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кичевска околија бр. 6496 од 6 јули 1954 година 
Трговскиот дуќан „Слога", со седиште во Кичево 
е ставен во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
дуќанот да ги измират своите долгови, односно да 
ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во противно 
по истекот на горниот срок Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви побарувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (1244) 
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