
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на НРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата 

Саббта, 9 мај 1959 
С к о п ј е 

Број 16 Год. XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1,500 дин. Овој броЈ чини 64 дин, 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

76. 
На основа член 80 став 4 од Уставниот закон, 

Народното собрание на Народна Република Маке-
донија, на основа претресот но Извештајот на Из-
вршниот совет за работата во 1958 година, на Де-
ветата заедничка седница на Републи-чкиот собор 
и Соборот на производителите одржана на 28 април 
1959 година, донесе 

РЕЗОЛУЦИЈА 
ЗА ИЗВЕШТАЈОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија го усвојува Извештајот на Извршниот со-
вет за работата во 1958 година. 

Број 46 
28 април 1959 година 

Скопје 
Претседател 

I . на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

77. 
На основа член 30 став 2 од Законот за стопан-

ските судови и член 18 точка 5 од Делов-никот на 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Девеггата заедничка седница на Репу-
бличкиот собор и Соборот на производителите одр-
жана на 28 април 1959 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ВИШИОТ 
СТОПАНСКИ СУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. За повремени судии на Вишиот стопански 
суд на Народна Република Македонија се избирааг: 

1. Анастасов Киро, потпретседател на Народ-
ниот одбор на Скопска околија; 

2. Анастасов Блажо, советник во Советот за 
социјална политика и комунални прашања на НРМ; 

3. Ангеловски Мито , референт во Отсекот за 
хемиска индустрија во Заводот за стопанско пла-
нирање на НРМ; 

4. Арсов Лазар, директор на Фабриката за чо-
рапи ,Дрвена ѕвезда"; 

5. Анастасов Илија, началник на Одделението 
за цени и снабдување во Државниот секретаријат 
за стоков промет; 

6. Анастасов Методија, калкулант во Градеж-
ното претпријатие „Бетон"; 

7. Величковски инж. Ацо, виши референт во 
Заводот за стопанско планирање на НРМ; 

8. Георгиевски Венедиљ, началник на Бирото 
на секретарот на Извршниот совет; 

9. Галиќ Младен, советник во Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите; 

10. Гроздев Христо, директор на Организацио-
ната дирекција на Народната банка на ФНРЈ --
Централа на НРМ; 

11. Геракаровски Иван, директор на евиденција 
за кредитирање на земјоделството При Југословен-
ската инвестициона банка; 

12. Грдановиќ инж. Слободан, градежен инспек-
тор во Народниот одбор на Скопска околија; 

13. Голочееац Раде, шеф на Правниот отсек во 
Железничкото транспортно претпријатие — Скопје; 

14. Грујоски инж. Борис, помошник секретар во 
Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Из-
вршниот совет; 

15. Даниловиќ Стојан, финансиски инспектор во 
Државниот' секретаријат за работи на финансиите; 

16. Дрнковски инж. Гаврил, инспектор по елек-
тро-енергетика во Секретаријатот за индустрија на 
Извршниот совет; ' 

17. Дановски Митко, виши референт во Држав-
ниот секретаријат за внатрешни работи; 

18. Доновски Мире, помошник секретар на Из-
вршниот совет; 

19. Димевски Мице, помошник на секретарот за 
труд на Извршниот совет; 

20. Демиров Стоил, советник во Заводот за сто-
панско планирање' на НРМ; 

21. Дирјански Лазо, член на претседателството 
на Главниот задружен сојуз на НРМ; 

22. Димовски Стефче, директор на Трговското 
претпријатие „Караорман"; 

23. Дасевски Андон, директор на Скопскиот саем 
24. Димитров Борис, директор на Трговското 

претпријатие ,Ангроколонијал"; 
25. ѓорѓевиќ Предраг, секретар на Републич-

киот совет на ССЈ за Македонија; 
26. Ѓуровски Спиро, помошник директор на За-

дружната штедилница; 
27. Ивановски Иван, директор на Југословен-

ската банка за надворешна трговија — филијала 
Скопје; - ^ 

28. Јанев Никола, началник во Државниот се-
кретаријат за правосудна управа; 

29. Калајџиски Лазо, главен инспектор на Ре-
п,убличката пазаришна инспекција; 

30. Кртев Ѓорѓи, финансов инспектор во Др-
жавниот секретаријат за работи на финансиите; 
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31. Константинов Горчо, помошник ,директор на 
Дирекцијата за одобрување заеми при Југословен-
ската инвестициона банка,; 

32. Костов инж. Метода, началник на Одделе-
нието за буици во Секретаријатот за земјоделство 
и шумарство на Извршниот совет; 

33. Киријас Никола, директор на Трговското 
претпријатие за увоз-извоз „Стокапромет"; 

34. Ќупев Иван, советник во Заводот за стопан-
ско планирање на НРМ; 

35. Лазаров Тома, доцент на Правниот фа-
култет; 

36. Марковски Новак, шеф на отсек во Секре-
таријатот за општа управа на Извршниот совет; 

37. Мисајлова Рада, шеф на служба девизни 
и динарски платен промет при Народната банка; 

38. Мијовски Горѓи, директор на Комуналната 
банка 80-КБ-З; 

39. Мукаетов Благоја, началник на Одделението 
за финансии и кадрови во Трговската комора на 
НРМ; 

40. Малиновски Цане, виши референт во За-
водот за стопанско планирање на НРМ!; 

41. Милевски Ацо, виши референт во Заводот 
за стопанско планирање на НРМ; 

42. Маринов инж. Тома,, директор на „Хидро-
електропроект"; 

43. Михајлов Крум, директор на Заводот за план 
на Народниот одбор на Скопска околија; 

44. Минов Ордан, референт за градежен мате-
ријал во Трговското претпријатие ,Дшрограѓа"; 

45. Макариевски Војо, директор на Деловното 
здружение „Македонија — дрво"; 

46. Мокров Боро, советник во Секретаријатот за 
законодавство и организација на Извршниот совет; 

47. Нанчев Александар, началник на одделение 
во Заводот за стопанско планирање на НРМ; 

48. Начев инж. Методи, советник во Секрета-
ријатот за индустрија на Извршниот савет; 

49.Настев Трајко, шеф на одделение во Тргов-
ското претпријатие „Аштроколонијал"; 

50. Оровчанец инж. Илија, директор на Земјо-
делскиот испитален институт; 

51. Николовски Трајко, началник на одделение 
во Железничкото транспортно претпријатие — 
Скопје; 

52. Неловски Светозар, секретар на Сек,ретари-
јатот за општи стопански работи на Извршниот 
совет; 

53. Пешев Димитар, раководител на стова-
риштето во Скопје на фабриката за стакло — Па-
рѕќин; 

54. Петрушевски Ѓорѓи, директор на Девизната 
дирекција на Народната банка на ФНРЈ — Цен-
трала за НРМ; 

55. Новак Јосип, шеф ^ на сметководствена 
служба во Заедницата на електростопанските прет-
пријатија; 

56. Пајиќ Борис, техник во Градежното прет-
пријатие „Гранит"; 

57. Ломовска инж. Ана, агроном во Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
савет; 

58. Петровски Страхил, референт во Занаетчис-
ката комора на НРМ; 

59. Пендов ѓоко, директор на стопанско-смет-
ководниот сектор во Фабриката за стакло; 

60. Прошев Љубомир, директор на Стопанско^ 
сметководен сектор во Житната заедница; 

61. Пухан д-р Иво, професор на Правниот фа,-
култет; 

62. Седат Вели, секретар на Занаетчиската ко-
мора на Скопска околија; 

63. Сапунџиев Велко, градежен инженер во 
Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет; 

64. Стојановски Климе, директор на Фабриката 
за алкалоиди „Алкалоид"; 

65. Стојановиќ Александар, инспектор во Др-
жавниот секретаријат за работи на финансиите; 

66. Стефанов Александар, советник во Секре-
таријатот за општи стопански работи на Извршниот 
совет; 

67. Спасовски инж. Никола, виши референт во 
Заводот за стопанско планирање на НРМ; 

68. Сидовски Коста, научен соработник во Еко-
номскиот институт; 

69. Стојчев Борислав, директор на заедницата 
,Доза" увоз-извоз; 

70. Стојанов Тоше, ревизор во Главниот задру-
жен сојуз на НРМ; 

71. Стефанов Климе, главен инженер во Упра-
вата за патишта на НРМ; 

72. Тодоровски Живко, директор на Металниот 
завод ,,Тито"; 

73. Татарчев Славко, началник во Државниот 
секретаријат за правосудна управа; 

74. Трајков Методија, шеф на сметководство во 
Трговското претпријатие ,,Ангротекстил"; 

75. Трајановиќ Никола, советник во Секрета-
ријатот за општи стопански работи на Извршниот 
совет; 

76. Трајковски Танаско, началник во Државниот 
секретаријат за внатрешни работи; 

77. Трашановски Блажо, референт во Дирек-
цијата за мелиорации на НРМ; 

78. Трпеновски Страшо, советник во Државниот 
секретаријат за работи на финансиите; 

79. Тутунџиев ѓорѓи, правен советнич ка На-
родното собрание на НРМ; 

80. Туџаров Коста, виши референт во Заводот 
за стопанско планирање на НРМ; 

81. Хаџи Манев Ѓорѓи, советник во Секретари-
јатот за законодавство и организација на Изврш-
ниот совет; 

82. Хаџи Пецов Крум, началник во Државниот 
секретаријат за работи на финансиите; 

83. Хаџи Пецов Мане, началник во Државниот 
секретаријат за правосудна управа на НРМ; 

84. Цаца Ѓорѓи, помошник на секретарот за за-
конодавство и организација на Извршниот совет; 

85. Цветанов Јордан, началник во Државниот 
секретаријат за работи на финансиите; 

86. Цветков Вучко, виши референт во Заводот 
за стопанско планирана на НРМ; 

87. Цветкоски Митре, директор на претстав-
ништвото „Југоиншект"; 

88. Чадиковски Петко, началник на Одделение 
во Државниот секретаријат за стоков промет; 

89. Дутевски инж. Блаже, началник на Упра-
вата за заштита на растенијата на НРМ во Се-
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кретаријатот за земјоделство и шумарство на Из-
вршниот совет; 

90. Шијаков д-р Иван, ветеринарен инспектор 
во Управата за ветеринарна служба при Секрета-
ријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет. 

II. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува важноста на Одлуката за избор на повре-
мени судии на Вишиот стопански суд на Народна 
Република Македонија, број 7 о-д 23 март 1957 го-
дина (,,Службен весник на НРМ" бр. 10/57). 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот де 
нејзиното донесуваше, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на НРМ". 

Број 47 
28 април 1959 година 

Скопје 
Претседател 

,на Народното собрание, 
Лазар Колишевски; с. р. 

78, 

На основа член 77 став 1 од Законот за судо-
вите и член 18 точка 4 од Деловникот на Народ-
ното собрание на, Народна Република Македонија. 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Деветтата заедничка седница на Ре-
публичкиот собор и Соборот на производителите 
одржана на 28 април 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СУД ВО ОХРИД 

I. Се разрешува од должноста судија н^ Окруж-
ниот суд во Охрид Белевски Јонче, поради зами-
нување на друга должност. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното донесување, а ќе се објав-и во „Службен вес-
ник на НРМ". 

Бјрој 48 
28 април 1959 година 

Скопје 

79. 
На основа член 13 став 2 и член 16 од Законот 

за урбанистичкото планирање („Службен весник на 
НРМ" бр. 31/58), Извршниот савет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЧИИ 

УРБАНИСТИЧКИ СТУДИИ И ОСНОВНИ УРБА-
НИСТИЧКИ ПЛАНОВИ СЕ УТВРДУВААТ СО 
МИСЛЕЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПО-

ЛИТИКА и КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

1. Согласноста на урбанистичката студија и 
основниот урбанистички, план за Битола, Гевгелија, 
Гостивар, Горче Петров, Дебар, Кавадарци, Кичево, 
Кочани, Куманово, Маврови Ханови, Охрид, При-
леп, 'Ресен, Скопје, Струмица, Струга, Тетово, Титоа 

Велес и Штип ја даваат народните одбори на око-
лиите по претходно прибавено мислење од Советот 
за социјална политика и комунални прашања на 
НРМ. 

2. Оваа одлука влегува во сила од денот до 
објавувањето во ,/Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-543/1 
11 април 1959 година 

Скопје I I 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Груески, с. р. Страхил Гигов, с. р. 

80. 
На основа член О став 3 од Законот за урбани-

стичко планирање („Службен весник на НРМ" 
бр. 31/58), Советот за социјална политика и кому-
нални прашања на НРМ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ч и и 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ СЕ СОСТОЈАТ ОД 
УРБАНИСТИЧКА СТУДИЈА И ПЛАНОВИ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. Урбанистичките планови за Битола, Гевге-
лија, Гостивар, Ѓорче Петров, Дебар, Кавадарци, 
Кичево, Кочани, Куманово, Маврови Ханови, Ох-
,рид, Прилеп, Ресен, Скопје, Струмица, Струга, Те-
тово, Титов Велес и Штит се состојат од урбани-
стичка студија, основен урбанистички план и пла-
нови за реализација. 

2. Урбанистичките планови за сите други на-
селби и одделни подрачја се состојат само од урба-
нистичка студија и планови за реализација. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 01-716/1 
17 април 1959 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за социјална политика 
и комунални прашања на НРМ, 

Реис Шакири, с. р. 

81. 
На основа члзен 6 став 2 од Основниот закон ^а 

издавачките претпријатија и издавачките установи 
и член 7 под а), точка 1 од Уредбата за пренесу-
вање работите во надлежност на 'републичките ор-
гани на управата односно републичките совети, Со-
ветот за култура на Народна Република Македо-
нија, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕТО НА ГОДИШ-
НИТЕ ИЗВЕШТАИ и ПРОГРАМИТЕ НА ПУБЛИ-
КАЦИИТЕ НА ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

и ИЗДАВАЧКИТЕ УСТАНОВИ 

1. Сите издавачки претпријатија и издавачки 
установи објавЈфадг годишен извештај за публика^ 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 
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циите издадени во текот на минатата година и про-
грам на публикациите на наредната го,дина во бил-
тенот на издавачките претпријатија на НР Маке-
донија „Македонска книга" — Скопје. 

Билтенот мора да биде достапен на јавноста. 
2. Извештајот на публикациите издадени: во те-

кот на минатата година се објавува до 31 јануари 
од наредната година. 

3. Извештајот по врстите на литературата, за 
секоја издадена публикација содржи: презиме и 
име на авторот, назив на делото, писмо, формат, 
страна, повез, цена и тираж. 

4. Програмо? на публикациите за наредбата го-
дина се објавува до 31 јануари. 

5. Програмот на публикациите по врстите на 
литературата за наредната година содржи: презиме 
и име на авторот и назив оаза делото. 

6. Презимињата и имињата на членовите на из-
давачкиот совет на претпријатието или установата 
задолжително се објавуваат во годишниот изве-
штај на претпријатието или установата. 

7. Годишните извештаи и програми, издавачките 
прегпприј атија и издавачките установи се должни 
во ист рок да ги (поднесуваат за објавување и до 
Здружението на издавачките претпријатија, и орга-
низации на ФНРЈ „Књига и свет". 

8. Ова упатство влегува во сила од денот на не-
говото објавување во „Службен весник на НРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1959 година. 

Број 398/1 
7 март 1959 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за култура на НРМ, 
Деса Милевска, с. р. 

огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1825/2 од 24 март 1959 
година, ја одобри промената на личното име на Јор-
даловиќ Анѓелко, роден на ден 20 ноември 1934 го-
дина во с. Осој, Охридска околија, од татко Јорда-
нова^ Петко и мајка Роска, така што во иднина 
личното име ќе му гласи СЈТавревски Ванѓел. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (67) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ ,со решението бр. 12-10941/4 од 11 април 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Саровски Трпо, од с. Породин, Битолска око-
лија, роден на ден 30 март 1930 година во с. Коно-
м л ати, Леринска околија, од татко Саров Спасе и 
мајка Сарова, род. Ламброаза Наста, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Размовски, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (68; 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-28194/2 од 15-1У-1959 
година, ја одобри промената на личното име на Бог-, 

дановски Дамјан, од зград Битола, ул. „Илинден" 
бр. 2-г, роден на ден 28 мај 1932 година во с. Сло-
ештица, Битолска околија, од татко Богдановски 
Бељан и мајка Василка, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Ѓорѓовски Донче. 

Оваа промена се протегнува и на малолетниот 
му син Богдановски Пецо, кој ќе се служи со но-
вото фамилијарно име Ѓорѓовски, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (69) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1400/2 од 3 март 1959 
година, ја одобри промената на личното име на Ча-
мили Илјаз, роден на ден 3 мај 1934 година во с. 
Одри, Тетовска околија, од родители: татко Чамили 
Халил и мајка Фатима,, така што во иднина лично-
то име ќе му гласи Дервиши Ибраим. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,/Службен весник на НРМ". (70) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Окружниот суд во Титов Велес во правната 
работа — бјракоразвод на тужителот Камчевски Пе-
тар, од Валандово, против тужената Матовиќ Да-
ница, од Подрав1Ска Слатина, а сега со непознато 
боравиште, ќ го' постави за (привремен застапник 
лицето Ордан Танев, судиски, приправник при Око-
лискиот суд во гр. Титов Велес, на основа чл. 77 
ст. 2 точ. 4 од ЗПП поради тоа што боравиштето на 
тужената е непознато и нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе ја заста-
пува тужената по горе наведената правна работа се 
додека тужената или нејзиниот полномошник не се 
јави пред судот, односно додека органот на стара-
телството не го извести судот дека е поставен ста-
рател. 

Од Окружниот суд во' Титов Велес, Г. бр. 73/59. 
Сбв) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, 
страна 257 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината „Идадија" 
- Скопје бр. 16156/1 од 27-Х1-1958 год. Специјална 
зираната живинарска задруга „Галеб" — Скопје е 
ставена под редовна ликвидација, сметано од 27-Х1-
1958 година. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" — Скопје број 1049/1 од 27-1-1959 г. 
за ликвидатор е назначен Солаков Јованов Миле, 
службеник при Земјоделското стопанство „Тафта-
лиџе" - . Скопје, сметано од 27-Х1-1958 година, кој 
задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 157/59. (649) 
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Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината „Идадија" - Скопје бр. 493/2 од 9-Ш-
1959 год. Претпријатието за проектирање и уреду-
вање на порои „Поројпроект" — Скопје е ставено во 
редовна ликвидација, сметано од 1-1У-1959 год. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
Претпријатието „Поројпроект" од Скопје во рок од 
30 дена од денрт на објавувањето на огласот да ги 
намират своите долгови, односно да ги пријават1 

своите побарувања спрема претпријатието. 

Од Ликвидационата комисија 
(826) 

СЛУЖБЕН ОГЛАС 
Со решени,ето' на Секретаријатот за внатрешни 

работи на Народниот одбор на Скопска околија -
Скопје бр. 04-4205 од 8 април 1959 година е одобре-
но основањето! и работата на Спортското) друштвно 
„Југ", со' седиште во Скопје, а со право на дејност 
на територијата на Скопска околија. (825) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Брз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Ресен бр. 05-1178/19581 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќану и работилни-
ци на страна 341, рег. бр. 341 занаетчискиот дуќан: 
под фирма: Боре Перев Настевски, со седиште во " 
с. Дрмени .—- Ресен. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: печење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боре 
Перев Настевски. (153) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Ресен бр. 12566/1957 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 342, рег. бр. 342 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Атанас Крстев Поповски, со седиште 
во с. Г. Дупени — Ресен. Предмет на работењето 
на дуќанот е: печење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ата-
нас Крстев Поповски. (154) 

Врз? основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Ресен бр. 5365/1957 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 343, рег. бр. - 343 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кицо Јончев Славевски, со седиште 
во Ресен. Предмет на работењето на дуќанот е: 
поправка на велосипеди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кицо 
Јончев Славевски. (155) 

Врз? основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Ресен бр. 05-3053/1958 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 344, рег. бр. 344 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Волновлачар Коте Ристев Си-
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тоновски, со седиште во Ресен. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: волновлачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коте 
Ристев Симоновски. (156) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината „Ка-
ле" — Скопје бр. 697 од 9-У1П-1958 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници нџ страна 12, рег. бр. 100 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Сарач Сулејман Ракип Саит, со 
седиште во Скопје, ул. „135а" бр. 85а. Предмет на 
работењето на дуќанот е: сарачка дејност. 

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Су-
лејман Ракип Саит. (158) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина Тетово бр. 8860 е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци под рег. бр. 1093 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Лимар Симо Томов Евросимоски, со седиште 
во Тетово, ул. „Нов пазар"; Предмет на работе-
њето на дуќанот е: лимарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симо 
Томов Евросимоски. (259) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината „Ка-
ле" — Скопје бр. 10382 од 24-Х-1958 год. е запиша^ 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна XV, рег. бр. 114 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бојаџија Славољуб Бојаџиев, 
со седиште во Скопје, ул. „НО" бр. 40. Предмет на 
работењето на дуќанот е: бојаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сла-
вољуб Бојаџиев. (260) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината 
„Идадија" - Скопје бр. 13182 од 18-Х1-1958 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 43 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер Јован Томов Јовановски, 
со седиште во Скопје, ул. „29 ноември" бр. 24 — 
Предмет на работењето на дуќанот е берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Томов Јовановски. (263) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07-12887 од 15-XI-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 838 под рег. бр. 65/58 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фурнаџија Силјан Ташков Та-
вовски, со седиште во Битола, бр. „ѓорѓи Сугарев" 
бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: фур-
наџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Силјан 
Ташков Тавовски. (274) 

Врз основа на дозволата од. Народниот одбор 
на општината Ресен бр. 05-8583/1 од 9-1Х-1958 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
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и работилници на страна 5, рег. бр. 10 занаетчис-
киот дуќан под фирма: молеро-фарбар Шалевски 
Алексов Вангел, со седиште во Ресен. Предмет на 
работењето на дуќанот е: молеро-фарбарски ус-
луги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ша-
левски Алексов Вангел. (265) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Бито-
ла бр. 07-12838 од 15-Х1-1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страва 840, рег. бр. 67 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Леблебиџија Ајет Скендер Алиевски, (сој 
седиште во Битола, ул. „Никола Тесла" бр. 111. 
Предмет на работењето на дуќанот е: печење и 
продавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајет 
Скендер Алиевски, (266) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-4462 од 19-УП-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страва 304, рег. бр. 304 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Налбат Ѓоре Стефанов Биноски, со седиш-
те во Прилеп, кеј „9 септември". Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓоре 
Стефанов Биноски. (267) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-5660 од 13-Х-1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 305, рег. бр. 305 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Молер Ќеман л Усеинов Салимоски, со се-
диште во Прилеп, ул. „Киро Пај макоски" бр. 48. 
Предмет на работењето на дуќанот е: молеро-фар-
барски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќемаил 
Усеинов (^алимоски. (268) 

белењето на дуќанот е: изработка и продажба на 
сите видови ножеви. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гога 
Стефанов Иваноски. (270) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-5581 од 19-Х-1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 307, рег. бр. 307 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фурнаџија Милан Димков Забрчанец, со 
седиште во Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски" бр. 
150. Предмет на работењето на дуќанот е: фурна-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Димков Забрчанец. (271) 

Врз оснош на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 25548/58 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 1079 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Џелили Џелилов Сакип, со седиште во 
с. Селце — Тетовско. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џелили 
Џелилов Сакип. (272) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 04-2527/1-1958 год. е запишан^ 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 1005 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Дрво-стругар Џелили Џелипов Сакип, со 
седиште во с. Селце — Тетовско. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: дрво-стругарски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џелили 
Џелилов Сакип. (273) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината - ' 
Прилеп бр. 05-4907 од 25-УШ-1958 год. е запишан 
во регистарот н̂ а занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 302̂  рег. бр. 302 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кујунџија Стеван Петров Алексо-
ски, со седиште во Прилеп, ул. „Стиф Наумов" бр. 
6. Предмет на работењето на дуќанот е: кујунџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван 
Петров Алексоски. (269) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кичево 
бр. 04-7298 од 27-Х1-1958 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 273, рејг. бр II занаетчисифт дуќан пад 
фирма: Фризер Вангел Стојанов Петкоски, со се-
диште во Кичево, ул. „Маршал Тито"" бр. 107. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Стојанов Петкоски. (274) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-5246 од 13-Х-1958 год. е запишан но ре-
гистарот нр. занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 306, рег. бр. 306 занаетчискиот, дуќан под 
фирма: Ножар Гога Стефанов Иваноски, со седиш-
те во Прилеп, ул. „Егејска" бр. 57. Предмет на ре-

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кичево 
бр. 04-8734 од 28-Х1-1958 год. е запишан во региста-
рот нц занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 272, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Кројач Садику Зекиров Алија, со седиште во 
Кичево, ул. „Маршал Тито" бр. 146. Предмет на 
работењето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садику 
Зекиров Алија. ' (275) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината, Би-
тола бр. 07-13521 од З-ХП-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 841, рег. бр. 68 занаетчискиот дуќан под 
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фирма: Налбат Трајче Костов Пржиовски, со се-
диште во Битола, ул. „Никола Тесла" бр. 47. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: потковување на 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Костов Пржевски. . (276) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 9826/1958 год. е, запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 1097 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Табак Абдурамац Мемет Вели, со седиште во Те-
тово (место викано „Табакаана"). Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: обработка на кожи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абду-
раман Мемет Вели. (280) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство нја Народниот одбор на општината Св. Николе 
бр. 05-5073 од 13-Х1-1958 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 2, рег. бр. 19 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бојаџија Стојанче Да^ев Поцков, со седиште во 
Св. Николе. Предмет на работењето на дуќанот е: 
бојаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан-
че Данев Поцков. (282) 

Врз? основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Св. Николе 
бр. 05-6131 од 15-ХП-1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 2, рег. бр. 20 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Воденичар Владе Јорданов Јанев, со седиште 
во с. Мустафино, Св. Николе. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владе 
Јорданов Јанев. (1283) 

Врз основа ца дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 19984/57 год. е запишан! во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници под рег. бр. 14 

занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Мојсеј Бла-
гоев Танчев, со седиште во Радовиш. Предмет на 
работењето на дуќанот е: молеро-фарбарски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мојсеј 
Благоев Танчев. (2) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Табановце 
бр. 04-1119/1 е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 1, рег. 
бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Милан 
Стојан Недељковиќ, со седиште во с. Табановце — 
Кумановска околија. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Стојан Недељковиќ. (279) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство ца Народниот одбор на општината Радовиш 
бр, 1005/58 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници под рег. бр. 15 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Димитар 
Г. Лозналиев, со седиште во Радовиш. Предмет на 
работењето на дуќанот е: шиење на машки алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Г. Лозналиев. (3) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 3208/58 год. е запиша^ во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници под рег. бр. 16 
занаетчискиот дуќан под фирма: (Колар Глигор 

Милчов Трпков, со седиште во Радовиш. Предмет 
на работењето на дуќанот е: коларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор 
Милчов Трпков. (4) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 04-13627/1958 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 1102 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Мемет Сабит Илјази, со седиште 
во с. Бозовце — Тетовско. Предмет нр работењето 
на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мемет 
Сабит Илјази. (281) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор! на општината Радовиш 
бр. 7913/58 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 17 за-
наетчискиот дуќан) под фирма: Слаткар Ебил Аки-
фа Кајчевиќ, со седиште во Радовиш.. Предмет на 
работењето на дуќанот е: изработка и продажба на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ебил 
Акифа Кај човиќ. (5) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
брѕ 9670/58 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници под рег. бр. 20 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ѓорги Пет-
ков Глигоров, со седиште во Радовиш. Предмет на 
работењето нр дуќанот е: шиење на машки алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи 
Петков Глигоров. (6) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 9822/58 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници! под рег. бр-, 181 
занаетчискиот дуќан' под фирма: Слаткар Кирил 
Поцев Панев, со седиште во Радовиш. Предмет на 
работењето на дуќанот е: изработка и продажба на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствеников Кирил 
Поцев Панрв (7) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 9730/58 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници под рег. бр. 19 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Димитар 
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Костов Поп Гаврилов, со седиште во Радовиш. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: изработка и про-
дажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Костов Поп Гаврилов. (8) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот За 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-6437/1958 год. е запишан во регистарот 
на, занаетчиските дуќани и работилници на страна 
308, рег. бр. 308 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Колар Петар Спиров Димшриоски, со седиште во 
Прилеп, ул. „Адем Адемоски" бр. 1. Предмет на 
работењето на дуќанот е: изработка и поправка на 
коли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Спиров Димитриески. (9) 

Врз основа на дозволата од, Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-7417/1958 год, е запишан ш регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
311, рег. бр. 311 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Казанџија Киро Орданов Ветаџокоски, со седиште 
во Прилеп, ул. „Републиканска" бр. НО. Предмет 
на работењето на дуќанот е: изработка на предмети 
од бакар. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Орданов Ветаџокоски. (10) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народ^от одбор на општината При-
леп бр. 05-7365/1958 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
310, рег. бр. 310 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Модни кројачки салон „Диор" на Трајче Крумев 
Лазоски, со седиште во Прилеп, ул. „Јане Сандан-
ски" бр. 5. Предмет на работењето на. дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишуваа сопственикот" Трајче 
Крумев Лазоски. (11) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-7298 од 2-ХП-1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страва 309, рег. бр. 309 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Ката Александрова Самарџиоска,, 
со седиште во Прилеп, ул.. „Илка Присаѓанка" бр. 
49. Предмет на работењето на дуќанот е: шиење 
ЕЏ женски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ката 
Александрова Самарџиоска. (12) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство и комунални работи на Народниот одбор 
на општината Старо Нагоричане бр, 04-5484 од 
31-Ш-1958 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 1, рег. 
бр. 10 занаетчискиот дуќан под фирма: Кева Мила-
нрва Димитриевски, со седиште во с. Арбанашко 
.— Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот 
е: вршење услуги со плетење на машина. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кева 
Миланова Димитриева^. (13) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Старо Нагоричане бр. 04-919/1 од 31-Ш-58 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќану и работилници на страна 1, рег. бр. 9 занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Стојан Илиев 
Станоевски, со седиште во с. Челопек Куманов-
ско. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Илиев Станоевски. (14) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 04-11756/1958 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 1098 занаетчискиот дуќан! 
под фирма: Фурнаџија Томе Атанасов ѓорѓески, 
со седиште во Тетово, ул,. „Нишка" бр. 1. Предмет 
на работењето на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе 
Атанасов ѓорѓески. (15) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 04-12038/1958 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 1100 занаетчискиот дуќа^ 
под фирма: Слаткарница „Шар" на Енвер Реџепов 
Амети, со седиште во Тетово, ул. „Сточно пазариш-
те". Предмет на работењето на дуќанот е: изработка 
и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Енвер 
Реџепов Амети. (16) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 04-4155/1958 год. е запи-
шан Б'О регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници под рег. бр. 1103 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Леблебиџилница „Вардар" на Бешир 
Хашим Узеири со седиште во Тетово, ул. „Тодор 
ЦИПОВСКИ — Мерџан" бр. 6 7 . Предмет на работе-
њето на дуќанот е: печење и продавање на леб-
лебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нашир 
Хашим Узеири. (17) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Врапчиште 
бр. 04-3737/1 е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страдаа 5, рег. 
бр. 36 занаетчискиот1 дуќан под фирма: Електро ин-
сталатерска работилница на Фуат Веапа Казими, 
со седиште во с. Врапчиште — Тетовско. Предмет 
на работењето на дуќанот е: електро-инсталатерски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фуат 
Веапа Казими. (18) 

Врз основа на дозволата од Советот за индус-
трија и занаетчиство' на Народниот одбор на оп-
штината Конаци бр. 04-8748/1 од 31-ХП-1958 год, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 210, рег. бр. 210 занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Димитар Геор-
гиев Коцев, со седиште во Кочани. Предмет на ра-
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ботењето на дуќанот е: столарски изработки и ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Георгиев Коцев. (19) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор г̂ а општината Ѓорче 
Петров бр. 04-8101 од 19-Х1-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 17 рег. бр. 17 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Саатчија „Рубин" Душан Ангелков Цвет-
ковски, со седиште во Ѓорче Петров, ул. „М. Тито" 
бр. 38. Предмет на работењето на дуќанот е: саат-
чиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Ан-гелков Цветковски. (20) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров бр. 04-8951/1/1958 год. е запишан во регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 3, рег. бр. 22 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Воденичар Неџипи Назифа Осман, со седиште 
во с. Грчец, СКОПСКО. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неџи-
пи Назифа Осмац. (31) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров бр. 04-8102/1 од 19-Х1-1958 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 19, рег. бр. 19 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Ибраими Ајдина Азем, со се-
диште во с. Бојане — СКОПСКО. Предмет на рабо-
тењето ца дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраими 
Ајдина Азем. (22) 

гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 234, рег. бр. 234 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ќурчија Киро Петков Алексовски, со се-
диште во Куманово. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: ќурчиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Петков Алексовски. (25) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 05-9349/1/1958 год. е задишан во ре-
гистарот цз. занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 235, рег. бр. 235 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Сермет Јумера Даутовски, со се-
диште во Куманово. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сермет 
Јумера Даутовски. (26) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 05-11140/1958 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќану и работилници на 
страна 232, рег. бр. 232 за,наетчискиот дуќан под 
фирма: Опинчар Чедомир Цветков Димовски,, со 
седиште во Куманово. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: правење и продавање на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чедомир! 
Цветков Димовски. (27) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров бр. 04-8968/1/1958 год. е запишан но реги-
старот на занаетчиските1 дуќани и работилни,ци на 
страна 1, рег. бр. 20 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Воденичар Иљаз Сулејмана Чилафи, со седиш-
те во с. Рашче — СКОПСКО. Предмет н(а работењето 
на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иљаз? 
Сулејмана Чилафи. (23) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 05-12408/1/1958 год. е запиша^ во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 237, рег. бр. 237 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Јане Христов Георгиевски, со 
седиште во Куманово. Предмет на работењето на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јане 
Христов Георгиевски. (28) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров бр. 04-9000/1/1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 2, рег. бр. 21 занаетчискиот дуќан) под 
фирма: Воденичар Фарик Зулфи Бакију, со седиш-
те во с. Рашче — Скопско. Предмет на работењето 
на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фарик 
Зулфи Бакију. (24) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство нја Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 82/1957 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на' страна 233, 
рег. бр. 233 занаетчискиот дуќан под фирма: Биро 
за препишување и умножување на Гаврило Тодо-
ровиќ, со седиште во Куманово. Предмет на рабо-
тењето на дуќанјот е: ^препишување и умножу-Ј 
вање. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гаврило 
Тодоровиќ. (29) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 05-18015/1/1958 год. е запишан во ре-

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 05-17676/1/1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 236, рег. бр. 236 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач ѓорѓи Гиев Николиќ, со седиште 
во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Гиев Николиќ. " (30) 
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Бр% основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Виница 
бр. 05-4446/1959 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани; и работилници на страна 38, 
рег. бјр. 137 занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар 
Владимир Ивановиќ, со седиште во Виница, ул. 
„Лазар Колишевсгш" бр. 3. Предмет на работењето 
на дуќанот е: изработка на грнци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Влади-
мир ; Ивановиќ. (31) 

Врз оснива на дозволата од Секретаријатот за 
сто,панство, на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07-102 од 12-1-1959 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 842, рег. бр. 69 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Драгољуб Ванге лов Бујуков, со се-
диште во Битола, ул. „Цар Самуил" бр. 11. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драго-
љуб Ванге лов Бујуков. (32) 

бр. 31. Предмет на работењето на дуќанот е: пот-
ковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Р. Градчанов. 

Врз оснрва на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-222/1 од 27-П-1958 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 60, рег. бр. 424 занаеггчисќиот дуќан 
под фирма: Воденичар Ештреф Кариманов Јакупи, 
со седиште во с. Горна Баница. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Еш-
треф Караманов Јакупи. (38) 

Врз основа з/а дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Гос-
тивар бр. 04-6895/1 од З-ХП-1958 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 60, рег. бр. 471 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кујунџија Блаже Димев ѓорѓиески, со 
седиште во Гостивар, ул. „Димитар Влахов" бр. 16. 
Предмет на работењето на дуќанот е: кујунџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже 
Димев ѓорѓиески. (33) 

Врз основа на дозшлата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-4667/1 од 6-Х-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 60, рег. бр. 466 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Самарџија Никола Герасимов Ристевски, со 
седиште во Гостивар, ул,. „Васил Василески" бр. 77. 
Предмет на работењето цја дуќанот е: самарџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишувај сопственикот Никола 
Герасимов Ристевски. (39) 

Врз оснрва на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Неготино 
бр. 5531 од 21-1-1959 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 107, 
рег. бр. 107 занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Александар Л. Димчев, со седиште во Неготино. 
Предмет на работењето на дуќанот е: шиење на 
машка и женска облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Л. Димчев. (34) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-6906/1 од З-ХП-1958 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 60, рег. бр. 473 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Колар Ружди Јонузов Заими, со 
седиште во Гостивар, ул. „Никола Парапунов" бр. 
45. Предмет на работењето ца дуќанот е: коларски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ружди 
Јонузов Заими. (40) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Жеровјане бр. 04-3220/1 од 17-У1-1958 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 4, рег. бр. 22 занает-
чискиот дуќан под фирма: Ориент слаткар Гафур 
С. Исмаили, со седиште во с. Пирок — Тетовско. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и 
продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гафур 
С. Исмаили. (36) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-7009/1 од З-ХП-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 60, рег. бр. 472 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Мамут Шаќира Касами, со се-
диште во с. Здуње — Гостивар. Предмет на рабо-
тењето ца дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мамут 
Шаќира Касами. (41) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Титоа Велес бр. 7430/1 ед 22-1-1959 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 518, рег. бр 510 занает-
чискиот дуќан под фирма: Налбат Благој Р. Град-
чанов, со седиште во Титов Велес, ул. „Кукушка" 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на; општината Го-
стивар бр. 04-9588/1 од 17-ХП-1958 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 60, рег. бр. 470 занаетчискиот дуќач 
под фирма: Јорга,нџија Виктор Симов Кочевски, со 
седиште во Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски" 
бр. 10. Предмет на работењето на дуќакрт е: јор-
ганџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Виктор 
Симов Кодевски. (42) 
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Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-3224/1 од 6-Х-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 60, рег. бр. 467 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Варџија Амди! Алитов Бајрами, со седиште 
во Гостивар, ул. „Димитар Влахов" бр. 22. Предмет 
на работењето на дуќанот е: печење на вар. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амди 
Алитов Бајрами. (43) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор кр општината Би-
тола бр. 07-520 од 20-1-1959 год. е запишан во ре-
гистарот на4 занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 844, рег. бр. 71 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Васил Илиев Георгиевски, со седи-
ште во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 8. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: шиеше на Машка 
облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствениот Васил 
Илиев Георгиевски. (44) 

Врз основа на дозволата од Советот за инду-
стрија и занаетчиство на Народниот одбор на оп-
штината Кочани бр. 04-8330/1 од 14-1-1959 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 211, рег. бр. 211 занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ковач Чедомир Јовановиќ 
Станимировиќ, со седиште во с. Зрновци. Предмет 
нр работењето на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чедо-
мир Јовановиќ Оганимировиќ. (45) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор нр општината Би-
тола бр. 07-479 од 22-1-1959 год е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 845, рег. бр. 72 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Јажар Сотир Тодоров Христовски, со се-
диште во Битола, ул. „Македонија" бр. 13. Предмет 
на работењето на дуќанот е: јажарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир 
Тодоров Христовски. (46) 

Врз основа на дозволата од Секретариј атот за 
стопанство на Народниот одбор нр општината Би-
,тола бр. 07-147 од 12-1-1959 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 843, рег. бр. 70 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Ристе Стојков Коруновски, со се-
диште во Битола, ул. „Радња" бр. 15. Предмет на 
работењето на дуќанот е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристе 
Стојков Кордовски. (47) 

Врз основа на дозволата од Секрета,ријатот за 
стопанство на Народниот одбор ца општината Би-
тола бр. Ш-508 од 19-1-1959 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 846, рег. бр. 73 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Тома Ташков Јуца, со седиште во 

Битола, ул. „Солун" бр. 23. Предмет на работењето 
на дуќанот е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома 
Ташков Јуца. (48) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 04-477/1 од 27-1-1959 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 209, рег. бр. 209 занаетчискиот дуќан ,под 
фирма: Јажар Александар Добрев Мукаетов, со се-
диште во Кавадарци, ул. „Пано Мударов". Предмет 
на работењето на дуќанот е: јажарска дејнрст. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Добрев Мукаетов. (49) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-10540 од 28-1-1959 год. е запишан во 
регистарот на занаетчис,ките дуќани и работилници 
на страна 210, рег. бр. 210 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Леблебиџија Петар Блажев Јорданов, со се-
диште во Кавадарци, ул. „Ило Костов" бр. 11. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: печење и прода-
вање на леблебија, пуканки, костени и сл. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Блажев Јорданов. (50) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство на Народниот одбор на општината Таба-
новце бр. 04-1711/1 е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и; работилници на страва 
ред. бр. 2 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач 
Стојадин Драгољуб Стојковиќ, со седиште во с. 
Сопот. Предмет на работењето на дуќанот е: шиење 
на облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стоја-
дин Драгољуб Стојковиќ. (51) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на оппшшата Тетово бр. 11865/1958 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 1101, рег. бр. 1101 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Слаткар Исмаил Лутви Авзиу, со 
седиште во' с. Вешале .— Тетовско. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: правење и продавање на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил 
Лутви Авзиу. (52) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
'стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-7812/1 од 16-1-1959 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските Дуќани и работилници 
на страна 60, рег. бр. 475 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фризер Василка С. Ивиќ, со седиште во 
Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда" бр. 52. Предмет на 
работењето на дуќанот е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил-
ка С. Ивиќ. (53) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Дебар бр. 10624 од 13-ХИ-19Ј56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
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работилници на страна 345, рег. бр. 197 занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ориент слаткар Лазим Де-
мире Демирали, со седиште во Дебар. Предмет на 
работењето на дуќанот е: правење и? продавање на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазим 
Демира Демирали. (54) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-6569/58 од 12-1-1959 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 315, рег. бр. 315 занаетчискиот ,дуќан под 
'фирма: Влечкар Дојчин Петров Костоски^ со се-
диште во Прилеп, ул. „Борка Талески" бр. 23. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: изработка и по-
правка на сите видови влечки. 

, Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дојчин 
Петров Костоски. (55) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-6034/58 од 12-1-1959 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 312, рег. бр. 312 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Колар Стеван Јончев Талески, со седишге 
во с. Штавица. Предмет на работењето на дуќанот 
е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопстве-никот Стеван 
Јончев Талески. (56) 

Врз основа на дозволата од Секретариј атот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-7874/58 од 12-1-1959 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 314, рег. бр. 314 занаетчискиот дуќан под 

- фирма: Чевлар Методија Трајков Андоноски, со се-
диште во Прилеп, ул. „Илинденска" бр. 9. Предмет 
на работењето на дуќанот е: изработка н,а нови и 
поправка на стари чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Трајков Андоноски. (57) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05-209 од 12-1-1959 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 313, рег. бр. 313 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Шивач Милан Андонов Миланоски, со се-
диште во Прилеп, ул. „Херој Карпош" бр. 19. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Андонов Миланоски. (58) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство' на Народниот одбор на општината Ранковци 
бр. 1479 од 30-У-1957 год. е запишан во регистарот 

- на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
1, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Аба-
џи ја Ѓорѓи Стоименов Петровски, со седиште во с, 
Одрено - Кумановско. Предмет на работењето на 
дуќанот е: проење и шиење на волнена и текстил-
на селска облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Стоименов Петровски. (60) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство К(а Народниот одбор на општината „Кале" 
— Скопје бр. 6739/58 од 9-11-1959 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 125 занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер Божидар Костов БОШКОВСКИ, со седиште во 
Скопје, ул. „Стиф Наумов" бр. 88а. Предмет на 
работењето на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божи-
дар Костов Бошковски. (61) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор нр општината „Ида-
дија" - Скопје бр. 05-960/1 од 12-П-1959 г. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Владимир Радивое Сентиќ, со седиште во 
Скопје, ул. „312" бр. 5. Предмет на работењето на 
дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Влади-
мир Радивое Сентиќ. (62) 

Врз основа на дозволата од Одделението ^а 
стопанство на Народниот одбор на општината „Ида-
дија" Скопје фр. 05-1665 од 10-П-1959 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 45 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар Павле Киров Лазаров, со седиште во 
Скопје, ул. „29 ноември" бр. 55. Предмет на ра-
ботењето! на дуќанот е: столарски (изработки и 

услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле 

Киров Лазаров. (63) 

Врз основа на дозволава од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07-1056 од 7-11-1959 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 847, рег. бр. 74 занаетчискиот дуќан) под 
фирма: Кројач Борис Тодоров Василевски, со се-
диште во Битола, ул. „Македонија" бр. 16., Предмет 
на работењето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Тодоров Василевски. (59) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Долнени бр. 03-252/1/1969 год. е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 38, рег. бр. 35 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Колар Тоде Миџоски, с. Десово 
— Битолско. Предмет на работењето на дуќанот е: 
коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тоде 
Миџовски. (64) 

кони УРСИ 
Врз основа на решенијата за распишување на 

конкурси донесени од советите за просвета на оп-
штините и Околијата, Секретаријатот за просвета 
и култура на НО на Кумановска околија 
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о б ј а в у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните места во училиштата 
и другите установи за воспитување и образование 

на подрачјето на Кумановска околија 

1. ГИМНАЗИЈА ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - КУМАНОВО 

Со завршен филозофски факултет: 
— професор по руски јазик 1 
— професор по француски 1 
— професор по математика 1 

2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ" -
КУМАНОВО 

Со завршен филозофски факултет: 
— професори по македонски јазик 2 
— професори по француски јазик 2 
— професор по историја 1 
— професор по математика 1 
— наставник по фискултура со завршен ДИФ 1 

Со завршен економски факултет: 
— професори по книговодство и кореспон-

денција 2 
— професор по' стопанска математика 1 
— професор по политичка економија и 

стопански систем на ФНРЈ 1 
— (професор по организација и техн. на 

стопанските претпријатија 1 

3. ШКОЛА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

,,Киро Бурназ" — Куманово 
— директор на Школата со завршен тех-

нички (машински) факултет, земјоделски 
или филозофски! факултет, положен стру-
чен испит и 5 години практика 1 

Со завршен филозофски факултет: 
— професор по македонски јазик 1 
— управник на Интернатот со филозофски 

факултет и 10 години практика 1 
— шеф на механичка работилница со завр-

шено СВ ПШ 1 
— практичен! учител по механизација со 

завршено СВПШ 1 
— раководител на стопанството со земјодел-

ски факултет и 3 години практика во 
струката 1 

4. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

I. Основно училиште „Браќа Миладинови" 
— пом. директор 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по биолог ја и хемија 1 
— наставник по српско-хрватски јазик I 
— наставник по француски јазик 1 

И. Основно училиште ,,Кочо Рацин" 
— директор 1 
— наставник по историја 1 

III. Основно училиште „Крсте Мисирков" 
— пом. директор 1 
— наставник по македонски јазик \ 
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— наставник по српско-хрватски јазик - 1 
— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник по физика 1 
— наставник по географија 1 
— наставник по историја 1 
— наставник по француски јазик 1 

IV. Основно училиште „ВУк Караџиќ 
— наставници по српско-хрватски јазик 2 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по географија 1 
— наставник по македонски јазик 1 

V. Основно училиште „Христијан Карпош" 
— директор ' 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по српски-македонски јазик 1 
— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник по математика 1 1 
— наставник по физика и математика 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по француски јазик 1 

VI. Основно училиште „Бајрам Шабани" — 
Куманово 

— наставник за македонски јазик и музика 1 
— наставник по француски јазик 1 

. — наставник по математика 1 
— наставник по историја и географија 

VII. Основно училиште с. Младо Нагоричане 
— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник по македонски и српски јазик 1 
— наставник по' историја и географија 1 

VIII. Основно училиште с. Романовце 
— директор 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по математика 1 

IX. Училиште за образование на возрасни 
— Наставник по историја и географија 1 
— наставник по хемија и физика 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по математика 1 

X. Училиште за учен. во стоп. „Перо Наков" — 
Куманово 

— директор 1 
— наставник по физика и хемија 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по македонски јазик 1 

XI. Детска градина „Ангел Шајче" - Куманово 
— управител 1 

XII. Работнички универзитет — Куманово 
— професор по македонски јазик X 
— професор по економско образование 1 

XIII. Детски дом „Христијан Карпош" — Куманово 
— управител! 1 1 

У С Л О В И : 

д) за директори, пеш. директори и управители 
потребен е завршен филозофски факултет, 
ВШИ или учителска школа, положен стручен 
испит и 10 години практика,; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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в) за наставници во градот завршен филозоф-
ски факултет, ВШИ и 3 години практика, а 
по селата завршена ВШИ; 

в) за професорите во работничкиот1 универзитет 
завршен соодветен факултет. 

5. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА 
КРИВА ПАЛАНКА 

I. Основно училиште „Јоаким Крчоски" 
Крива Паланка 

— наставници по македонски јазик 2 
— наставници по француски јазик: 2 
— наставници по математика 2 
— наставник по физика 1 
— наставник по српско-хрватски јазик 1 
— наставник по историја 1 
— наставник по ликовно воспитување 1 
— наставник по музичко воспитување 1 
— наставник по сшштотехничко образование 1 
У С Л О В И ; Завршена ВШИ. 

— наставник за српски јазик 1 
— наставник за физичко, музичко и ликов-

но воспитување 1 

П. Основно училиште с. Жидилово 
— наставник по биологија и хемија 
— наставник пзо математика и физика 
У С Л О В И : Завршена ВПШ. 

е. НАРОДЕН 0ДБ10Р НА ОПШТИНА КРАТОВО 

I. Основно училиште „Кочо Рацин" — Кратово 
Со завршен ф и л о з о ф о т факултет или ВГОП: 
— наставници по француски јазик 2 
— наставници по математика и физика 2 
— наставник по географија 1 

II. Основно училиште с. Сакулица 
— наставник по македонски, српски и фран-

цуски јазик 1 
— наставник по математика и физика 1 
У С Л О В И: завршена ВШИ. 

III. Основно училиште с. Крилатица 
— наставник по македонски, српски и фран-

цуски јазик 1 
— наставник по математика и физика 1 
У С Л О В И : завршена ВПШ. 

7. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА 
СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

I. Основно училиште с, Ог. Нагоричане 
со српски наставен јазик: 

— ,директор 1 
— наставник за српски јазик 1 
— наставник за математика и физика 1 
— наставник за историја и географија 1 
— наставник за биологија и хемија 1 
— наставник за француски јазик 1 
— наставник за физичко, музичко и ликов-

но воспитување ' 1 

II. Основно училиште с. Драгоманце 
со македонски наставен јазик: 

— директор 1 
— наставник по македонски настанон јазик 1 
— наставник за математика 1 
— -наставник за историја и географија 1 
— наставник за француски јазик 1 
— наставник за биологија и хемија 1 

III. Дом за ученици при училиштето 
- управник 1 

IV. Основно училиште е. Бајловце 
— наставник за македонски, српски и фран-

цуски јазик 1 
— наставник за математика, физика и хемија 1 
У С Л О В И : за директорите и управникот за-

вршена ВИШ или учителска школа, ,положен стру-
чен испит и 5 години практика, а за наставниците 
завршена ВПШ. 

8. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ЛИПКОВО 

I. Основно училиште с. Матејче 
со поштарски наставен јазик: 

— наставник по шиптарски наставен јазик 
— наставник по математика и физика 
— наставник по историја и географија 
— наставник по биологија и хемија 
— наставник по српски наставен јазик 
— наставник по македонски наставен јазик 
— наставник по француски јазик 
— наставник по математика и физика за 

српски наставен јазик 
— наставник по историја и географија за 

странски наставен јазик 
— наста-вник по музичко воспитување 
— наставник по фискултура 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

II. Основно училиште с. Липково 
со пшптарски наставен, јазик: 

— наставник по математика 
— наставник по македонски јазик 
— наставник по географи ја и историја 
— наставник по биологија и хемија 

III. Основно училиште с. Слупчане 
со шиптарски наставен јазик: 

— наставник по шиптарски јазик 
— наставник по француски јазик 
— наставник по македонски јазик 
— наставник по математика и физика 
— наставник по историја и географија 
— наставник по биологија и хемија 
— наставник по фискултура 

1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 

У С Л О В И : за наставниците завршена ВШИ 
г. 

9. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КЛЕЧОВЦИ 

I. Основно училиште 
со макед,онски наставен јазик 

— директор 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по историја 1 
— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник по физика и математика 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по географија I 

II. Основно училиште с. Страцин 
со македонски наставен јазик 

— директор 1 
— наставник по француски; јазик 1 
— наставник по математика 1 
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10. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ОРАШАЦ 

I. Основно училиште 

со македонски наставен јазик 
— директор 1 
— наставник по македонски јазик 1 
—'наставник по француски јазик 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по природни науки 1 

И. Основно училиште с. Пчиња 
со македонски наставен јазик 

— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по природни науки I 

III. Основно училиште с. Винце 
со /Македонски наставен јазик 

— директор 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по природни науки 1 
У С Л О В И : за наставниците завршена ВИШ. 

11. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

I. Основно училиште с. Ранковце 
со македонски наставен јазик 

— наставник по македонски јазик 1 

II. Основно училиште с. Псача 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по биологија 1 
У С Л О В И : за наставници завршено ВШИ а 

за учителите завршена учителска школа 

12. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА 
ТАБАНОВЦЕ 

I. Основно училиште с. Табановце 
(Насташ на српски јазик) 

— директор 1 
— наставник за српски јазик 1 
— настав-ник за француски и македонски 

јазик 1 
— наставник за историја и географија 1 
— наставник за физика и математика 1 

II. Основно училиште с. Лојане 
(^Настава на шиптарски јазик) 

— наставник за шиптарски јазик I 
— наставник за математика и физика 1 

III. Основно училиште Четирце 
(Настава на српски јазик) 

— наставник за српски јазик 1 
— наставник за математика и физика 1 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

Каидидаште што сакаат да конкурираат на 
упразнетите места професорски, наставнички, учи-
телска, воспитачки и директорски треба да црдне-
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сат пријава со потребни податоци и докази до учи-
лишниот од,бор на школата за која конкурираат. 

Во пријавата треба да се наведат податоци за 
прослужено време, оценуваше, движење во служ-
бата, конкурирање за други школи и дали е изве-
стен орган,от за , назначување за неговото конкури-
рање. 

Краен (рок за поднесување пријави е 31 мај 1959 
година. 

Пријавите поднесени по овој рок нема да бидат 
земени во предвид. 

Од Секретаријатот за просвета и култура 
на Народ, одбор на Кумановска околија 

Врз основа на Одлуката на Управниот одбор, 
Конкурсната комисија при Клиниката за кожни и 
венерични! болести — Медицински факултет — 
Скопје / 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на 3 места лекари на специ-

јализација по кожно-венеричнм болести 

Услови: По законот за јавните службеници. 
Заинтересираните да се јават писмено Или 

лично на Клиниката за поблиски појаснеше а. 
Молбите се примаат на Клиниката најдоцна до 

30 мај 1959 година. 
Доколку во овој рок местата не бидат попол-

нети, конкурсот ќе биде отворен до крајот на оваа 
година. Ф33) 

РАДИО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за прием на служба на 1 ИНЖЕНЕР 

за слаба струја за работа на УКБ предавател 

Услови за примање на служба се: кандидатот 
,треба да има завршен технички факултет - отсек 
слаба струја по можност со повеќе годишна прак-
тика и! да ја има регулирано воената обврска. 

Стапување на работа по одржаниот конкурс. 
Молбите се поднесуваат до Секретаријатот на 

Радио Скопје, најдоцна во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на конкурсот во „Службен весник 
на НРМ". (888) 

Врз основа на члек 7 и 8 од Уредбата за работ-
ните односи и за наградувањето на уметничкиот 
персонал, Советот при Народниот театар — Битола 
за сезоната 1959/60 година 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1) еден режисер 
2) еден сценограф 
3) седумнаесет аргисти-ки 
4) еден сликар изведувач 
5) еден инспициент 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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6) еден суфлер и 

7) еден административен секретар-ка 

УСЛОВИ: 
Под 1 — висока стручна опрема (Позоришна 

академија), или најмалку средно образование со 
минимум 5 години; поминати во струката; 

под 2 — висока стручна спрема (Академија за 
применета уметност), или средна со минимум 5 го-
дини поминати во струката; 

под 3 — висока стручна спрема (Пазаришна 
академија), средна или непотполна средна со мини-
мум 5 години поминати во струката, или нижа со 
минимум 10 години поминати во струката; 

под 4 — средно или непотполно средно образо-
вание со минимум 5 години поминати: во струката; 

под 5 — средно или непотполно среднр образо-
вание со познавање на магнетофонсконразгласната 
служба и минимум 5 години поминати во струката; 

под 6 — средно или непотполно средно образо-
вание со минимум 5 години поминати' во струката; 

'под 7 — економски техникум и минимум 3 го-
дини поминати во административна игли економска 
струка. 

Поблиски информации можат да се добијат во 
Управата на Народниот театар - Битола. 

Пријавите се примаат заклучно со 25-У-1959 год. 
(889) 

Околискиот народен театар — Тотов Велес 

р а спишуѕв а 

К О Н К У Р С 

за прием на артисти-ни за сезоната 11959/61 година 
Кандидатите треба да приготват: 
1) Стихотворба 
2) Расказ ) 

3) Монолог или дијалог 
За денот на аудицијата кандидатите ќе бидат 

благовремено известени. (891) 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места во пра-

еветно-педагошката служба, и тоа: 

1. Старешина на просветно-педагошка служба, 
2. 7 просветни советници за одделенска настава 

на македонски наставен јазик, 
3. 2 просветни советници за одделенска настава 

на шиптарски наставен јазик, 
4. 1 просветен советник за одделенска настава 

на шжттарски и турски наставен јазик, 
5. 1 просветен советник за претшколски и вон-

школски установи, 
6. По еден просветен советник за: македонски 

јазик,, француски јазик, историја, географија со 

геологија, биологија со хигиена и хемија, матема-
тика, физика, 

7. 1 просветен советник за фискултура, 
8. 1 просветен советник за технички школи, 
9. 1 просветен советник за медицински школи. 

УСЛОВИ: 
под 1 завршен филозофски факултет и мини-

мум 10 години наставна практика; 
под 2, 3 и 4 минимум завршена учителска шко-

ла и над 10 години наставна практика; 
под 5 завршен филозофски факултет и над 

10 години наставна практика; 
под 6 завршен филозофски факултет и над 

девет години наставна практика. Во обзир можат 
да дојдат и лица со ВПШ кои во досегашната ра-
бота постигнале видни резултати, придонесле за 
унапредувањето на наставната теорија и практика, 
соработуваат во стручниот печат во установи кои 
проучуваат школски прашања и сл.; 

под 7 завршена минимум средна фискултурна 
школа и положен стручен испит; 

под 8 завршен технички факултет — машински 
или електро отсек и над десет години служба; и 

под 9 завршен медицински факултет и над 
10 години служба. , 

Молбите со биографски податоци, податоци за 
движењето во службата и документите по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници, како и оценките 
— карактеристиките за работата во последните три 
години да се доставуваат до Советот за просвета на 
НО на Скопска околија, најдоцна до 31-У-1959 год. 

(892.) 
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