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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Окружниот стопански суд во Битола објавува'
дека во регистарот на стопанските организации на
31-1-1962 год., рег. бр. 74/55, свеска III, е запишана
под фирма: Трговска продавница во село Заграчани на Трговското претпријатие „Нова трговија"
од Струга. Предмет на работењето на продавницата
е; цродажба на текстил, кратка и плетена стока и
конфекција, галантериска и базарска стока, играчки, млински преработки и брашно, деликатеси^
производи, производи од шекер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, производи од гума,
каучук и пластични маси, железарска и метална
стока^ парфимериска и козметичка стока, стакло,
порцелан и керамичка стока, животни намирници
и предмети за домашна потреба, преработки од
тутун, кибрит и прибор, дрогериска стока и нафтени деривати.
4
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нова трговија" од Струга, а согласно со
одобрението на НО на општината Струга бр. 10190
од 21-XII-1961 година.
Раководител на продавницата е Вадудин Мустафа, а ќ е ја потпишува лицето што е овластено
да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 42/62.
(471)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
31-1-1962 год., рег. бр. 74/55, свеска III, е запишана
под фирма: Трговска продавница во село Франгово
на Трговското претпријатие „Нова трговија" од
Струга. Предмет на работењето на продавницата е:
продажба на текстил, кратка и плетена стока и
конфекција^ галантериска и базарска стока, играчки, илински преработки и брашно, д е л и к а т е с и
производи, производи од шеќер и какао, алкохолни
и безалкохолни пијалоци, производи од гума, каучук и пластични маер!, железарска и метална стока,
парфимериска и козметичка стока, стакло, порцелан и керамичка стока? животни намирници и
предмети за домашна употреба, преработки од тутун, кибрит и прибор, дрогериска стока и нафтени
деривати.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нова трговија" од Струга, а согласно со
одобрението на НО на општината Струга бр. 10190
од 21-ХИ-1961 година.
Раководител на продавницата е Исмаил Думани, а ќе ја потпишува лицето што е овластено
да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 43/62.
(472)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
31-1-1962 год., рег. бр. 74/55, свеска Ш, е запишана
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под фирма: Трговска продавница во село Мали
Влај на Трговското претпријатие „Нова трговија"
од Струга. Предмет на работењето на прод,авницата
е: продажба на текстил, кратка и плетена стока
и конфекција^ галантериска и базарска стока, играчки, илински преработки и брашно, деликатесен
производи, производи од шеќер PI какао, алкохолни
и безалкохолни пијалоци, производи од гума, каучук и пластични маси, железарска и метална стока,
парфимериска и козметичка стока, стакло, порцелан и керамичка стока ? животни намирници и
предмети за домашна потреба, преработки од тутун,
кибрит и прибор, дрогериска стока и нафтени деривати.
I
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нова трговија" од Струга, а согласно со
одобрението на НО на општината Струга бр. 10190
од 21-XII-1961 година.
Раководител на продавницата е Исмаил Думани, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да
го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 44/62.
(473)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
20-11-1962 год., рег. бр. 33/56, свеска III, е запишана
под фирма: Економија — погон, со седиште во
Струга на Производното претпријатие за откуп,
обработка и продажба на тутун од Струга. Предмет
на работењето на економијата е: производство на
тутун.
Економијата е основана од Производното претпријатие за откуп, обработка и продажба на тутун
— Струга, а согласно со одобрението на НО на
општината Струга бр, 07-4003/1 од 5-II-1962 година.
Раководител на економијата е Јаканоски Нове,
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го
потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 33/56.
(474)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
25-XI-1961 год., рег. бр. 23/60, свеска II, е запишана
под фирма: Работничка менза во с. Луково во
Градилиштето бр. 6 с. Луково, на Градежното
претпријатие „Соча" од Сараево. Предмет на работењето на мензата е: угостителски услуги на работниците и службениците од градилиштето бр. 6
во село Луково.
Мензата е основана од Градежното претпријатие ,,Сана" од Сараево, а согласно со одобрението
на НО на општината Струга бр. 07-8704/3 од 29-XI1960 година.
Мензата ќе ја п,отпишува раководителот Миловановиќ Зоран.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 407/61.
(475)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 562, страна 159, е запишан под фирма:
Претпријатие за промет со жито и преработки од
жито на голшго „Жито Македонија" — Скопје Работничко-службенички ресторан при филијалата
во Куманово. Предмет на работењето на ресторанот
е: 1. спремање (готвење на сите врсти топли и
ладни јадења за појадок и ручок); 2) набавка и
продажба на сите врсти сувомесни производи, како
и други врсти на конзервирани и ^конзервирани
прехранбени артикли; 3) набавка и продажба (точење) на сите врсти безалкохолни пијалоци; 4) набавка и (продажба (точење) на пиво; 5) набавка и
продажба на сите врсти цигари.
Ресторанот е основан од „Жито Македонија"
Скопје, а согласно со решението на НО на општината Куманово под бр. 04-2843/1 од 1-III-1962 година.
Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Пешевски
Милорад, раководител од Куманово.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 253/62.
(532)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 744, страна 287, свеска III, е запишано под
фирма: Претпријатие „Југолабораторија" од Белград — Претставништво во Скопје ул. „Зеф Љуш
Марко" бр. 4. Предмет на работењето на претставништвото е: обавување на трговска дејност во рамките на одредената дејност на претпријатието —
контактирање со комитентите на претпријатието и
давање понуди на истите.
Претставништвото е основано од Работничкиот
совет на Претпријатието „Југолабораторија" —
Белград, а согласно со решението на Народниот
одбор на општината Идадија — Скопје бр. 0414893/1 од 9-VIII-1961 г.
Претставништвото ќе го потпишува, задолжува
и раздолжува во границите на овластувањето
Александар Николовски, раководител.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 639/61.
(535)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 746, страна 299, свеска III, е запишано под
фирма: „Деспина" — Трговско претпријатие за
промет со дрво, дрвни производи и покуќнина од
Љубљана — Трговско претставништво во Скопје,
ул. „Маршал Тито" бр. 5. Предмет на работењето
на претставништвото е: склучување на договори
за набавка и продажба на стока во рамките на
одобрената дејност на работата на претпријатието.
Претставништвото е основано од Работничкиот
совет на „Леснина" трговско претпријатие за про. мет со дрво, дрвни производи и покуќнина од
Љубљана, а согласно со решението на Народниот
одбор на општината Идадија — Скопје под бр.
04-3876/1 од 20-111-1962 година.
Претставништвото ќе го потпишува, задолжува
и раздолжува во границите на овластувањето
инж. Иван Димитровски, раководител.
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 244/62.
(536)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 745, страна 293, свеска III, е запишана под
фирма: Претпријатие за продажба, извоз и увоз
на дрво и дрвни производи „Југодрво" — Белград
— Продавница бр. 28 во Скопје, ул. „Кочо Рацин"
бр. 75. Предмет на работењето на продавницата е:
продажба на мало на намештај, производи од домашна ракотворба и уметнички занаети (само артикли од дрворезбарство, уметнички предмети од
,дрво, плетени Ракотворби од царевка, слама, раф и ј а и прачки), предмети за куќни потреби (само
артикли, производи од дрвна галантерија за покуќнина и корпи и мрежи за домаќинството).
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за продажба, извоз и увоз
на дрво и дрвни производи „Југодрво" — Белград,
а согласно со решението на НО на општината Кисела Бода — Скопје бр. 04-1461 од 1-III-1962 год.
Раководител на продавницата е Лазаров Петар.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 223/62.
(538)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
14-111-1962 година, страна 191, реден бр. 1, е запишана под фирма: Бензиска пумпа, со седиште во
Пробиштип на Трговското претпријатие за промет
со нафта и нафтени деривати „Југопетрол" од
Скопје. Предмет на работењето на бензиската пумпа
е: продажба на нафтени деривати, мазива — уља
и масти на мало во внатрешен промет.
Раководител на бензиската пумпа е Тоде Стојков, кој е овластен за потпишување на документиакти за внатрешната кореспонденција во склоп на
претпријатието и за подигање на примањата од
НБ — други овластувања нема.
Основањето на пумпата е запишано во регистарот врз основа на решението на Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 05-2929/1 од 28-XII-1961 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр.
14/62.
(561)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
2-IV-1962 година, страна 233. реден бр. 16, се запишани следните киосци и работилница на Хотело
-угостителското претпријатие „Хунап" од Радовиш:
1. Работилница, со седиште во Радовиш ул.
„Партизанска" бр. 10, која ќе врши: изработка на
слатки и млечни производи;
2. Киоск (бутка), со седиште во Радовиш, плоштад „Слобода", која ќе врши: печење на ќебапиколбаси, точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и продажба на цигари и кибрит;
3. Киоск (бутка), со седиште во Радовиш,
плоштад „Маршал Тито", која ќе врши: печење
на ќебапи-колбаси, точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и продажба на цигари и кибрит.
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Работилницата и киосците се запишани; во регистарот врз основа на решението на Народниот
одбор на општината Радовиш бр. 05-561 од 5-II-1962
година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр.
31/62.
(564)
Окружниот 'стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на;
14-111-1962 година, стр. 300, ред. бр. 1, е запишана
под фирма: Бензиска помпа, со седиште во Струмица на Трговското претпријатие за промет со
нафта и нафтени деривати „Југопетрол" од Скопје.
Предмет на работењето на бензиската помпа е:
продажба на нафтени деривати, мазива-уља и масти.
Раководител на помпата е Јаневски Тошо, кој
е овластен за потпишување на дакументи-акти за
внатрешна кореспонденција во склоп на претпријатието и за подигање на примања за плати од НБ
— други овластувања нема.
Основањето на помпата е запишано во регистарот врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-3848/1 од 8-УП-1962
година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 142/62.
(565)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
2-IV-1962 год., страна 267, ред. бр. 5, е запишана
под фирма: Продавница за промет на мало, со седиште во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 17
на Производителното лозаро-овоштарско стопанство
„Слобода" од с. Василево, Струмица. Предмет на
работењето на продавницата е: промет на мало со
селско-стопански производи од сопствено производство.
Раководител на продавницата е Мито Пушкаров, кој не е овластен да ја потпишува.
Продавницата е запишана во регистарот врз
основа на решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-4292/1 од 25-XII-1961 год.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 49/62.
.
(566)
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чарски погон бр. 5, со седиште во село Трооло,
Штипско, на Земјоделската задруга „11 октомври"
од с. Трооло, Штипско. Предмет на работењето на
погонот е: тов и узгој на ситна и крупна стока.
Раководител на погонот е Ванчо Нанев, а ќе го
потпишува управникот на задругата.
Погонот е запишан во регистарот врз основа
на решението на Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Пробиштип бр, 05-42/8 од
2-IV-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 72/42.
(578)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на задругите на 20-IV-1962 год.,
страна 55, реден број 9, е запишан под фирма: Овчарски погон бр. 5, со седиште во с. Трооло, Штипско, на Земјоделската задруга „11 октомври" од е.
Трооло, Штипско. Предмет на работењето на погонот е: овчарство.
Раководител на погонот е Добре Панов, а ќе го
потпишува управникот на задругата.
Погонот е запишан во регистарот врз основа
на решението на Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 05-42/9 од
2-IV-1962 година. Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 73/62.
(579)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на задругите на 19-IV-1962 год.,
страна 19, ред. бр. 3, е запишан под фирма: Ратзрски погон бр. 1, со седиште во с. Трооло, Штипско, на Земјоделската задруга „И октомври" од с.
Трооло, Штипско. Предмет на работењето на погонот е: ратарство (земјоделство).
Раководител на погонот е Трајчо Сенев, а ќе го
потпишува управникот на задругата.
Погонот е запишан во регистарот врз основа
на решението на Отсекот за стопанство на НО на
општината Пробиштип бр. 05/2,—42/5 од 2-IV-1962
година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 74/62.
(580)

Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
13-111-1962 год., страна 7, реден бр. 2, е запишана
под фирма: Продавница, со седиште во Виница на
Кондураџиското сарачко претпријатие ,,Колектив'4
од Штип. Продавницата ќе ги врши следните дејности: продажба на машки и женски чевли од
сите видови и детски чевли, како и сандали од сите
видови и други кожни производи од таа дејност.
Раководител на продавницата е Петруш Сандов,
а ќе ја потпишува директорот на Претпријатието
„Колектив".
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 39/62.
(577)

Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на задругите на 19-IV-1962 година, страна 19, реден бр. 4, е запишана под фирма:
Деловна единица за откуп на селскостопански производи бр. 2, со седиште во село Трооло, Штипско,
на Земјоделската задруга „11 октомври" од с. Трооло, Штипско. Предмет на работењето на деловната
единица е: откуп на селскостопански производи.
Раководител на деловната единица е Ванчо
Нанев, а ќе ја потпишува управникот на задругата.
Деловната единица е запишана во регистарот
врз основа на решението на Народниот одбор на
општината Пробиштип бр. 05-42/6 од 2-IV-1962
година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 75/62.
(581)

Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на задругите на 20-1V-1962 год.,
страна 55, реден бр. 9, е запишан под фирма: Ов-

Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на задругите на 19-IV-1962 год.,
страна 19, ред. бр. 7, е запишан под фирма: ДО-
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зарски погон, со седиште во с. Трооло, Штипско,
на Земјоделската задруга „11 октомври од с. Трооло, Штипско. Предмет на работењето на погонот е:
лозарство.
Раководител на погонот е Трајчо Сенев, а ќе го
потпишува управникот на задругата.
Погонот е запишан во регистарот врз основа
на решението на Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 05-42/7 од
2-IV-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 78/62.
(582)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
21-111-1962 год., страна 202, реден бр. 1, е запишано
под фирма; Деловно здружение „Брегалница", со
седиште во Штип. Деловното здружение ќе ги врши
следните дејности:
X, усогласување производните планови и програми; на членките;
2. организирање преработка на поледелсжи производи;
3. посредничка услуга во прометот со членките
^о земјодел ско-сточарски производи и набавка опрема и репродукциони материјали;
4.. правна и стручна стопанска и книговодствена помош на членките.
Овла,стени лица за потпишување на здружението џред банката се; Пенчо Медарски, в.д. директор, и Тодор Суд ик даски, претседател на управниот одбор на здружението, а пред трети лица
двајцата потписници поединечно ќе го претставуваат истото.
Основањето на здружението е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот
одбор на општината Штип бр, 05-2057 од 19-111-1962
година,
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 47/62,
(583)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 160, страна 431, е запишана под фирма:
Слаткарско претпријатие „Блед" од Скопје —
Продавница бр. 3 во Скопје, ул. „125" бр. 63. Предмет на работењето на продавницата е: продажба
на мало на сите видови колачи и други слатки,
погачиња и други производи од бутер-тесто, кандити, карамели и слични бонбони и безалкохолни
пијалоци, како и пиво во шишиња.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Блед" од Скопје, а согласно со решението бр. 1983 од 1-III-1962
година.
Раководител на продавницата е Ферат Шабанов.
Продавницата ќе ја претставува, заложува и
раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 248/62.
(600)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
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рег. бр. 688, страна 1069, е запишан под фирма:
Земјодел ско-индустриски комбинат „Скопско Поле" од село Петровец — Погон за градежништво со
самостојна пресметка и жиро сметка при Банката
село Петровец, Скопско. Предмет на работењето на погонот е: изградба на стопански и станбени згради (објекти), подигнување на лозови и
овошни насади, агромелиорација на земјишни површини, обезбедување на ерозии и буици, изработка
на градежни материјали за свои потреби и продажба и тоа: песок, кршен камен, вар, трска и
цигли-тули.
Погонот е основан од Работничкиот совет на
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле" од село Петровец, а согласно со решението на
Народниот одбор ,на општината Петровец под бр.
05-6460/1 од 20-11-1962 година.
Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањет-о инж. Теофиловски Теофил, раководител на погонот.
Од Окружниот стопански суд ЕО Скопје, Фи
бр. 271/32.
(601)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 193, страна
333, свеска II, е запишана под назив: Земјоделска
задруга „Моша Пијаде" во село Сингелич, Скопска
околија. Предмет на работењето на задругата е:
земјоделско производство^ неговото организирање
и унапредување, како и организирање и унапредување на други стопански дејности од областа на
земјоделското производство, со цел за зголемување
на селсно-стопанското производство и социјалистичката реконструкција на селото.
Задругата е основана согласно со одобрението
на Народниот од,бор на општината Саат Кула —
Скопје бр. 03/1-3407 од 3-IV-1962 година, а со спојувањето на земјоделските задруги: „Зера Јоциќ"
од село Сингелич и „Димитар Влахов" од село
Маџари.
Членови на управниот одбор на задругата се:
Гијо СОКОЛОВ, претседател на управниот одбор, Јованче Спасовски, Глигор Дамјанов, Љубе Спасов,
Мемед Мемедовски, Раде Николиќ, Љубе Трпковски? Сава Ѓурин, Томче Антовски, Стојан Јовевски,
Димче Димовски и Благоја Станчевски, членови.
Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето инженерот
Димитар Тасевски, в. д. управник.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 281/62.
(629)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 79, страна 281, е запишан под! фирма: Земјоделска задруга „Пекарев" од Неготино — Трговски дуќан во Неготино, ул. „Страшо Пинџур" бр.
21. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба
на земјоделски машини и справи, вештачки ѓубриња и средства за заштита на разни растенија.
Дуќанот е основан од Земјоделската задруга
,ДХекарев" од Неготино, а согласно со решението
на Народниот одбор на општината Неготино бр.
04-1368/1 од 5-V-1962 година.
Раководител на дуќанот е Донка Мишева.
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Дуќанот ќе го потозишуваЈ задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното
претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 284/62.
(636)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 101, страна 286, е запишана под фирма:
Претпријатие на поштенскиот, телеграфскиот и
телефонскиот сообраќај — Скопје — Поштенска
телеграфска телефонска автогаража — Скопје, ул.
„Орце Николов" бр. 153. Предмет на работењето
на гаражата е: да обезбедува редовен превоз на
поштенски пратки и останати потреби на претпријатието во превозот, патници, материјали и други
работи; одржување на моторните возила, велосипеди, мопеди и сл.; да врши монтажа ? реконструкција и инвестиционо одржување на моторните возила, мопеди, велосипеди и слично; да врши услуги
и работи од својата дејност за сметка на други органи, установи, организации и граѓански лица; да
врши таиацерски, фарбарски, браварски и дреарски работи на моторните возила; да врши превоз
на патници од јавниот и друмскиот сообраќај со
превозни средства со кој се превезуваат поштенските пратки.
Гаражата е основана од Работничкиот совет на
Претпријатието на поштенскиот, телеграфскиот и
телефонскиот сообраќај — Скопје, а согласно со
решението на Народниот одбор на општината Идадија - Скопје бр. 04-12113/1 од 21-IX-1961 година.
Автогаражата ќе ја потпишуваат, задолжуваат
и раздолжуваат во границите на овластувањето
Алексовски Миомир^ управник, Лазаревски Иван,
Трпковска Стојка и Стојкова Ленче.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 286/62.
(637)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
25-1V-1962 год., рег. бр. 12/62, свеска I, е запишано
под фирма: Претпријатие за прикажување на филмови и други разоноди „Пецо Даскало" од село
Долнени, Битолско. Предмет на работењето на
претпријатието е: прикажување на сите видови
филмови и давање други разоноди во кино салите
и прикажување на филмови со подвижно кино во
селата од подрачјето на Општината Долнени.
' Претпријатието е основано со решението на
НО на општината Долнени бр. 01-586/1 од 23-11-1962
година.
Претпријатието ќе го потпишува директорот
Бошкоски Орде.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 194/62.
(661)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
27-111-1962 год., рег. бр. 9/62, свеска 1, е запишано
под фирма: Земјоделско претпријатие „Рамно Поле", со седиште во село Пешталево^ Битолска околија. Предмет на работењето на претпријатието е:
земјоделско производство на житарици и индустриски култури; организирање и унапредување на

Bp.

7-

Стр. VII

земјоделското производство; одгледување на расен
добиток (крави и друго), производство на млеко и
млечни производи; стручно издигнување на кадри
нужни за обавување на стопанската дејност на
претпријатието.
Претпријатието е основано со решението на
НО на општината Долнени бр. 01-584/1 од 23-11-1962
година.
Претпријатието ќе го потпишуваат, Поповски
Владо, в. д. директор, и Стојковски Мирко, работник.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 142/62.
(662)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
19-IV-1962 год., рег. бр. 11/62, свеска I, е запишано
под фирма: Претпријатие за производство на
цигли ,Д мај" со седиште во село Долнени^ Битолска околија. Предмет на работењето на претпријатието е: производство на сите видови цигли за потребите на градежништвото.
Претпријатието е основано со решението на
НО на општината Долнени бр. 01-1045/1 од 13-IV1962 година.
Претпријатието ќе го потпишува Савески Боѓе, в. д. директор.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи'
бр. 182/62.
(663)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
26-111-1962 год., рег. бр. 40/55, свеска I, е запишан
под фирма: Самостоен индустриски погон за преработка и доработка на земјоделско-сточарски производи „Спасе Ристевски" с. Кравари, на 3 3 „Светлост" од село Породин, Битолска околија. Предмет
на работењето на погонот е: преработка и доработка
на земјоделско"сточарски производи.
Погонот е основан од 3 3 „Светлост" од с. Породин, а согласно со одобрението на НО на општината Бистрица бр. 06-870/1 од 17-111-1962 година.
Погонот ќе го потпишуваат Пандовски Стојан,
Тодоровски Костадин и Ѓорѓиевски Коста.
Од Окружниот стопански суд во Битола^ Фи
бр. 135/62.
(664)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
27-XIX-1961 год., рег. бр. 25/61, свеска I, е запишано
под фирма: Претпријатие за јавни патишта од
I и II ред, со седиште во Битола. Предмет на работењето на претприја-гнето е: ќе врши одржување,
реконструкција и изград,ба на јавните патишта од
I и II ред, се грижи за изградба на објекти што се
врзани за употребата и за унапредување на условите на сообраќајот на тие патишта и споредни
дејности се: вршење на лесни ооравки и снабдување на возилата со бензин и плинско масло, угостителски услуги, експлоатација на камен,, чакал
и песок и нивната понатамошна обработка^ земјоделско искористување на патното земјиште.
Претпријатието е основано од Извршниот совет
на НРМ — Скопје, со решението бр. 09-3742/1 од
11-XII-1961 година.
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Претпријатието ќе го потпишува директорот
Јордан Стоилов.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 547/61.
(665)
Окружниот стопански суд во Битола објавуѕа
дека во регистарот на стопанските организации
на 9-V-1962 год,, рег. бр. 204/55, свеска I, е запишан под фирма: Погон „Градски сообраќај", Битола, на Претпријатието „Југотранс" од Битола.
Предмет на работењето на погонот е: превоз на
патници од локален карактер во градот Битола и
приградските места кон градот Битола, во далечина од 20 км.
Погонот е основан од Претпријатието ,,Југо^
транс" од Битола, а согласно со одобрението на
НО на општината Битола бр. С6-2270/1 од 19-IV1962 година.
Погонот ќе го потпишува раководителот Петар
Премовски, покрај директорот на Претпријатието
„Југотранс"
Сотир Наумовски.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 224/62.
(666)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
19-IV-1962 год., рег. бр. 10/56, свеска I, е запишана под фирма: Слаткарница „Јагода", со седиште во Демир Хисар, на Угостителското претпријатие „Унап" — Демир Хисар, Битолско. Предмет на работењето на слаткарницата е: изработка
и продажба на сите видови колачи и други слатки, изработка и продажба на погачиња и други
производи од бутер-тесто, изработка и продажба на бонбони, млечни производи и млеко, бели
печива и безалкохолни пијалоци.
Слаткарницата е основана од Угостителското
претпријатие „Унап" — Демир Хисар, а согласно
со одобрението на НО на општината Демир Хисар
бр 03-899/1 од 24-111-1962 година.
Раководител на слаткарницата е Андреески
Fhcto, а ќе ја Потпишува лицето што е овластено
да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 153/62.
(667)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
31-111-1962 год., рег. бр. 3/60, свеска I, е запишана
под фирма: Работничка менза при Претпријатието за откуп и обработка на тутун — Демир Хисар, Битолско. Предмет на работењето на мензата
е- обавување на ресторанска дејност која се состои во укажување угостителски услуги — претежн-о топли јадења.
Мензата е основана од Претпријатието за откуп^" обработка и продажба на тутун Демир Хисар, а согласно со решението бр. 03-86/1 од 24-1 1962 год. на НО на општината Демир Хисар.
Раководител на мензата е Димитрија Тренчески, а ќе ја потпишува лицето што е овластено
да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 131/62.
(668)
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Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
10-V-1962 год., рег. бр. 14/62, свеска I, е запишано
следното: Занаетчиско производите лно претпријатие „Солидарност", о седиште во Битола. Предмет на работењето на претпријатието е:
а) изработка на разни предмети од пластични
маси како: рачки за намештај, разни делови за
фрижидери, разни делови за фризери, разни предмети потребни за електроинсталатерско занимање,
ситни украсни предмети, шноли, укосници и сл.,
гтетлици и детски играчки и други ситни предмети
нужни за комплетирање на разни индустриски
и занаетчиски производи;
б) изработка на метли;
в) изработка на четки;
г) изработка на амбалажа.
Претпријатието е основано од НО на општината Битола, со решението бр. 03-2673 од 28-1V1962 година.
Претпријатието ќе го потпишува директорот
Павле Михајлов Србиновски.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 220/62.
(670)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
9-1-1962 год., рег. бр. 1/62 - I, е запишано под
фирма: Трговско претпријатие на големо за промет со мешани индустриски стоки „Нова трговија", со седиште во Битола. Предмет на работењето
на претпријатието е: промет на големо со следните
стоки:
— текстил, куси и плетени стоки и конфекција;
— галантериска и база реки стоки и играчки;
— јажарски стоки, каделни и јутени производи;
— парфимериски и козметички стоки;
— производи од домашна дејност и од уметнички занаети;
— дрогериски стоки;
— железарски и метални стоки, велосипеди,
машини за шиење и прибор;
— технички стоки за снабдување на производните претпријатија;
— фотографски и оптички апарати, инструменти и друго;
— музички инструменти, радиоапарати, инструменти и прибор;
— медицински, здравствени и научни апарати
инструменти и прибор;
— оружје, ловечки прибор, муниција, експлозиви и пиротехнички материјали;
— рибарски материјал и прибор;
— чевларски материјали и прибор;
— спортски прибор;
— електротехнички материјали, саати и изработки од драгоцени материјали;
— бои и лакови, хемикалии и прибор;
— санитарен и инсталациони материјал;
— стакло, порцелан и керамички стоки;
— противпожарни справи, материјали и прибор; и
— намештај.
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Споредна дејност: вршење поправки на радиоашарати на трети лица.
Претпријатието е основано од споените претпријатија: „Нова трговија", „Народна трговија 4 ',
„Технометал" и „Радиоцентар", а согласно со
одобрението на НО на општината Битола бр
03-7401 од 25-XI-1961 год.
Претпријатието ќе го потпишува Борис Трајковски, директор.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 10/62.
(672)
Окружниот стопански суд оао Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации
на 7-V-1962 год., рег. бр. 13/62, свеска I, е запишано под фирма: Земјоделско сточарско стопанство „Борис Кидрич" од село Гнеотино, Битолска
околија. Предмет на работењето на стопанството
е: земјоделска сточарска дејност.
Стопанството е основано од НО на општината
Новаци, со решението бр. 01-1121/1 од 18-IV-1962
година.
Стопанството ќе го потпишува директорот
Хаџистерјов Димитар.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 219/62.
(671)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
1G-IV-19J2 год., рег. бр. 10/61-1, е запишано под
фирма: Трговско претпријатие на големо за промет со мешани индустриски стоки „Задругар", со
седиште во Битола. Предмет на работењето на
претпријатието е: промет на големо со текстил,
куси и плетени стоки и конфекција, галантериски
и базарски стоки и играчки, јажарски стоки, кадел ни и јутени производи, парфимериски и козметички стоки, производи од домашна дејност и од
уметнички занаети, дрогериски стоки, железарски
и метални стоки, велосипеди, машини за шиење
и прибор, технички стоки за снабдување на производните претпријатија, фотографски и оптички
апарати, инструменти и друго, музички инструменти, радиоапарати, инструменти и прибор, медицински, здравствени и научни апарати, инструменти
и прибор, оружје, ловечки прибор и муниција, експлозивни и пиротехнички материјали, рибарски
материјали и прибор, чевларски материјали и
прибор, електротехнички материјали, саати и изработки од драгоцени материјали, бои, лакови,
хемикалии и прибор, противпожарни справи, материјали и прибор, намештај, кожа, седларски и
ременски стоки и прибор, обувки и производи од
гума, каучук и пластични маси.
Претпријатието е основано од спојувањето на
претпријатијата: „Кожар", „Станд,ард", „Меркур",
„Задругар", ,,Вези стен" и „Стоковна куќа во изградба", а согласно со решението на НО на општината
Битола бр. 03-7400 од 25-XI-1961 година.
Претпријатието ќе го потпишуваат в.д. директорот Цветан Стојановски и Мамут Рифат.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 160/62.
(673)
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Стр. VII

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 191, страна 281, свеска II, е запишана под назив: Станбено
штедна задруга „Идеал" од Скопје, ул. „Стив Наумов" бр. 135. Предмет на работењето на задругата е:
1) да собира средства од своите членови и да
гради односно купува од претпријатијата и од
други организации овластени за станбена изградба
станови и станбени згради, според принципот на
взаемност и штедење;
2) да организира станбена изградба преку
други стопански организации или во сопствена
режија;
3) да организира штедење меѓу своите членови со цел за формирање на средства од кои
членовите ќе ја отплатуваат цената на станот или
на семејната станбена зграда;
4) да склучува договори за заем од општествените средства заради станбена изградба;
5) да прибавува земјиште за изградба на
зградите што ги подига;
6) да изработува проекти за станбените згради преку овластени проектански организации или
преку своите овластени проектант^;
7) да набавува градежни и други материјали
потребни за изградба или поправка на станбените
згради;
8) во својство на инвеститор да склучува договори за изградба, доградба, поправка или преправка на станбените згради со овластени стопански организации и да се грижи за извршување
на тие договори;
9) преку своите сервиси ќе ги одржува и
поправа станбените згради што ги подигнала;
10) укажува помош на задругарите по правните, финансовите и други прашања во врска со
изградбата на станбените згради;
11) да ги осигурува потребните финансиски
средства за работа на задругата;
12) да врши секаква друга дејност што ќе
овозможи побрзо и поекономично градење на становите, како на пример: производство на тули,
градежни материјали и др.;
13) да ја олесни и поефтини изградбата на
становите, да образува погони или посебни единици што ќе работат по принципот на рентабилитетот.
Задругата е основана согласно со одобрението
на Народниот одбор на општината Кале — Скопје
бр. 14168 од 10-1-1962 година.
Членови на управниот одбор на задругата се:
Спасовски Петар, претседател, Доневски Климе,
потпретседател, Илиевска Стојна, секретар, Шипка
Сретко и Магаши Муарем.
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и
раздолжуваат во границите на овластувањето
Спасовски Петар, претседател на управниот одбор,
и управник на задругата, и Доневски Климе, потпретседател на управниот одбор.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 102/62.
(212)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
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рег. бр. 733, страна 197, свеска III, е запишано
под фирма: Автотуристичко претпријатие „Галеб"
— Охрид — Претставништво во Скопје, ул. „М.
Тито" бр. 5. Предмет на работењето на претставништвото е: давање на туристички информации,
издавање на патни билети и вршење превоз на
стока.
Претставништвото е основано од Работничкиот
совет на Автотуристичкото претпријатие „Галеб",
Охрид, а согласно со решението на Народниот
одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-20338/1
од 26-XII-1961 год,.
Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето
Андреевски Благоја, раководител.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 116/62.
(225)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 297, страна 1183, свеска I, е запишан под
фирма: Земјоделски индустриски
прехранбени
комбинат „Тетово" — Тетово. Предмет на работењето на комбинатот е: земјоделско производство, производство на садници, правење програма
и елаборати, промет на земјоделски производи и
репродукционен материјал, вршење услуги со земјоделски машини, спроведување на меринизација,
управување со високопланинските пасишта, производство и продажба на сите видови конзерви од
овошје и зеленчук, сопствено и услужно ускладиштување и одржување на пресно овошје, зеленчук
млеко и млечни масни производи, како и купопродажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци.
Комбинатот е основан од Народниот одбор на
општината Тетово, со решението бр. 04-12457 од
23-IX-1961 година.
Комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Коста
Гавриловиќ, в.д. директор.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 96/62.
(256)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 107,
страна 637, свеска I, е запишана под назив: Станбена задруга на работниците и службениците во
X емиско - електрометалуршкиот
комбинат
„Југохром" од село Јегуновце, Тетовско. Предмет на
работењето на задругата е: организирање и штедење меѓу своите 'членови, заклучување договори
за заем од општествените средства поради станбена изградба, обезбедување градилишта односно
плацеви за изградба на згради во Тетово и. Тетовска околија, Скопје и Горче Петров, обезбедуваше проекти на станбени згради, обезбедување
градежен и друг материјал потребен за изградба,
доградба или за поправка на станбените згради,
заклучување договори за градежни работи при
поправка на станбени згради, заклучување договори за градежни работи во својство на инвеститор со овластени градежни претпријатија и дуќани, одржување и поправувана на зградите што
ги изградила, давање помош на членовите на задругата по финансиски и други прашања во врска
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со изградбата на станбените згради. Задругата
може (споредна дејност) и да произведува градеж е н материјал за изградба и поправка на становите на задругарите и да основа претпријатија,
сервиси и дуќани во врска со поправките на
зградите и станбена изградба, да купува готови
станбени згради и станови од претпријатија и
други организации овластени за станбена
изградба.
Задругата е основана согласно со одобрението
на Народниот одбор на Тетовска околија бр. 039680/1 од 2-XI-1961 година, со кое се одобрени и
Правилата на задругата.
Членови на управниот одбор на задругата се'
Димовски Чедомир, претседател на управниот одбор, Златевски Божин, Добревски (Крсто, Атанасовски Андре, Стојановски Мирко, Стојановски
Драги и Тодоровски Круме, в.д, управник на задругата.
Станбената задруга ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Тодоровски Круме, в.д. управник, и Златевски Божин, член на управниот одбор.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 175/62.
(401)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 269, страна 741, свеска III, е запишано под
фирма: „Интерекспорт" — претпријатие за меѓународна трговија од Белград — Претставништво
во Скопје, плоштад „Маршал Тито" бр. 2/III. Предмет на работењето на претставништвото е: застапување интересите на претпријатието на територијата на HP Македонија спрема инструкциите од дирекцијата на претпријатието.
Претставништвото е основано од Работничкиот
совет на Претпријатието за меѓународна трговија
Белград, а согласно со решението на Народниот
о-дбор на општината. Кисела Вода — Скопје под бр.
04-14014/61 од 6-1-1962 година.
Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Д И М Ч О В С К И Мирко, раководител.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 143/62.
(392)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 598, страна 381, свеска И, е запишана
под фирма: Трговско претпријатие на големо и
мало за промет со бои, лакови, хемикалии, прибор и сервис за графичка индустрија „Хромос"
од Скопје — Џродавница во Скопје, ул. „106" бр.
13. Предмет на работењето на продавницата е:
продажба на мало на бои, лакови, хемиски прибор — хемикалии и прибор за графичка индустрија.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало
за премет со бои, лакови, хемикалии, прибор и
сервис за графичка индустрија „Хромое" од Скопје, а согласн.о со решението бр. 842 од 26-11-1962
година.
Раководител на продавницата е Алија Хоџа.
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Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 231/62.
(394)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 267, страна 955 е запишано следното:
Мартиновски Момир, досегашен раководител на
Продавницата во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" бр.
41, на Фабриката за шивачки машини и прецизна
електромеханика „Владо Багат" — Задар, е разрешен од должност и му престанува правото за
потпишување.
За раководител на продавницата е назначен
Александар Николовски, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 7-VII-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 416/62.
(898)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 108, страна 303 е запишано следното:
Покрај досегашниот потписник на Претпријатието
за дистрибуција на електрична енергија ,,Светлина"
од Куманово директорот Сречко Петров Антевски,
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Додевски Владимир Петар,
секретар, сметано од 12-VII-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 443/62.
(1039)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 101? страна 285 е запишано следното:
Досегашниот в. д. управник на Работилницата во
Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 100, на Претпријатието за ПТТ-сообраќај — Скопје Сариевски Сотир е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.
За управник на работилницата е назначен Вељановски К. Раде. Тој работилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на
овластувањето со старите регистрирани потписници
и тоа: Календаровски Љубомир, раководител на
сметководството, Јорданов Ристо Димитар, книговодител, и Циговиќ Живко, службеник, сметано од
12-VII-1962 год.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 444/62.
(1058)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 58, страна 167 е запишано следното:
На досегашните потписници на Фабриката за тули
и керамиди „Пролетер" од Скопје и тоа: Арсо Ристовски, шеф на сметководството, vt Перо Милошевски, шеф на комерцијалната служба, им престанува
правото на потпишување.
За шеф н а ' сметководството на фабриката е
назначен Перо Милошевски, а за шеф на комерци-
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јадната служба Благоја К. Блажевски, обајцата
фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваа! и раздолжуваат во границите на овластувањето сб
стариот регистриран потписник Џипуновски Ристо,
директор, сметано од 27-VI-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 389/62.
(867)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под; рег. бр. 542, страна 3, свеска II, е запишано
следното: Зафировски Глигор, досегашен у п р а в н и к
на Економијата на Казнено-поправителниот дом —
Идризово е разрешен од должност и му престанува
правото за потпишување.
За управник на економијата е назначен Мешковски Методија Наќо. Тој економијата ќе ^а потпишува, задолжува и раздолжува во граничарите на
овластувањето со старите регистрирани потписници
Мишо Савевски, лом. управник, и Пеновска! Борис
Киро, шеф на сметководството, сметано од 9-VII!
1962 година.
Од Окружниот стопан,ски суд во Скопје,; Фи
бр. 421/62.
(895)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 108.
страна 425, свеска I е запишано следното: Димитров Николов Митре, досегашен управник на Земјоделската задруга ,,Иван Сливков", од с. Пкликура, Титоввелешка околија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.
За в. д. управник на задругата е назначен
Драган Митрев. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Дамов
Цандо, сметано од 7-VII-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 417/62.
(897)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 304, страна 789 е запишано следното:
Се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните погоните: „Станковац" и „Горанце" на територијата на Народниот одбор на Неродимска
околија на Рударскиот базен за хром „Радуша" —
Горче Петров.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 390/62.
(874)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 232, страна 673 е запишано следЈфото.
Согласно со решението на Народниот одбор на Тетовска околија — Тетово под бр. 03-1876/3 од 16-IV1962 година на Трговското претпријатие за промет
со мешовити индустриски стоки на мало и селскостопански производи на мало и големо „Бистрица"
од село Теарце, се одобрува да може да обавува
трговска дејност на големо со мешовити индустриски стоки на подрачјето на Тетовска околија.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 365/62.
(878)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 54, страна 139 е запишано следното:
Покрај досегашниот потписник на Трговското претпријатие за текстил, галантерија, кожи, гума, парфимерија и др. на големо и мало „Текстилпромет"
— Куманово директорот Стефан Стефановски,
претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и
раздолжуваат во границите на овластувањето и
новоназначените потписници и тоа: Поповски Васил Драган, шеф на сметководството, Боцевски Јованов Душан, шеф на комерцијалното одделение,
и Петровска Горѓи Марија, главен книговодител,
сметано од 3-VII-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 397/62.
(889)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 603, страна 427, свеска И е запишано
следното: Црвенков Кирил? досегашен раководител
на Продавницата во Скопје, ул. „Гуро Салај" бр. 1,
на Фабриката за шивачки
машини и прецизна
елеќтромеханика „Владо Багат" од Задар, е разрешен од должност и му престанува правото за
потпишување.
За раководител на продавницата е назначен
Сеизов Диме, кој ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето сметано од 7-VI-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 415/62.
(891)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 53, страна 153 е запишано следното:
Зафировски Глигор, досегашен управник на занаетчискиот погон на Казнено-поправителниот дом
— Идризово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.
За управник на погонот е назначен Мешковски
Методија Наќо. Тој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Савовски
Мишо, пом. управник, и Петковски Горгиев Павле,
шеф на сметководството, сметано од 9-VII-1962 год.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 420/62.
(894)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 665, страна 919 е запишано следното:
Сотир Зафировски, досегашен директор на Услужното машинско ремонтно претпријатие .,Агросервис" од село Маџари, е разрешен од должност и
му престанува правото за потпишување.
За в. д. директор на претпријатието е назначен
Јаков Гулија, со решението на Народниот одбор на
општината „Саат Кула" — Скопје под бр. 01-9465
од 21-VI-1962 година. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на
овластувањето со стариот регистриран потписник
в. д. шефот на сметководството Гроздановски Андонов Цветко, сметано од 10-VI-1962 година.
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 423/62.
(896)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 290, страна 1135, свеска I е запишано
следното: Александар Петровски, досегашен в. д,
директор на Трговското претпријатие за промет на
големо и мало со текстил и кожна галантерија
„Јелак" од Тетово, е разрешен од должност и му
престанува правото за потпишување.
За в. д. директор на претпријатието е назначен
со решението на Народниот одбор на општината
Тетово под бр. 01-8472/1 од 15-VI-1962 год. Бурхагоедин Мухидини. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на
овластувањето со новоназначените потписници
Јован Спировски, комерцијален директор, и Ленка
Кировска, шеф на сметководството, сметано од
7-VII-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 413/62.
(899)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег- бр. 87,
страна 401 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга ,Димитар Влахов" од село Маџари, Скопска околија,
бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје бр. 03/1-3407 од 3-IV1962 година е споена кон новоформираната Земјоделска задруга „Моша Пијаде" од село Сингелиќ,
Скопска околија.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 280/62.
(615)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 54,
страна 211 е запишано следното: Досегашниот потНикуљане, Кумановска околија, Илиќ Андона Боро, управник, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.
За управник на задругата е назначен Трајковски Цанко. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето
со стариот регистриран потписник Љубомир Миксимовиќ, книговодител, сметано од 3-V-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 268/62.
(598)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 73,
страна 307 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Вера
Јоциќ" од село Сингели% Скопска околија, бидејќи
со решението на Народниот одбор на општината
Саат Кула - Скопје под бр. 03/1-3407 од 3-IV-1962
година е припоена кон новоформираната Земјоделска задруга „Моша Пијаде" од село Сингелиќ
'Скопска околија.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 279/62.
(614)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 195, страна 513 е запишано следното:
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Досегашниот директор на Рударското претпријатие
за експлоатација и преработка на бетонска глина
„Рудар" од село Ранковце, Кумановска околија,
инж. Раде Арсов, со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка под бр. 02-1453/1
од 21-11-1962 година, е разрешен од должност и му
престанува правото за потпишување.
За в. д. директор на претпријатието е назначен
со решението на Народниот одбор на општината
Крива Паланка под бр. 02-1454/1 од 21-11 1962 година Мите Анастасовски. Тој претпријатието ќе го
потпишува, задолжува и раздолжува во границите
на овластувањето со стариот регистриран потписник Костадиновски Димитар, шеф на сметководството, сметано од 26-111-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 206/62.
(317)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 34,
страна 131 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Васил Драгомански" од село Драгоманце, Кумановска околија,
и тоа: Денковски Васил, управник, и Стошев ски
Горѓи, книговодител, се разрешени од должност и
им престанува правото за потпишување.
За управник на задругата е назначен Јосимоски Трајан. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Божиновски
Гоне, одговорен предработник, сметано од 30-III1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 213/62.
(358)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 726, страна 133, свеска III е запишано
следното: Согласно со решението на Народниот
одбор на општината Идадија — Скопје под бр.
21321/1 од 29-XII-1961 година е одобрено конституисањето на Претпријатието за јавни патишта од
I и II ред — Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 159/62.
(371)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ
I Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија - Скопје бр. 04-11574/1 од
16-VII-1962 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11,
рег. бр. 103, свеска И, занаетчискиот дуќан под
фирма: Кројач Ристо С, Иванов, со седиште во
Скопје, ул. „Максим Горки" бр. 48. Предмет на работењето на дуќанот е: шиење на алишта.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо С.
Иванов.
(163)
Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на
општината Жеровјане бр. бр. 04-4125 од 8-VIII-1962
година, е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 7, ред. бр. 60, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчарска работил-
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ница на Цветковски Горев Мартин, со седиште во
село Блаце, Тетовска околија. Предмет на работењето на работилницата е: грнчарски изработки
и продажба.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветковски Ѓорев Мартин.
U77)
Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово
бр. 03-1910/1-1962 година, е запишан во регистарот
на занаетчиските дуќани и работилници на страна
40, рег. бр. 689, страна И, занаетчискиот дуќан под
фирма: Сода-вода Станоевска Илиева Бојка, со
седиште во Берово, ул. „Маршал Тито". Предмет
на работењето на дуќанот е: продажба на содавода, овошни сокови, оранжада, лимонада и ф у г и
производи од таков вид.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Станоевска Илиева Бојка.
(178)
Врз основа на дозволата од Народниот одбор
на општината Тетово бр. 04-1702/1 од 1-VII-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 522? рег. бр. 523,
занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер за мажи
„Единство" на Синани Исмаилхаки, со седиште во
Тетово, ул. „Илинденска" бр. 60. Предмет на работењето на дуќанот е: берберо-фризерски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Синани Исмаилхаки.
(179)
Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на
општината Жеровјане бр. 04-4513/1 од 11-VITI-1962
година, е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 7, ред. бр. 61; занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчарска работилница на Мисајлевски М. Богоја, со седиште во
село Блаце, Тетовско. Предмет на работењето на
работилницата е: грнчарски изработки и продажба.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мисајловски М. Богоја.
(180)
Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-4703 од 16-VIII-1962 година, е запишан
во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 241, рег. бр. 241, свеска I, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Митре Нацев, со седиште во Кавадарци, ул. „Тошо Пенето"
бр. 15. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, пуканки, костени,
семенки и сл.
Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Митре
Нацев.
(181)
Врз основа на дозволата од Отсекот За стопанство и комунални работи на Народниот одбор на
општината Жеровјане бр. 04-3823/1 од 11-VII-1962
година, е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 7, ред. бр. 57, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчарска работилница на Младеновски С. Андрија, со седиште во
село Блаце, Тетовско. Предмет на работењето на
работилницата е: грнчарски изработки и продажба.
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Младеновски С. Андрија.
(182)
Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово бр.
03-1489/1-1962 година, е запишан во регистарот на
занаетчиските дуќани и работилници на страна 40,
рег. бр. 690, свеска И, занаетчискиот дуќан под
фирма: Колар Шишевски Пантев Јован, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот
е: коларски изработки и услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот т и товски Пантев Јован.
(183)
Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Виница
бр. 05-3573 од 27-VIH-1962 година, е запишан во
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
на страна 163, ред. бр. 163, занаетчискиот дуќан
под фирма: Тенеќеџија Александар Стојанов Данилов, со седиште во Виница, ул. ,Димитар Влахов" бр. 9. Предмет на работењето на дуќанот е:
тенеќениски изработки и услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Стојанов Данилов.
(185)
Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Виница бр.
05-3284/1 од 15-VII-1962 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
на страна 164, ред. бр. 164. занаетчискиот дуќан
под фирма: Шивач Тодор Лазаров Михајлов, со
седиште во Виница. Предмет на работење!о на дуќанот е: шиење на алишта.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор
Лазаров Михајлов.
(189)
Врз основа на дозволата од Одтелението за
стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 04-14753/1-1962 година, е запишан во
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
на страна 285, рег. бр. 285, книга П, занаетчискиот
дуќан под фирма: Качар Александар Трајков Андреевски, со седиште во Куманово. Предмет на
работењето на дуќанот е: качарски изработки и
услуги.
I
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Трајков Андреевски.
(190)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 04-15083/1-1962 година, е запишан во
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
на страва 286, рег. бр. 286, книга И, занаетчискиот
дуќан под фирма: Фотограф Методија Ангелов
Стојановски, со седиште во Куманово. Предмет на
работењето на дуќанот е: фотографски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Ангелов Стојановски.
(191)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04-9561 од 15-IX-1962 година, е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 79, за-
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наетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Алија
Мемиш Алили, со седиште во Скопје, ул. „11 октомври" бр. 23. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, пуканка,
костени, семенки и сл.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алија
Мемиш Алили.
(192)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-4743/1 од 6-IX-1962 година, е
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и
работилници на страна 271, рег. бр. 271/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Никола Христов
Ефремов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: молерски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола
Христов Ефремов.
(193)
Врз основа на дозволата од Народниот одбор
на општината Титов Велес бр. 03-8541/1 од 13-IX1962 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 552, рег.
бр. 543, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер
Горѓи Илиев Панов, со сениште во Титов Велес
ул. „Свети Климент" бр. 24. Предмет на работењето на дуќанот е: молерски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи
Илиев Панов.
(194)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 06-5228/1 од 6-УШ-1962 година, е запишан
во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 909, рег. бр. 134, свеска V, занаетчискиот дуќан под фирма: Капар Вангел Методиев
Георгиевски, со седиште во Битола, ул. „О. Николов" бр. 47. Предмет на работењето на дуќанот
е: правење и продавање на капи.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел
Методиев Георгиевски.
(197)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија — Скопје бр. 04-15036/1 од
12-IX-1962 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна И,
рег. бр. 104, свеска И, занаетчискиот дуќан под
фирма: Кројач Тодор М. Колев, со седиште во
Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 38. Предмет на работењето на дуќанот е: шивачки услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор
М. Колев.
(204)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Ид адија — Скопје бр. 04-15573/1 од 26IX-1962 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна И,
рег. бр. 105, свеска И, занаетчискиот дуќан под
фирма: Радио-механичар Љубомир А. Серафимов,
со седиште во Скопје, ул. ,,Петар Драпшин" бр. 52.
Предмет на работењето на дуќанот е: радио-механичарски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубомир А Серафимов.
(205)
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Врз основа на дозволата од Одд,елението за
стопанство на Народниот одбор на општината К а вадарци бр. 03-3828 од 2-Х-1962 година, е запишан
во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 243у рег. бр. 243, свеска I, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Б л а ж о Ристов Милевски, со седиште во с. Клиново. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.
Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Б л а ж о
Ристов Милевски.
(206)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 06-5653 од З-Х-1962 година, е запишан во
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
на страна 910, рег. бр. 135, свеска V, занаетчискиот
дуќан под фирма: Слаткар Кадри Шефита Саљим,
со седиште во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ"
бр. 7. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадри
Шефита Саљим.
(207)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 06-6703 од З-Х-1962 година, е запишан во
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 911, рег. бр. 136, свеска V, занаетчискиот дуќан под фир-ма: Молеро-фарбар Стефо Јованов Хаџикировски, со седиште во Битола, ул.
„Томе Петровски" бр. 3. Предмет на работењето на
дуќанот е: молеро-фарбарски услуги,
Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Стефо
Јованов Хаџикировски.
(208)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Б и тола бр. 06-6815 од 13-Х-1962 година, е запишан
во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 912, рег. бр. 137, свеска V, занаетчискиот дуќан под фирма: Папуџија Фидан Христов Неделков, со седиште во Битола, ул. „Ордан
Николов" бр. 78. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на папучи.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фидан
Христов Неделков.
(210)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Б и тола бр. 06-5602 од 22-Х-1962 година, о запишан во
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
на страна 913, рег. бр. 138, свеска V, занаетчискиот
дуќан под! фирма: Волновлачар Петар Николов
Тасев, со седиште во Битола, ул. „Иљо Џокано"
бр. 13. Предмет на работењето на дуќанот е: волновлачарски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар
Николов Тасев.
(213)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 5048 од 24-Х-1962
година, е запишан во регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 80, занаетчискиот дуќан под фирма : Саатчија Борис
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Станковски, со седиште во Скопје, ул. „Маршал
Тито" бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е:
саатчиски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис
Станковски.
(215)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство и труд на Народни,от одбор на општината Кочани бр. 03-6583/1 од 15-Х-1962 година, е
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и
работилници на страна 272, рег. бр. 272/111, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Славе Радев
Панов, со седиште во с. Бурилчево. Предмет на
работењето на дуќанот е: столарски изработки и
услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе
Радев Панов.
(216)
Врз основа на дозволата од Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-6801/1 од 22-Х-1962 година, е
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и
работилници на страна 273, рег. бр. 273/Ш, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Ампо Ангелов Филипов, со седиште во Кочани. Предмет
на работењето на дуќанот е: печење и продавање
на леблебија.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ампо
Ангелов Филипов.
(217)
Б Р И Ш Е Њ Е ОД РЕГИСТАРОТ
Врз основа на решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Дебар
бр. 03-5125 од 12-XII-1961 година, избришан е од
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер
Теофиловеки Б л а ж е од гр. Дебар, Охридска околија ? бидејќи престана со своето работење.
Врз основа на решението бр. 03-1384/1 од 3-III1962"година на Одделението за стопанство и труд
на Народниот одбор на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлач^р Тодорка Симеонова Дејанова, од Кочани.
(58)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија - Скопје бр. 4158/1 од 20-III1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 140,
страна 12, свеска I, занаетчискиот дуќан под фирма: Нацев Павле, кондураџија, од Скопје.
(57)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија — Скопје бр. 4167/1 од 20-III1962 годинаj избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 62, страна 6, свеска I, занаетчискиот дуќан под фирма:
Китановски Илија, столар, ул. „493" бр. 10 - Скопје.
(58)
t
Врз основа на решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Дебар.
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бр. 03-1529 од 11-IV-1962 година, избришан е од
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
занаетчискиот дуќан под фирма: Капар Баланца
Ќ,амил од гр. Дебар, Охридска околија, бидејќи
престана со своето работење.
(88)

Врз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-228 од 10-1-1962 год., избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
ски, ул. „9 септември" бр. 43, Прилеп.
(144)

Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-2688/1 од 19-IV-1962 година,
избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма:
Јажар Азировиќ Исмаил Азир ? од Кочани.
(100)

Врз основа на решението од Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-2993 од 19-IV-1962 година, избришан е
од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 458, страна 458, свеска I, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Петар Т. Мешкоски, од Прилеп, а сега живее во Скопје, ул.
„224" бр. 14.
(145)

Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-2946/1 од 9-V-1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани,
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Љупчо
Живков Арсов, од Кочани.
(102)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија - Скопје бр. 7067/1 од 26-IV-1962
година, избришан е од регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници од рег. бр. 163, страна 9,
свеска I, занаетчискиот дуќан под фирма: Симеонов Ристо, кројач, ул. „8 ударна бригада" бр. 8,
Скопје.
(112)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија - Скопје бр. 8365/1 од 22-V1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 79, -страна 7, свеска 1 ; занаетчискиот дуќан под фирма:
Арсов В. Коце, кројач, ул. „Максим Горки" бр. 48,
Скопје.
(115)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија — Скопје бр. 9528/1 од 14-VI1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 8, страна 1, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма:
Благоја М. Божинов, електроинсталатер, ул. „4"
бр. 5Q, Скопје.
(122)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија — Скопје бр. 10233/1 од 20-VI1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 50, страна 5, свеска I, занаетчискиот дуќан под фирма:
Попов, Ј. Саре, ѕидаро-фасадер, ул. „Партизанска"
бр. 44, Скопје.
(124)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија — Скопје бр. 04-8346/1 од 20VI-1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 21,
страна 3, свеска И, занаетчискиот дуќан под фирма: Гаџовски Добри, каменорезец, ул. ,/557" бр. 41,
Скопје
(135)

Врз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-758 од 25-1-1962 година, избришан е од
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
од рег. бр. 249, занаетчискиот дуќан под фирма:
Бербер Благоја Костов Багески, ул. ,,Лазо Филиповски" бр. 45 — Прилеп.
(146)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-1351 од 22-11-1962 година, избришан е од
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
од рег. бр. 274, страна 274, свеска П, занаетчискиот
дуќан под фирма: Воденичар Петре Спиров Кондоски, ул. „Моша Пијаде" бр. 214, Прилеп.
(147)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината
Прилеп бр. 04-780 од З-И-1962 година, избришан е
од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 304, страна 304, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Горѓи Стеванов
Биноски, ул. „Бладо Стојаноски" бр. 4 — Прилеп.
(148)
Врз основа на решението од Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-2915 одо 16-IV-1962 година, избришан е
од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 410, страна 410, свеска I, занаетчискиот дуќ:ан под фирма: Чевлар Благоја Петров
Гешоски, ул. „Сотка Ѓорѓиоски" бр. 75, Прилеп
(149;
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината
Прилеп бр. 04-4122 од 11-VI-1962 година, избришан
е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 161, страна 161, свеска II,
занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Миха
Димков Киселоски, ул. „Моша Пијаде" бр. 73,
Прилеп.
(150)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-3262 од 4-V-1962 година, избришан е од
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
од рег. бр. 207, страна 207, свеска П, занаетчискиот
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дуќан под фирма Г Колар Јован Горев Ризаноски,
ул. „Димо Наредиикот" бр. 32, Прилеп.
(151)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-4111 од 11-VI-1962 година, избришан е
од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 239, страна 239, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Вангел Димев
Петрески, ул. „Моша Пијаде" бр. 33, Прилеп. (152)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-4134/1 од 10-VII-1962 година,
избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани
и работилници од рег. бр. 314/II, занаетчискиот
дуќан под фирма: Кондураџија Панче Ристов
Андонов, од Кочани.
(154)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-4314/1 од 11-VII-1962 година,
избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани
и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма:
Шивач на машка облека Методи Јорданов Ангелов,
од Кочани.
(158)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-4133/1 од 10-VII-1962 година,
избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани
и работилници од рег. бр. 226/III, страна 226, занаетчискиот дуќан под фирма: Филипов Анпо, леблеб и ј а , од Кочани.
(159)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија - Скопје бр. 04-11566/1 од 9-VII1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 12,
страна 1, свеска I, занаетчискиот дуќан под фирма:
Манчевски Бошко, водоинсталатер, ул. „313" бр. 5,
Скопје.
(160)
Врз основа на решението од Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија - Скопје бр. 04-11053/1 од
20-VI-1962 година, избришан е од регистарот на
занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр.
216, страна 18, свеска I, занаетчискиот дуќан сличен на занает на име Стефан Делев (изработка на
копчиња и детски играчки), ул. „Орце Николов" бр.
133, Скопје.
(161)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 9989/1 од 14-VI-1962
година, избришан е од регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници од рег. бр. 48, страна 5,
свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Живко
А. Јосифовски, електроинсталатер, ул. „Генерал
Драпшин" бр. 52, Скопје.
(162)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
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ната Кисела Вода - Скопје бр. 6005 од 24-VII-1962
година, избришан е од регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под
фирма: Електроинсталагер Перо Т. Божиновски,
ул. ,Д1 октомври" бр. 25, Скопје
(165)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кисела Вода - Скопје бр. 4474 од 24-VII-1962
година, избришан е од регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под
фирма: Јордан Филипов Стојановски, молтер, ул.
„52" бр. 11, Скопје.
(166)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија — Скопје бр. 04-12820/1 од
27-VII-1962 година, избришан е од регистарот на
занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр.
151, страна 13, свеска I, занаетчискиот дуќан под
фирма: Б О Ш К О В С К И Борис, кондураџија, ул. „Марко в а " бр. 45, Скопје.
(16в)
Врз основа на решението на Одд,елението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кисела Вода - Скопје бр. 5252 од 20-VII-1962
година, избришан е од регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници од ред. бр. 63, занаетчискиот
дуќан под фирма: Слободан Сотир Стериевски,
електроинсталатер, ул. „Браќа Миладинови" бр. 40,
СКОПЈЕ

(169)

Врз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-4055 од 9-VI-1962 година, избришан е од
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
од рег. бр. 204, страна 204, свеска II, занаетчискиот
дуќан под фирма: Бербер Живко Георгиев Петрески, ул. „Раде Ивановски" бр. 37, Прилеп.
(171)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-3848 од 1-VI-1962 година, избришан е од
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
од рег. б р 196, страна 196, свеска И, занаетчискиот
дуќан под фирма: Трукерај Васе Трајкоска, ул..
„Охридска" бр. 3, Прилеп.
(172)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04-1966 од 1-VI1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Ивановски Г. Александар, фотограф, ул. „Мирче Ацев" бр. 54, Скопје, сметано од
1-III-1962 година.
(184)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија - - Скопје бр. 04-14687/1 од
6-IX-1962 година, избришан е од регистарот на
занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр.
83, страна 7, свеска I, занаетчискиот дуќан под
фирма: ѓорѓи Матев, кројач, ул. „Орце Николов"
бр. 38, Скопје.'
(Ш),
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Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-13279/1 од 4-IX1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 68, страна 7, свеска П, занаетчискиот дуќан под фирма:
Костадин Атанасов, населба „Карпош", зграда 12,
влез П, стан 7, Скопје.
(187)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија — Скопје бр. 04-13388/1 од
4-IX-1962 година, избришан е од регистарот на
занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 53,
страна 5, свеска I, занаетчискиот дуќан под фирма:
Спасо П а ш а , столар, ул. „Дебарца бр. 42, Скопје.
(188)
, Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кисела Вода - - Скопје бр. 04-9365 од 15-IX1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот
дуќан под фирма: Насо Лазов Мусманов, опинчар,
ул. „11 октомври" бр. 114, Скопје.
(195)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на лародниот одбор на општината Кисела Вода — С и т ц е бр. 04-^03 од 10-1Хгодина, избришан е од регистарот на занает^
-ниските дуќани и работилници, занаетчискиот
,,Лукан под фирма: Шабани Амедов Мустафа, леоле4ждоца, ул. „11 октомври" бр. 23, Скопје.
(196)
ЈЗрз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општинава Прилеп бр. .04-5464 од 1-УШ-1У62 година, изоришан е
ОД регистарот на занаетчиските дуќани и раоотилници од рег. бр. 325, страна 325, свеска 11, занаетчискиот дуќан под фирма: Машин-бравар и л и ј а
Киров Дамески, ул. „Јзошко Корчагин" бр. 24,
Прилеп.
(198)
Врз основа на решението на Одделението за
с т оцанство на Народниот одбор на општината Прилеп tip. 04-4803 од 5-VlI-ltfo2 година, избришан е од
регис!^рот на занаетчиските дуќани и работилници
од рег. op. 384, страна 384, свеска 1, занаетчискиот
дуќан под фирма: Јорганција Ислам Мемедов Османоски, ул. „Мицо Козар' 1 бр. 17, Прилеп.
(199)
Врз основа на решението на Одделението за
. 'стопанство на Народниот одбор на општината 11ри. лед бр. 04-5447 од 15-V11I-1962 година, избришан е
. од р е г и с т а р о т на занаетчиските дуќани и работилница од рег. бр. 102, страна 102, свеска П, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивачка на женска
i облека Богданка Петрова Бошкоска, ул. „Моша
Пијаде" бр. 28, Прилеп.
(200)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-5230 од 1-VIII-1962 година, избришан е
-од регистарот на занаетчиските дуќани и работил,ници од рег. бр. Ш , страна 229, свеска I, занает^
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нискиот дуќан под фирма: Чевлар Благоја Андонов
Ивановски, ул. „Димитар Влахов" бр. 5, Прилеп.
(201)

Врз основа на решението на Одделението за
стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-5372 од 26-VII-1962 година, избришан е
од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 213, страна 213, свеска II, занаетч и с к и о т дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан за
шлифовање на стакло, производство на огледала,
рамки и поставување на стакла на Христо Миланов Милчиноски, ул. ,,Илинденска" бр. 75, Прилеп
(202)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 13994 од 4-IX-1962
година, избришан е од регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници од рег. бр. 39, страна 4,
свеска I, занаетчискиот дуќан под фирма: Петре
У. К О С Т О В С К И , стаклорезец, ул. „Орце Николов" бр.
17, Скопје.
(203)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на Н а р о д н и о т одбор на општината Кочани бр. 03-6176 од 26-IX-1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани
и работилници од рег. бр. 20, страна 20,- занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија Паунов Иван,
од Кочани.
,
(209)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-16994/1 од 15-Х1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 55, страна 6, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма:
Драган Луковски, молеро-фарбар, ул. „Партизанска" бр. 47, Скопје.
(211)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и финансии на Народниот одбор на
општината Идадија — Скопје бр. 04-16993/1 од
15-Х-1962 година, избришан е од регистарот на
занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр.
241, страна 21, свеска I, занаетчискиот дуќан под
фирма: Горе П. Камчев, молеро-фарбар, ул. „283"
бр. 19, Скопје.
(212)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04-10388 од 20-Х1962 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот
дуќан под фирма: Ангелов Велков Иван, шивач,
ул. „Гуро Гановиќ" бр. 38, Скопје.
(214)
Врз основа на решението на Одделението за
стопанство и труд на НародЈниот одбор на општината Кисела Вода - Скопје бр. 7382 од 20-IX-1962
година, избришан е од регистарот на занаетчиските
дуќани и работилници од ред. бр. 59, занаетчискиот
дуќан под фирма: Перо Теофиловски, мелничар, с.
Горно Лисиче, Скопско.
(219)

