
Смрт на фашизмот - - слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Сабота, 26 јануари 1957 

Број 2 Година ХШ 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 30 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

4. 
На сенева став 2 од член 28 на Законот 

за органите на управата во Народна Реиубли-
' ка Македонија (,,Службен весник на НРМ" 

број 14/56), Извршниот совет ја донесе след-
ната 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА ШКОЛ-

СТВО, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. По укажаната потреба се укинува и 
престанува со работа Одборот за школство, 
просвета и култура на Извршниот совет. 

2. Членовите на Одборот за школство^ 
просвета и култура на Извршниот совет се 
разрешуваат од членството во Одборот. 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
ИС број 1 

8 јануари 1957 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Васил Горгов, с.р. Љупчо Арсов, с.р. 

5. 

На основа член 97 став 2 од Уставниот за-
кон и член 13 став 2 од Законот за органите 
на управата во Народна Република Македо-
нија, Извршниот совет го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 

1. Се разрешува од должноста претседа-
тел на републичкиот Совет за просвета и кул-
тура КОЦО ДИМЧЕ, и се именува за член на 
истиот Совет. 

2. За претседател на републичкиот Совет 
за просвета и култура се именува МАЛЕСКИ 
ВЛАДО, народен пратеник и член на Изврш-
ниот совет. 

3. Ова Решение влегува во сила веднаш. 
ИС број 4 

16 јануари 1957 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

В^сил Горгев, с.р. Љупчо Арсов, с.р, 

6. 
На основа член 97 став 2 од Уставниот 

закон и член 13 став 2 од Законот за орга-
ните на управата во Народна Република Ма-
кедонија, Извршниот совет го донесе след-
ното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО 

1. Се разрешува од должноста претседа-
тел на Републичкиот совет за школство МИ-
ЛКОВСКА ДЕСА и се именува за член на 
Р1Стиот Совет. 

2. За претседател на републичкиот Совет 
за школство се именува ЗДРАВКОВСКИ 
ПЕНКО, досегашен Генерален конзул на 
ФНРЈ во Марсељ. 

3. Ова Решение влегува во сила ве-днаш. 
ИС број 5 

16 јануари 1957 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Васил Горгов, с.р. Љупчо Арсов, с.р. 

7. 
На основа член 160 во врска со член 85 

став 1 сл Законот за правата и должностите, 
изборот и отповикувањето на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, Републичката избор-
на комисија 

О Б Ј А В У В А 
дека за дополнителните избори за народен 
пратеник во Републичкиот собор на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија, што ќе се одржат во изборната око-
лија Прилепска III на 10 февруари 1957 го-
дина, е потврдена кандидатурата на ЗДРАВ-
КОВСКИ БОШКОВ ПЕНКО, од Прилеп. 

Број 2 
23 јануари 1957 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Секретар. ^ Претседател, 
Перо Ксрабвр, с. р, Асен Групче, с. р. 
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Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
19-УШ-1955 год. под рег. бр. 68, е запишана задру-
гата под назив: Лозаро-овоштарска задруга „На-
предок", со седиште во Охрид. Предмет на пооду-
вањето на задругата е: откуп и продажба на ло-
заро-овоштарски производи, преработка на грозје 
и овоштие заштита на овошни лозови расади, на-
бавка и продажба на репродукционен материјал 
за задругите, машини и алати за лозаро-овоштар-
ско производство. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината - Охрид, бр. 8661 од 1-УШ-1955 
год. Истата ќе ја потпишуваат и застапуваат уп-
равникот Нове Таштановски и агрономот Иван 
Нинков. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 549/55. (865) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации но 
18-УП-1956 год. под рег. бр. 30, е запишано прет-
пријатието под фирмја: Угостителско претприја-
тие — хотЈел „Југославија", во изградба, со седи-
ште во Охрид. Предмет на поодувањето на прет-
пријатието е: угостителство. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Охрид, бр. 5805 од 29-Ш-1953 год. 
Истото ќе го потпишува директорот Ване Васи-
левски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 469/56. ' (1056) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на: стопанските организации на 
8-УШ-1956 год. под рег. бр. 47, е запишана про-
давницата под фирма: Продавница бр. 2, со се-
диште во с. Делогожда, Охридско. Продавницата 
е во состав на Земјоделската задруга „Прпарими". 
с. Ливада.. Предмет на поодувањето на продавни-
цата е: трговија со индустриски и прехранбени ар-
тикли и откуп на земјоделски производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Прпарими", с. Ливада, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Струга, бр. 5376 од 
14-У1-1956 год. 

Раководител на продавницата е: Џабир Калиќ. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 439/56. - (1057) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-УШ-1956 год. под рег. бр. 47, е запишана про-
давницата п'од фирма: Продавница бр. 3, со се-
диште во с. Корошишта — Охридско. Продавни-
цата е во состав на Земјодлската задруга „Прпари-
ми", с. Ливада. Предмет на поодувањето на про-

давницата е: трговија со индустриски и прехран-
бени артикли и откуп на земјоделски производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Парпарими" с. Ливада, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Струга, бр. 5376 од 
14-У1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Џудет Бекир. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 440/56. (1058) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
б-УШ-1956 год. под рег. бр. 31, е запишана про-
давницата под фирма: Продавница — книжарница 
„Култура", со седиште во Струга. Предмет на по-
слувањето на продавницата е: продажба на мало 
канцелариски материјали, прибор, книги и музи-
кални, писушта хартија и школски прибор. 

Продавницата е основана од издавачкото прет-
пријатие „Култура" — Скопје, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Струга бр. 559 од 
25-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е: Џигеровска 
Петре. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фп 
бр. 487/56. (1059 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-УП-1956 год. под рег. бр. 196, на страна 523 е за-
пишана под фирма: Конфекциона фћбрика „Ма-
кедонија" — Скопје — Продавница на ул. „Де-
барска" бр. 3, Скопје. Предмет на поодувањето на 
продавницата е: продажба на конфекција. 

Продавницата е основана согласно одобрението 
на НО на општината „Кале" — Скопје бр. 5405 од 
10-ГУ-1956 год. Истата ќе ја потпишува раководи-

I телот Јакимовски Трајко. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 2132/56. (1062) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-УП-1956 год. под рег. бр. 20, е запишано под 
фирма: Претпријатие за производство^ на мелен 
пипер и луштење на оризова арпа „Спасе Ристе-
ски", со седиште во с. Кравари — Битолско. Пред-
мет на поодувањето на претпријатието е: произ-
водство на мелен пипер и луштење на оризова 
арпа (вршење услуги на производителите на ин-
дустриска пиперка и оризова арпа). 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општина с. Бистрица, бр. 962 од 25-11-1956 
год. Истото ќе го потпишува директорот Костадин 
Ламбров Тодоровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 482/56. (1068) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год. под рег. бр. 214, е запишан под 
фирма: Занаетчиски дуќан-влачара бр. 2, со седи-
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ште во Битола. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: влачење на волна. 

Дуќанот е основан од Претпријатието за изра-
ботка на килими и јамболии — Битола, а согласно 
одобрението на НО на општината — Битола бр. 
18256 од 22-У1-1956 год, 

Раководител на дуќанот е: Благој Христов 
В ангелов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 503/56. (1069) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 4-1У-1956 год. под рег. бр. 15, е запишано прет-
пријатието под фирма: Претпријатие за електро -
инсталатерски услуги „Електро-инсталатер", со се-
диште во Битола. Предмет на послувањето на 
претпријатието е изведување на електрична ин-
сталација со слаба и јака струја и поправка на 
електрични машини, уреѓаи, инструменти и напра-
ви до 10 кв. и тоа: куќни и стопански инсталации, 
монтирање на НИ електрични мрежи, далекувод^, 
трафостаниц,и, поправка на електромг; -ори тран-
сформатори, реша, пегли, бојлери и волтметри, 
амперјметри, и други направи кои се на напон до 
10 кв. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Битола, бр. 9365 од 1-Ш-1956 
год. Истото ќе го потпишува директорот Алексан-
дар Николовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, ф и 
бр. 246/56. (1070) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 4-1У-1956 год. под рег. бр. 14, е запишано под 
фирма Претпријатие за дистрибуција на електрич-
на енергија „Електродистрибуција", со седиште во 
Битола. Предмет на побелувањето на претприја-
тието е: купопродажба на електрична енергија и 
изведување на приклучените водови на потроша-
чите на електричната енергија на подрачјето од 
дистрибутивната мрежа на претпријатието. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Битола, бр. 9365 од 1-Ш-1956 
год. Истото ќе го потпишува директорот Никола 
Крстевски. 

Од Окружниот стопански' суд во Битола, Фи 
бр. 245/56. (1071) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 2-Х1-1955 год. под рег. бр. 232, е запишано под 
фирма: Книжарница-продавница бр. 2, „Народна 
задруга", со седиште во Битола. Предмет на по-
одувањето на книжарницата е: продажба на струч-
на и земјоделска литература, канцелариски и 
школски материјали. 

Книжарницата е основана од Новинското изда-
вачко претпријатие „Народна задруга" — Скопје, 
а согласно одобрението на НО на општината — 
Битола, бр. 5885 од 12-Х-1955 год. 

Раководител на книжарницата е Крстевски 
Димитар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 674/55. (1072) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 17-Х1-1955 год, под рег. бр. 234, е запишано под 
фирма: Претставништво ехспорт-инлорт „Авала", 
со седиште во Битола. Предмет на поодувањето на 
претставништвото е: извоз на добиток, крупен и 
ситен и 'увоз на приплоден добиток. 

Претставништвото е основано од Претприја-
тието експорт-инпорт „Авала" — Белград, а со-
гласно одобрението на НО на општината — Бито-
ла, бр. 19806 од 15-УП-1955 год. Истото ќе го пот-
пишува раководителот Сотир Капка. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 692/55. (1073) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 9-ХП-1955 год. под рег. бр. 243, е запишана под 
фирма: Испостава „Трансјуг", со седиште во Би-
тола. Предмет на поодувањето на испоставата е: 
манипулативни дејност, работи за претпријатието 
и по налог на истото. 

Испоставата е основана од „Трансјуг"—Скопје, 
а согласно одобрението на НО на општината — Би-
тола, бр. 3810 од 29-1Х-1955 год, Истата ќе ја пот-
пишува раководителот Цветковски Цветко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 717/56. (1075) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 31-ХП-1955 год. под рег. бр. 246 е запишано 
претпријатието под фирма: Трговско претпријатие 
на мало за промет со текстилни и колонијални 
стоки „Стандард", со седиште во Битола. Предмет 
на поодувањето на претпријатието е: трговија со 
текстилни и колонијални стоки на мало. 

Претпријатието е основано од фузионираните 
дуќани и тоа: „Драгор", „Ваир", „Бистрица", „Црна 
Река", „4 ноември", „Битола", „Цер" и „Мерино", 
а согласно решението на НО на опитната — Би-
тола, бр. 14427 од 23-ХП-1955 год. Истото ќе го 
потпишува директорот Владо Илиевски. 

Од Окружниот стопански суд ,во Битола, Фи 
бр. 805/55. (1076) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 5-1-1956 год. под рег. бр. 1, е запишано прет-
пријатието под фирма: Трговско претпријатие на 
мало за промет со коло!нијални стоки — „Колони-
јал", со седиште во Битола. Предмет на поодува-
њето на претпријатието е: трговија со колонијални 
стоки на мало. 

Претпријатието е основано од фузионираните 
дуќани и тоа: „Ат-пазар", „Смилево", „Охридско 
Езеро", „Шар", „Илинден", „Пелистер", „Балкан"), 
„Пролетерка", ..11 октомврик „Снабдите", „Сло-

/ 
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бода", а согласно решението на НО на општината 
- Битола, бр. 14427 од 23-ХН-1955 год. Истото ќе 
го потпишува директорот Јорго Хаџи Попоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 12/56. (1077) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 7-1-1956 год. под рег. бр. 3, е запишано прет-
пријатието под фирма: Трговско претпријатие на 
големо за промет со селско стопански производи 
„Пелагонија", со седиште во Битола. Предмет на 
поодувањето на претпријатието е: трговија со сел-
ско стопански производи, жива стока, риби, фу-
раж и сено, трска и рогозини и алкохол. ' 

Претпријатието е основано од фузионираните 
трговски претпријатија и тоа: „Храна" и „Македо-
нија", а согласно решението на НО на општината 
- Битола, бр. 14427 од 23-ХП-1955 год, Истото ќе 
го потпишува директорот Веле Цветкоски. 

,Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 26/53. (1078) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-И-1956 год. под рег. бр. 7, е запишан дуќанот 
под фирма: Трговски дуќан „Кожар", со седиште 
во Битола. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со кожа и гума, железарски и метал ни 
стоки. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината - Битола, бр. 5135 од 3-И-195Ѕ 
год. Истиот ќе го потпишува раководителот Ни-
кола Талев. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 125/56. (1080) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х-1955 год. под рег. бр. 141 е запишано Прет-
пријатието под фирма: Трговско претпријатие 
„Електрон", со седиште во Охрид. Предмет на по-
одувањето на претпријатието е: трговија со желе-
зарски и метални стоки, бои, лакови, хемиски при-
бор, нафтени деривати, мазивни уља и маст, стакло 
порцулан, керзмични стоки, намештај, бицикл и, 
машини за шиење и радио, апарати. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Охрид, бр. 3902 од З-Х-1955 
год. Истото ќе го потпишува директорот Лазар 
Проев. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 636/55. (872) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 13-У1-1956 год. под рег. бр. 28 е запишано под 
фирма: Претпријатие во изградба на детски играч-
ки и куќни потреби, со седиште во ,Охрид: Предмет 

на поодувањето на претпријатието е: производ-
ство на детски играчки и предмети за куќни по-
треби. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Охрид, бр. 11515 од 13-У1-1956 
год. Истото ќе го потпишува директорот Мирослав 
Аранѓеловиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фтд 
бр. 417/56. (875) 

Окружниот стопански^ суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организаци на 
23-У1-1956 год. под рег. бр. 29 е запишано под 
фирма: Туристичко биро „Охридско Езеро", со се- ' 
диште во Охрид. Предмет на иселувањето на би-
рото е: туристички услуги. 

Бирото е основано од Туристичкото друштво 
„Билјана" — Охрид, а согласно решението бр. 
од 29-У-1956 год. Истото ќе го потпишува раково-
дителот Крсте Пинговски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 430/56. . (877) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во. регистарот на стопанските организации 
на 20-Х-1955 год. под рег. бр. 135 е запишано прет-
пријатието под фирма: Претпријатие за промет со 
градежен и огревен материјал „8 ноември", со се-
диште во Струга. Предмет на послувањето нч 
претпријатието е: трговија на големо и мало со 
градежен и огревен материјал. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината - Струга бр. 1253 од 26-Х-1955 
год, Истото ќе го потпишува директорот Селман 
Чолак. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 628/55. (880) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-У1-1956 год, под рег. бр. 465 на страна 1294 е за-
пишан под фирма: Угостителски дуќан „Излет", со 
седиште во с. Петровац — СКОПСКО. Предмет на 
иселувањето на дуќанот е: точење на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и приготвување на сека-
ков вид јадења. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
општината — Петровац, бр. 2866 од З-У-1956 год. 
Истиот ќе го потпишуваат раководителот Блажо 
Мелевски и.кенлерот Димче Станчевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2035/56. (897) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 25-1У-1956 год. под рег. бр. 72, на страна 283 е 
запишана задругата под назив: Земјоделска задру-
га „Карадак", со седиште во село Глажња — Ку-
мановско. Предмет на послувањето на задругата е. 
унапредување на земјоделието преку разните за-
дружни форми, снабдување на членовите со сите 
семиња и садници, откуп на земјоделски произ-
веди и дрвна маса од членовите. Покрај тоа ќе 
може да се занимава и со продажба на индустри-
ски стоки и други артикли за широка потрошу-

\ 
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вачка, но откако ќе ги исполни условите за оба-
вување на овие дејности. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината - Липково, бр. 3204 од 14-1У-
1956 год. % 

Членови на Управниот одбор на задругата се: 
Бајрам Рефик, претседател, Асан Амит, Бектеши 
Керим, Рецепи Рамадан, Камбери Меди, Павле 
Стевковски и Петковски Јордан. Задругата ќе ја 
потпишуваат и застапуваат претседателот Рефик 
Бајрами и книговодителот Киро Алексиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1769/56. (918) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-У1-1956 год. под рег. бр. 3, на страна 197 е 
запишана Продавницата во село Хамзали, погон-
ска единица на Трговското претпријатие „Црвено 
Поле", с. Босилово, која ќе се занимава со про-
дажба на прехранбени артикли, предмети за куќни 
потреби како и мешани индустриски стоки. 

За раководител на продавницата е назначен 
Димитар Малинов. 

Од ркружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 133/56. (939) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-У-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 223 е за-
пишана продавницата на ул. „М. Тито" бр. 25 — 
Струмица, погонска единица на Трговското прет-
пријатие за унапредување на земјоделието „Агро-
техника" — Струмица, која ќе се занимава со 
продажба на селско стопански машини, алати и 
делови, моторни возила, резервни делови и прибор. 

За раководител на продавницата е назначен 
Никола Баџаков. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 142/56. (940) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 5-УН-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 26 е за-
пишана продавницата за месо на ул. „Тошо Арсов" 
бр. 15 — Струмица, погонска единица на Тргов-
ското претпријатие на големо „ „Македонија" — 
Струмица која ќе се занимава со продажба на 
месо. 

За раководител на продавницата е назначен 
Ванчо Брестов, а истата ќе ја потпишува и прет-
ставува директорот на претпријатието Стојан Тан-
чев. 

Од Околискиот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 196/56. (941) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 5-УИ-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 61 е за-
пишан Подрумот во Св. Николе, погонска едини-
ца на Угостителското претпријатие „Овче Поле" — 
Св. Николе, кој ќе се занимава со продажба на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо. 

Истиот ќе го потпишува директорот на Претпри-
јатието Ванчо Коцев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 195/56. (946) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 2-У1-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 67 е за-
пишана погонската единица на претпријатието 
„Механика" — Св. Никола, која ќе се занимава со 
производство на кревети. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 158/56. (947) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-УП-1956 год. под рег. бр: 1, на страна 226 е за-
пишана Трговската продавница во с. Банско, по-
гонска единица на Бања — Бањско, која ќе се за-
нимава со продажба на животни и куќни потреби 
и мешани индустриски стоки. 

За раководител на продавницата е назначен 
Шабан Мустафовски, кој ќе ја потпишува и прет-
ставува истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 198/56. ' (948) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 3-УИ-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 33 е за-
пишано Трговското претпријатие „Галиќ", со се-
диште во с. Зрновце, кое ќе се занимава со трго-
вија на големо со земјоделски производи, купо-
продажба и трговија 'на мало со мешовита стока. 

Истото ќе го потпишува директорот Никола 
Михаиловски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 215/56. ' (949) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на З-УШ-1956 год. под рег. бр. 291, на страна 849 
е запишан под фирма: Дрвен комбинат во изград-
ба, со седиште во Кавадарци. Предмет на послу-
вањето на комбинатот е: индустриска преработка 
на дрвена маса. 

Комбинатот е основан со решението на НО на 
општината — Кавадарци, бр. 15054 од 16-УП-1956 
год. Истиот ќе го потпишуваат директорот Љупчо 
Шкартов, пом. директорот Перо Тодоров и служ-
беникот Миле Консулов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фч 
бр 2157/56. (972) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год, под рег ,бр. 292, на страна 853 
е запишан под фирма: Занаетчиски бочваро-ка-
чарски дуќан „Даб", со седиште во Кавадарци 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: бочваро-
качарски производи и услуги. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
општината - Кавадарци, бр. 10563 од 23-УП-1956, 



Бр. % - дгр. П СЛУЖИШ ВЕСНИК НА Ш јануари 

год. Истиот ќе го потпишуваат раководителот Пе-
тар Белевски, бочварот Трајче Велков и Ордан 
Костов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2173/56. (977) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на ЗО-Ш-1956 год. под рег. бр. 290, на страна 847 
е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан со 
паушална пресметка „Месар", со седиште во Нови 
Дојран — Гевгелија. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: колење, преработка и продажба на ,месо 
и месни производи. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
општината — Нови Дојран, бр. 1032 од 24-1-1953 
год. Истиот ќе го потпишува раководителот Ди-
митар Делев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1684/56. (993) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стбпанските организации 
на 10-УП-1956 год, под рег. бр. 80, на страна 233 е 
запишано под фирма: Претпријатие за производ-
ство на леб и бели печива „Клас" - Продавница 
во Скопје. Предмет на побелувањето на продавни-
цата е: продажба на леб и други печива. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за производство на леб и 
бели печива „Клас" — Скопје, со решение од 20 -
Х1-1955 год. а одобрено од НО на општината „Ки-
села Вода" — Скопје, со решение бр. 3105 од 3-
ХП-1955 год. 

Раководител на продавницата е Томе Калчев. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 2099/56. ^ (1004) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 10-УП-1956 год. под рег. бр. 426, на страна 1156 
е запишана продавницата под назив: Столарска 
занаетчиска набавно-продајна задруга „Македо-
нија" — Скопје — Продавница во Скопје. Пред-
мет на поодувањето на продавницата е: продажба 
на предмети од задругарите и членовите на за-
другата. 

Продавницата е основана од Управниот одбор 
на Столарската занаетчиска набавно-продајна за-
друга „Македонија" — Скопје со записник бр. 21 
од 5-ХП-1955 год., а одобрено од НО на општи-
ната „Кисела Вода" — Скопје, со решение бр. 5078 
од 4-ГУ-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2103/56. (1005) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 26-У1-1956 год. под рег. бр. 12, на страна 25 е 
запишано под фирма: Лозаро-винарско претприја-
тие „Тиквеш" — Кавадарци — Продавница бр. 3 
во Скопје. Предмет на поодувањето на продавни-
цата е: продажба на мало вино, ракија,' вермут, 

малага и анасонка, производство на претприја-
тието. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет ра Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш" 
— Кавадарци, со записник бр. 23 од 19-1Х-1955 год. 
а одобрено од НО на општината „Кисела Вода" — 
Скопје со решение бр. 3258 од 19-У1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Милан Дун-
ковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2034/56. (1006) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 22-У1-1956 год. под рег. бр. 447, на страна 1234 
е запишано следното: Претпријатието за произ-
водство на тули и керамиди „Драчевско Поле" с. 
Драчево — Скопско е конституисано согласно одо-
брението на НО на општината — Драчево од 10-
Ш-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1997/56. (1017) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 22-У1-1956 год. под рег. бр. 87, на страна 349, 
е запишана задругата под назив: Задруга за из-
градба на станбени куќи „Напредок" со седиште 
во Тетово. Предмет на поодувањето на задругата 
е: изградба на сопствени куќи. 

Задругата е основана од оснивачкото собрание 
на работниците и службениците при Фабриката за 
волнени тканини „Тодор Ципоски" — Тетово со 
записник бр. 1 од 6-111-1956 год , а одобрено од НО 
на општината — Тетово, со решение бр. 12550 од 
23-У-1956 год. 

Членови на Управниот одбор се: претседате-
лот Јовановски Илија, Рафајловски Милорад, прет 
седател на управниот одбор, Горковски Софче, К а -
лендарски Панче, Стефановски Стевче, Трпески 
Марко и Митевски Владо. Истата ќе ја потпишу-
ваат и застапуваат претседателот Јовановски Или-
ја и Рафајловски Милорад, претседател на управ-
ниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1996/56. (1020) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува т 
дека во регистарот на стопанските организадии 
на 31-ХП-1955 год. под рег. бр. 35. е запишана за-
другата под назив: Земјоделска задруга „Марко 
Ковиљоски", со седиште во с. Браилово — Битол-
ско. Предмет на поодувањето на задругата е: тр-
говија со индустриски и колонијални стоки, сто-
чарство, земјоделие, виноградарство, откуп и про-
дажба на земјоделски производи. Покрај тоа мо-
же да отвори крчма и коларо-ковачка работил-
ница, но откако ќе ги исполни условите за нив-
ното регистрирање. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Долнени, бр. 1858 од 16-Х1-
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1955 год. Истата ќе ја потпишува претседателот 
Илиевски Тоде и Петрески Ангеле. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 747/55. (1026) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-У1-1956 год. под рег. бр. 7 е запишана задругата 
под назив: Земјоделска задруга „Црна Река", со 
седиште во с. Добромири — Битолско. Предмет на 
послувањето на задругата е: трговија на мало со 
мешовити индустриски и прехранбени артикли, 
како и откуп на земјоделски производи и про-
дажба. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Новаци од 28-У-1956 год. 
Истата ќе ја потпишуваат Симоновски Вангел и 
Петровски Кире. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 436/56. (1027) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-УИ-1956 год. под рег. бр. 8, е запишана за-
другата под назив: Земјоделска задруга „Борис 
Велески", со седиште во с. Беранци — Битолско. 
Предмет на послувањето на задругата'е: продажба 
на мешовити стоки, откуп на земјоделски и сточни 
производи. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Кукуречани. Истата ќе ја пот-
пишува Веле Петровски и Јосиф Ристески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола^ Фи 
бр. 481/56. (1028) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-УШ-1956 год. под рег. бр. 19, е запишана под 
фирма: Крчма „Посјоборци", со седиште во с. Ва-
рош — Прилеп. Предмет на послувањето на крч-
мата е: продажба на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Крчмата е основана од Земјоделската задруга 
„Орде Чопела", с. Варош, а согласно одобрението 
на НО на општината — Прилеп, бр. 4315 од 3 -Ш-
1956 год. 

Раководител на крчмата е Мариховрц Нове. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 302/56. (1030) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 31-ХИ-1955 год. под рег. бр. 123 е запишано 
претпријатието под фирма: Инвалидско претпри-
јатие, со седиште во Прилеп. Предмет на школу-
вањето на претпријатието е: промет со цигари и 
други вредносници. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината - Прилеп, бр. 8255 од 10-Х1-
1955 год. Истото ќе го потпишува в. д. директорот 
Бардаковски Киро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 795/55. (1031) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека -во регистарот на стопанските организации 
на 28-1У-1956 год. под рег. бр. 123 е запишана про-
давницата под фирма: Продавница бр. 1 за ци-
гари, кибрит и вредносници, со седиште во При-
леп. Предмет на послувањето на продавницата е! 
продажба на цигари, кибрит и други вредносници. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие — Прилеп, а согласно одобрението 
на НО на општината — Прилеп, бр. 6583 од 30-Ш-
1956 год. 

Раководител на продавницата е Петковски 
Благоја. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 327/56. (1032) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 28-1У-1956 год. под рег. бр. 123 е запишана про-
давницата под фирма: Продавница бр. 2, со седи-
ште во Прилеп. Предмет на послувањето на про-
давницата е: продажба на кибрит, цигари и др. 
вредносници. 

Продавницата е основана од Инвалидското, 
I претпријатие — Прилеп, а согласно одобрението 

на НО на општината — Прилеп, бр. 6583 од 30-Ш-
1956 год. 

Раководител на продавницата е: Боранчевски 
Благоја. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 328/56. (1033) 

ОкружЉот стопански суд во Битола објавува 
дека' во регистарот на стопанските организации 
на 28-1У-1956 год. под рег. бр. 129 е запишана про-
давницата под фирма: Продавница бр. 3, со седи-
ште во Прилеп. Предмет на послувањето на про-
давницата: е продажба на цигари, кибрит и вред-
носници. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие — Прилеп, а согласно одобрението на 
НО на општината — Прилеп бр. 6583 од ЗО-Ш-1956. 

Раководител на продавницата е Тасевски 
Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 329/56. ' (1034) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 28-1У-1956 год. под рег. бр. 123 е запишана про-
давницата под фирма: Продавница бр. 4, со седи-
ште во Прилеп. Предмет на иселувањето на про-
давницата е: продажба на цигари, кибрит и вред-
носници. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие — Прилеп, а согласно одобрението 
на НО на општината — Прилеп, бр. 6583 од 30-Ш-
1956 г. 

Раководител на продавницата е Костевски Ко-
ста. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 330/58. С10ЅЅ) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 28-ГУ-1956 год. под рег. бр. 123 е запишана про-
давницата под фирма: Продавница бр. 5, со седи-
ште во Прилеп. Предмет на поодувањето на про-
давницата е продажба на цигари, кибрит и вред-
носници. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
ѓгретпријатие — Прилеп, а согласно одобрението 
на НО на општината — Прилеп, бр. 7093 од 18-ГУ-
1956 год. 

Раководител на продавницата е Михајловски 
Боро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 331/56. (1036) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 28-1У-1956 год. под рег. бр. 123 е запишан под 
фирма: Склад за цигари, кибрит и вредносници, 
со седиште во Прилеп. Предмет на поодувањето, е: 
продажба на цигари, кибрит и вредносници. 

Складот е основан од Инвалидското претпри-
јатие — Прилеп, а согласно одобрението од НО на 
општината — Прилеп, бр. 6583 од 30-Ш-1956 год. 

Раководител на складот е: Маџуни Хамди. ј 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи ј 

бр. 332/56. (1037) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 17-1Х-1955 год. под рег. бр. 118, е запишано под 
фирма: Биро за проектирање, со седиште во При -
леи. Предмет на поодувањето на бирото е: проек-
тирање на планови, архитектонски, конструктив-
ни како и електро-инсталациона дејност. 

Бирото е основано со решението на НО на оп-
штината - Прилеп, бр. 638 од 12-1Х-1955 год. 
Истото ќе го потпишува директорот инж, Михајло 
Мијатовиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 
бр. 579/55. (1038) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 2-Х1-1955 год. под рег. бр. 119, е запишано 
претпријатието под фирма: Претпријатие за про-
изводство на производи за домашна потреба, дет-
ски играчки и столарска галантерија ,,Пролетер'', 
со седиште во Прилеп. Предмет на поодувањето 
на претпријатието е: производство на производи 
за домашна потреба, детски играчки и столарска 
галантерија. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Прилеп, бр. 840 од 7-1Х-1955 
год. Истото ќе го потпишува директорот Благоја 
Димески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, ФТ1 
бр. 673/55. (1039) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 17-Х1-1955 год. под рег. бр. 120, е запишано 

претпријатието под фирма: Претпријатие за откуп 
, Кожи-волна", со седиште во Прилеп. Предмет 
на послувањето на претпријатието е: откуп на 
кожи, волна, црева, преработки од црева, откуп 
на сточни отпадоци и пердув од живина. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Прилеп, бр. 7024 од 10-Х1-
1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Ко-
нески Орде. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 693/55. (1040) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
Ј-а 10-УП1-1956 год. под рег. бр. 22 е запишана 
под фирма: Работничко службеничка менза „Ту-
тунов комбинат", со седиште во Прилеп. 'Предмет 
на поодувањето на мензата е: ресторанска уго-
стителска дејност без точење на алкохолни пија-
лоци и тоа само за работниците и службениците 
на тутуновиот комбинат. 

Мензата е основана од Тутуновиот комбинат 
— Прилеп, а согласно одобрението на НО на оп-
штината — Прилеп, бр. 9496 од 5-1У-1956 год 
Истата ќе ја потпишува раководителот Војнескл 

ј Радомир. 
! Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 509/56. (1041) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 25-У-1956 год. под рег. бр. 19 е запишана под 
фирма: Продавница на Фабриката „Напријед" — 
Загреб, со седиште во Прилеп. Предмет на пооду-
вањето на продавницата е: продажба на машка и 
женска конфекција од свое производство. 

Продавницата е основана од Фабриката за 
облекло „Напријед" — Загреб, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 7241 од 
12-1У-1956 г. Истата ќе ја потпишува раководите-
лот Иван Наумоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 376/56. (1042) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14-111-1956 год. под рег. бр. 9, е запишана под 
фирма: Фабрика за мелење на пипер, во изград-
ба, со седиште во Прилеп. Предмет на поодува-
њето на фабриката е: производство на црвен ме-
лен пипер. 

Фабриката е основана со решението на' НО на 
општината — Прилеп бр. 5318 од 13-11-1956 год 
Истата ќе ја потпишува директорот Гога Симо-
новски. 

Од Окружниот стопански суд во ли гола, Фи 
бр. 184/56.. (1043) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на З-Ш-1956 год. под рег. бр. 6 е запишан дуќанот 
под фирма: „Трговски дуќан Никола Тесла", со 
седиште во Прилеп. Предмет на поодувањето на 
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дуќанот е: трговија на мало со радио апарати и 
електрични материјали, поправка на радио апара-
ти и пишушти машини. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
општината — Прилеп, бр. 5317 од 27-ХИ-1956 год. 
Истиот ќе- го потпишува раководителот Момиро-
скИ! Глигур. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 163/56. (1044) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 6-1-1956 год. под рег. бр. 1, е запишан дуќанот 
лед фирма: Трговски дуќан „Охридско Езеро", со 
седиште во Прилеп. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: трговија на мало со риба. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
општината — Прилеп, бр. 187 од 4-1-1956 год. Ис-
тиот ќе го потпишува раководителот Бошевски 
Тодоров Киро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 15/56. (1046) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 20-У1-1956 год. под рег. бр. 21 е запишано прет-
пријатието под фирма: Индустриско претпријатие 
..Мермерен комбинат", со седиште во Прилеп. 
Предмет на поодувањето на претпријатието е: екс-
плоатација на сите видови мермер, гранит и пре-
работка на истите во разни фигури за градеж-
ништвото. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Прилеп, бр. 10543 од 30-Ш-
1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Ри-

. сто Биџоски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 426/56. (1047) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8-У-1956 год. под рег. бр. 18 е запишано прет-
пријатието под фирма: Претпријатие за промет и 
откуп со житарици, грав и ориз „Жито Пелаго-
нија", со седиште во Прилеп. Предмет на пооду-
вањето на претпријатието е: откуп и промет со 
житарици, млевени производи, продажба на голе-
мо житарици и млевени производи, производство 
на брашно, откуп и продажба на оризова арпа и 
продажба на бел ориз. 

Претпријатието е основано со одлуката на Ра-
ботничкиот совет на Претпријатието „Житофонд" 
— Скопје од 9-Х-1955 год. и актот за конституира-
ње бр. 6331 од 22-111-1956 год. на НО на општи-
ната — Прилеп. Истото ќе го потпишуваат дирек-
торот Темелковски Дончо, комерцијалниот Грп-
чевски Атанас и книговодителот Тарунџиовски 
Борис. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 346/56. (1048) 

ЗЈ-ХП-1955 год. под рег. бр. 121, е запишано прет-
пријатието под фирма: Транспортни претпријатие 
„Црни врв", со седиште во Крушево. Предмет на 
поодувањето на претпријатието е: вршење на сите 
видови транспортни услуги. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината — Крушево бр. 3688 од 12-ХИ-
1955 год. Истото ќе го потпишува Владе Стојанов-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 792/55. (1051) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-П-1956 год. под рег. бр. 1, е запишана задругата 
под назив: Специјализирана задруга за' унапреду-
вање на тутунопроизводството „Напредок",, со се-
диште во Прилеп. Предмет на поодувањето на за-
другата е: производство на ран и здрав тутунов 
расад; ќе произведува на задружна база и тутун; 
преку своите продавници ќе ги снабдува тутуно-
производителите со вештачки ѓубрива/, конци и 
други средства за тутунопроизводството. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Прилеп бр. 4621 од 13-П-1956 
год. Истата ќе ја пртпицдуваат Ристески Аце и Ко-
ста Крстески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 140/56. (1049) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации па 
23-1У-1956 год. под рег. бр. 1 е запишана продав-
ницата под фирма: Продавница за снабдување на 
тутунопроизводителите, со седиште во Прилеп. 
Предмет на послувањето на продавницата е: снаб-
дување на тутунопроизводителите со вештачки 
ѓубрива, конци, граѓевинеки материјал и друг при-
бор за тутуновото производство. 

Продавницата е основана од Специјализмрана-
та задруга „Напредок" — Прилеп, а согласно одо-
брението на НО на општината — Прилеп, бр. 7986 
ед 15-У1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Гога Тутун-
џиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр.. 290/56. (1050) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-ХП-1955 год. под рег. бр. 122, е запишан дуќа-
нот под фирма: Занаетчиски дуќан „Победа", со 
седиште во Крушево. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е; обрабо,тка на леб и сите видови бели 
печива. 

Дуќанот е основан со решението на НО на оп-
штината — Крушево, бр. 3689 од 12-ХП-1955 год 
Истиот ќе го потпишува Коче Ангелески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 793/55. (1052) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува Окружниот стопански суд во Вито л д објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на дека во регистарот на стопанските организации на 
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6-Х-1955 год. под рег. бр. 69, е запишано прет-
пријатието под фирма: Претпријатие за прожек-
тирање на филмови — кино „Партизан", со седи-
ште во Кичево. Предмет на поодувањето на прет-
пријатието е: прожектирање на филмови. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината — Кичево бр. 1210 од 29-1Х-1955 год. 
Истото ќе го потпишува в. директорот Лазе Угри-
новски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фч 
бр. 601/55. ' (1053) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-УП-1956 год, под рег. бр. 8, е запишано прет-
пријатието под фирма: Сточарско претпријатие 
„Латиница", со седиште во Кичево. Предмет на 
поодувањето на претпријатието е: одгој на жива 
стока и производство на млечни производи. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Кичево бр. 9077 од 31-У-1956 год. 
Истото ќе го . потпишува в. д. директорот Ефто 
Павлески. 

' Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 495/56. (1054) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-УП-1956 год, под рег. бр. 9, е запишано под 
фирма: Биро за книговодствени услуги, со седи-
ште во Кичево. Предмет на послувањето на биро-
то е: вршење на книговодствени услуги на други 
претпријатија и дуќани. 

Бирото е основано со решението на НО на оп-
штината — Кичево, бр. 8340 од 31-У-1956 година. 
Истото ќе го потпишува раководителот Војо Си-
љаноски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 4961/56. (1055) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Чашка — Титоввелешко, 
бр. 185/56 е запишан во регистарот на' занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 
1, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Киро 
Тодоров Настовски, со седиште во с. Чашка. Пред-
мет на работата на дуќанот е: коларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Тодоров Настовски. (126) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — „Кисела Вода" — Скопје, 
бр. 4880/55 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 14, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бербер Јован То-
мов Јовановски, со седиште во Скопје, ул. „Кочо 
Рацин" бр. 59. Предмет на работата на дуќанот е: 
берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Томов Јовановски. (127) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — „Кисела Вода" — Скопје, 
бр. 5350/55 год. е 'запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 15, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Тапетар, Цветко 
Иванов Цветковски, со седиште во Скопје, ул. „Пи-
ринска" бр.. 44. Предмет на работата на дуќанот 
е: тапетарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цвет-
ко Иванов Цветковски. (130) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Врапчишта — Тетов-
ско, бр. 691/56 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 2, 
рег. бр. 10, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар Абдула Зендела Нимет, со седиште во с. 
Врановци Предмет на работата на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абду-
ла Зендела Нимет. " (134) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — с. Врапчишта — Тетов-
ско, бр. 690/1956 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, 
рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар Рушити Местана Мемет, со седиште во с. 
Врановце. Предмет на работата на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Руши-
ти Местана Мемет. (135) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Берово, бр. 2342/1956 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 32, рег. бр. 621, занает-
чискиот дуќан под фирма: Качар Илија Николов 
Фидански, со седиште во с. Русиново. Предмет на 
работата на дуќанот е: качарски изработки и ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Николов Фидански. (131) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Берово, бр. 1066/1956 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 32, рег. бр. 619, занает-
чискиот дуќан под фирма: Шивач Герасим В. Фи-
чорски, со седиште во с. Владимирово. Предмет 
на работата на дуќанот е: шиење на народно об-
лекло. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гера-
сим В. Фичорски. (132) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Берово, бр. 1369/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 32, рег. бр. 620, занает-
чискиот дуќан под фирма: Шивач Панте Д. Тро-
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шански, со седиште во с. Смојмирово. Предмет на 
работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панте 
Д. Трошански. (133) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Гостивар, бр, 2244, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 56, рег. бр. 404, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Јонузи Абду-
ла Абедин, со седиште во с. Вруток. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јону-
зи Абдула Абедин. (136) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Гостивар, бр. 1710/55 год." 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 55, рег. бр. 401, занает-
чискиот дуќа-н под фирма: Слаткар Илјази Ази-
ров Имер, со седиште во с. Вруток. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: правење и продавање на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илја-
зи Азиров Имер. (137) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Гостивар, бр. 438/56 год. 
е, запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 55, рег. бр. 402, занает-
чискиот дуќан под фирма: „Ориент" слаткар Феј-
зулаи Фетаха Ниџа, со седиште во с. Равен. Пред-
мет на работата на дуќанот е: правење и прода-
вање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Феј-
зулаи Фетаха Ниџа. (138) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Гостивар, бр. 300/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 55, рег. бр. 403, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Бакиу Рефиков 
Џезаедин, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 
8. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бакиу 
Рефиков Џезаедин. (139) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Чашка — Титоввелешко, 
бр. 73 од 15-Ш-1956 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на стра-
на 1, под рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Валавичар Јован Крстев Илиевски, со седиште 
во с. Лисиче. Предмет на работата на дуќанот е: 
валавичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Крстев Илиевски. (140) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 1943, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 23, рег. бр. 178, занаетчи-

скиот дуќзан под фирма: Воденичар Станоја С. 
Георгиев, со седиште во с. Очипала. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ста-
ноја С. Георгиев. (141) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на^ Општината — Делчево, бр. 2259, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 23, рег. бр. 176, занаетчи-
скиот" дуќан под фирма: Бербер Кирил Ефтимов 
Георгиев, со седиште во Делчево. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ки-
рил Ефтимов Георгиев. (142) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 2775, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 23, рег. бр. 182, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Воденичар Велин Анастасов 
Стоименов, со седиште во с. Вртиславце. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велин 
Анастасов Стоименов. (143) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 1982, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 23, рег. бр. 181, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Воденичар Санде Георгиев 
Павлев, со седиште во с. Бигла. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Санде 
Георгиев Павлов. (144) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 2704, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 23, рег. бр. 180, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Никола Гаври-
лов Ефтимов, со седиште во с. Нов Истевник. Пред 
мет на работата на дуќанот е: воденичарски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Гаврилов Ефтимов. (145) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 1936, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 24, рег. бр. 184, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Софрон Иванов Мир 
чевски, со седиште во Делчево. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Со-
фрон Иванов Мирчевски. (146) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 2657, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работил1ници на страна 24, рег. бр. 185, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Борис Зафи-
ров Велинов, со седиште во с. Петрушевец. Пред-
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мет на работата на дуќанот е: воденичарски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Зафиров Велинов. (147) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 4634, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 23, рег. бр. 177, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Глигор Митев Пеј-
чинов, со седиште во с. Град. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гли-
гор Митев Пејчинов. (148) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 29Ѕ2, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 23, рег. бр. 180, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кондураџија Мемед Р. 
Штрбов, со седиште во Делчево. Предмет, на ра-
ботата на дуќанот е: кондураџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ме-
мет Р. Штрбов. (149) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 4453, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
бот.илници на страна 24, рег. бр. 190, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар ѓорѓи Велинов 
Јангелов, со седиште во с. Селник. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. ( 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Велинов Јангелов. (150) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 3136, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 24, рег. бр. 187, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Иван К. Иванов, со 
седиште во с. Тработивиште. Предмет на работата 

на дуќанот е: воденичарски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 

К. Иванов. . (151) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 1000, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 25, рег. бр. 192, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Конду рација Миле Димитров 
Христов, со седиште во Делчево. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: кондураџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Димитров Христов. (152) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 1165, е запи -
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 25, рег. бр. 195, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Молер Славе Павлов Андо-

нов, со седиште во Делчево. Предмет на работата 
на дуќанот е: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
Павлов Андонов. (153) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 3217, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 25, рег. бр. 193, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Ефтим Николов 
Орачки, со седиште во с. Тработивиште. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Еф-
тим Николов Орачки. (154Х 

Н^ основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 1256, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 25, рег. бр. 196, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Воденичар Александар Ј. Ки-
танов, со седиште во с. Киселица. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Ј. Китанов. (155) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Делчево, бр. 2155, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 24, рег. бр. 191, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Серафим С. Кита-
новски, со седиште во с. Киселица. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сера-
фим С. Китановски. (156) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — 'Делчево, б^. 1231, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 24, рег. бр. 189, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Никола Христов 
Јанков, со седиште во с. Нов Истевник. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Христов Јанков. (157) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Гевгелија, бр. 727/1955 г. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 269, рег. бр. 269, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар ѓорѓе Костади-
нов Карајанов, со седиште во Гевгелија. Предмет 
на работата на дуќанот е: коларски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓе 
Костадинов Карајанов. (158) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Гевгелија, бр. 4133 од 7-
УИ-1954 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 215, рег. 
бр. 215, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Горѓе Ристов Шарков, со седиште во Гевгелија. 
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Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓо 
Ристов Шарков. (160) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — „Кисела Вода" — Скопјз, 
бр. 3467/56 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 20,, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Хамит 
Берза Бахтијар, со седиште во Скопје, ул. „11 ок-
томври" бр. 82. Предмет на работата на' дуќанот е: 
правење и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хамит 
Берза Бахтијар. (161) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Штип, бр. 3476 од 17-Ш-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 258, рег. бр. 3. 
занаетчискиот дуќан Лод фирма: Бонбонџија Ри-
сто М^нев Димитров, со седиште во Штип, ул. 
„Ванчо Прке" бр. 13. Предмет на работата на ду-
ќанот е: правење и продавање на бонбони. 

Фирмата ќе ја' потпишува сопственикот Ристо 
Манев Димитров. (162) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 4286 од 10-1П-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 256, рег. бр. 
256, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџи-
ја Стеван Тодоров С М О К В О С К И , ДО седиште во При-
леп, ул. „Орце Николов" бр. 15. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: печење и продавање на лебле-
бија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
ван Тодоров Смоквоски. (165) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп бр. 2670 од 10-Ш-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 254, рег. бр. 
254, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ми-
лан Ангелов Димитровски, со седиште во При-
леп, ул. „29 ноември" бр. 7. Предмет на работата 
на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
лан Ангелов Димитровски. (166) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 2611 од 10-
Ш-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 253, рег. 
бр. 253, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблеби-
џија Феим Адемов Адемоски, со седиште во При-
леп, ул. „Маршал Тито". Предмет на работата на1 

дуќанот е: печење и продавање на леблебија. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Феим 

Адемов Адемоски. (167) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 2219 од 10-Ш-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 255, рег. 
бр. 255, занаетчискиот дуќан под фирма: Клин-
чар Мурат Абдиев Фејзоски, со седиште во При-
леп, ул. „Илка Присаганка" бр. 21. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: изработка и продажба на 
клинци за добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мурат 
Абдиев Фејзоски. (168) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО иг Општината — Берово, бр. 2375/56 год. е 
Запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и "работилници на страна 32, рег. бр. 622, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Налбат Лефтер Ј. Аџиски 
со седиште во с. Смојмирово. Предмет на работата 
на дуќанот е: потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Леф-
тер Ј. Аџиски. (162) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Берово, бр. 2377/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 32, рег. бр. 623, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Димитар Г. Ко-
вачевски, со седиште во с. Владимирово. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ди-
митар Г. Ковачевски. (163) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 2100 од 10-Ш-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 252, рег. бр. 
252, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар 
Д И М К О Н И К О Л О В Камчески, со седиште во Прилеп, 
ул. „Херој Карпуш" бр. 18. Предмет на работата 
на дуќанот е: опинчарски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко 
Николов Камчески. , (169) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 1579 од 10-Ш-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 251, рег. бр. 
251, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија 
Идриз Селимов Муртезани, со седиште во Прилеп, 
ул. „Илинденска" бр. 30. Предмет на работата на 
дуќанот е: печење и продавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идриз 
Селимов Муртезани. (170) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 12340/55 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 250, рег. бр. 250, занает-
чискиот дуќан под фирма: Шапкароска работилни-
ца „Прогрес" на Ванчо Ристев Благоевски, со се-
диште во Прилеп, ул. „Јане Сандански" бр. 8. 
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Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
шапки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо 
Ристев Благоевски. (171) 

На основа дозволата од Советот за стопансгво 
на НО на Општината — „Идадија" — Скопје, бр. 
5039 од 20-111-1956 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
8, занаетчискиот дуќан под фирма: Електро пи-
ста латер Благоја Мицев Божиновски, со седиште 
во Скопје, ул. „Никола Вапцаров" бр. 47. Предмет 
на работата на дуќанот е: електро инсталатерски 
услуги. С 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
хоја Мицев Божиновски. (172) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината - Гостивар, бр. 178/55 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 56, рег. бр. 406, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер Спахиу Саитов 
Абдулрахман, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА", 
бр. 52. Предмет на работата на дуќанот е: бербер-
и н услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спа-
хиу Саитов Абдулрахман. (173) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Гостивар, бр. 534/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 56, рег. бр. 405, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Валавичар Крајо Маној-
лов Андриевски, со седиште во с. Вруток. Пред-
мет на работата на дуќанот е: валавичарски услу-
ги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крајо 
Манојлов Андриевски. (174) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Штип, бр. 4574, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 1, рег. бр. 250, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Фурнаџија Ванчо Коцев Зрнцев, 
со седиште во Штип, ул. „Никола Карев" бр. 2. 
Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо 
Коцев Зрнцев. (175) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — „Кисела Вода" — Скопје, 
бр. 5697/56 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници под рег. бр. 22, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Марика Б. Пау-
нова, со седиште во Скопје, ул. „Тиранска" бр. 66. 
Предмет на работата на дуќанот е: правење на 
вратоврска. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мари-
ка Б. Паунова. (176) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп, бр. 2449 од 17-Ш-

Ј956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 257, рег 
бр. 257, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Трајко Јованов Глигороски, со седиште во Прилеп, 
ул. „Илка Присаѓанка" бр. 8. Предмет на работата 
на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трај -
ко Јованов Глигороски. (177) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината „Кисела Вода" — Скопје, бр. 
7964/1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 21, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Молер Наце Бла-
жев Наксвски, со седиште во Скопје, ул. „54" бр. 
16. Предмет на работата на дуќанот е: молерски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наце 
Блажев Каковски. (178) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — „Идадија11 — Скопје, бр 
ЗС64/55 год, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници под, рег. бр. 1, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Молер Јордан Не-
шов Трајков, со седиште во Скопје, ул. „Максим 
Горкзд" бр. 44. Предмет на работата на дуќанот е' 
молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Нешов Трајков., (179) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината „Кисела Вода" — Скопје, 
бр. 4146/56 година ^ з а п и ш а н во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 24, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Радиша Михај-
лов Сичевиќ, со седиште во Скопје, Кеј 13 ноем-
ври" бр. 67. Предмет на работата на дуќанот е: 
никлерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Радиша 
Михајлов Сичевиќ. (180) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Струмица, бр. ,1210/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 16, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Јажар Никола Митев Буринаров, 
со седиште во Струмица, ул. „5 ноември" бр. 46. 
Предмет на работата на дуќанот е: јажарски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Митев Буринаров. (181) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Струмица, бр. 251^56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 117, занаетчискиот ду-
ќан под, фирма: Конду рација Никола Николов, со 
седиште во Струмица, ул. „Кузман Јосифовски^ 
бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: конду-
раџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Николов. (182) 



26 јануари 1957 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 2 - Стр. 31 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Струмица, бр. 2869/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 115, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер Георги М. Пилјафов, со 
седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 13. 
Предмет на работата на дуќанот е: берберски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
М. Пилјафов. (183) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
" документи: 

л и ч н и КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 20155, сепија 0559973, из-
дадена од СВР — Куманово на Величко Трајанов 
Станковски, ул. „Раде Кончар" бр. 3 — Куманово. 

(3624) 
Лична карта рег. бр. 9310, серија бр. 0063020, 

издадена од СВР — Кр. Паланка на Неџат Сабри 
Рашидов, ул. „Осоговска" бр. 33 — Кр. Паланка. 

(3655) 
Лична карта рег. бр. 9803, серија бр. 0081449, 

издадена од СВР — Битола на Трајан Михајло 
Наумовски, ул. „М. Тито" бр. 95 — Битола. (3680), 

Лична карта рег. бр. 5605, серија бр. 0526628, 
издадена од СВР — Куманово на Савка Мициќ, ул. 
„К. Маркс" бр. 24 - Куманово. (3681) 

Лична карта рег. бр. 14082, серија бр. 0504144, 
издадена од СВР — Кавадарци на Илинка Бла -
жова Јованова, ул. „Гоце Делчев" бр. 21 — Титов 
Велес. (3682) 

Лична карта рег. бр. 27157, серија бр. 0684775, 
издадена од СВР — Тетово на Енвер Емин Халили, 
ул. „Бр. Миладинови" бр. 30 — Тетово. (3683) 

Лична карта рег. бр. 10415, серија бр. 0115125, 
издадена од СВР — Тетово на Петкана Јосе Ми-
цоска, с. Ростуша — Гостивар. (3684) 

Лична карта рег. бр. 5995, серија бр. 0015067, 
издадена од СВР — Битола на Ристо Крстев Ми-
лошевски, с. Бач — Битола. (3685) 

Лична карта рег. бр. 13210, издадена од СВР - -
Битола на Ристе Трајков Пејоски, с. Старавина — 
Битолско. (3686) 

Лична карта рег. бр/20653, серија бр. 0161597, 
издадена од СВР — Прилеп на Неџати Емин Ра-
шидоски, ул. „Марксова" бр. 32 — Прилеп. (3687) 

Лична карта рег. бр. 3838, серија бр. 0432407, 
издадена од СВР — Гевгелија на ѓорѓи Петров Де-
ливанов, с. Смоквица — Гевгелија. (3688) 

Лична карта рег. бр. 26450, серија бр. 0683392, 
издадена од СВР — Тетово на Реџеп Меди Даути, 
с. Нераште — Тетовско. (3689) 

Лична карта рег. бр. 4262, серија бр. 0667507, 
издадена од СВР — Тетово на Сулејман Имери 
Мемеди, с. Боговиње — Тетовско. (3690) 

Лична карта рег. бр. 9100, серија бр. 0705510, 
издадена од СВР — Гостивар на Темелко Стојков 
Јовановски, с. Балиндол — Гостивар. (3691) 

Лична карта рег. бр. 4183, серија бр. 0328693, 
издадена од СВР — Титов Велес на Илија Алек-
сов Ќупев, ул. „Киро Рагунецов" бр. 13 - . Титов 
Велес. (3692) 

Лична карта рег. бр. 317/21, серија бр. 0688676, 
издадена од СВР — Тетово на Муса Синан Џелили, 
с. Селце — Тетовско. (3693) 

Лична карта рег. бр. 18307, серија бр. 0679462, 
издадена од СВР — Тетово на Хава Сала Велии,, 
с. Шипкојца — Тетовско. (3694) 

Лична карта рег. бр. 709, серија бр. 0245220, 
издадена од СВР — Крушево на Кочо Димитров 
Дуза, ул. „Киро Фетак" бр. 29 - Крушево. (3695) 

Лична карта рег. бр. 1258, серија бр. 0245774, 
издадена од СВР — Крушево на Никола Јованов 
Фитевски, ул. „Киро Фетак" бр, 1 — Крушево. 

(3696) 
Лична карта рег. бр. 5993, серија бр. 0229610, 

издадена од СВР - Охрид на Филип Павлов Сил-
јановски, с. Ново Село — Охридско. (3698) 

Лична карта рег. бр. 10552, серија бр. 0707062, 
издадена од СВР — Гостивар на Меди Беадини 
Меди, с. Неготино — Тетовско. (3699) 

Лична карта рег. бр. 10781, серија бр. 0669985, 
издадена од СВР - Тетово на Милан Петре Три-
фуновски, с. Теарце — Тетовско. (3700) 

Лична карта рег. бр. 4287, серија бр. 0664529, 
издадена од СВР - Тетово на Ибраим Јакуп Бе-
кири, с. Богомила — Тетовско. (3701) 

Лична карта рег. бр. 13662, серија бр. 0018426. 
издадена од СВР - Битола на Петко Ристо""Чав-
даровски, ул. „Блаже Рогозинарот" бр. 12 — Би-
тола. (3702) 

Лична карта рег. бр. 4036, серија бр. 0263559, 
на Вангел Талевски, с. Обедник — Битола. (3703) 

Лична карта рег. бр. 1140, серија бр. 0109056, 
на Миле Наумовски, ул. „ѓ. Петров" бр. 38 — Би-
тола. (3704) 

Лична карта рег. бр. 8975, серија бр. 0079879, 
издадена од СВР — Битола на Трајанка Андреева 
Димоска, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 5 — Скопје (3705) 

Лична карта рег. бр. 3375, серија бр. 0002140, 
издадена од СВР — Битола на Атанас Васил Сто-
јановски, с. Гермијан — Битола. (3706) 

Лична карта рег. бр. 8273, серија бр. 0078570, 
издадена од СВР — Битола на Ирфан Шерифов-
ски, ул. „К. Лачето" бр. 3 — Битола. (3707) 

Лична карта рег. бр. 16627, серија бр. 0249460, 
издадена од СВР — Прилеп на Демир Салимов 
Алиевски, ул. „Мице Козар" бр. 35 — Прилеп. (3708) 

Лична карта рег. бр. 17853, серија бр. 0235754, 
издадена од СВР — Охрид на Перо П. Цветанов-
ски, с. — Климештани — Охридско. (3709) 

Лична карта рег. бр. 3199, серија бр. 0035910, 
издадена од СВР — Охрид' На Кабаки Ибраимов 
Усеина, ул. „Боро Шајин" бр. 24 — Струга. (3710) 

Лична карта рег. бр. 8610, серија бр. 0752631, 
издадена од СВР — Кичево на Шаит Бајрамов Ис-
маи л оски, ул. „Веле Змејкоски" бр. 32 — Кичево. 

(3711) 
Лична карта рег. бр. 26662, серија бр. 0723472, 

издадена од СВР — Тетово на Ума Осман Амети, 
с. Градец — Тетовско. (3712) 
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