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

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

СКОПЈЕ 
Петок, 6 март 1953 

Број 5 Година IX 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-168. 
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На основа член 79 став 2 од Уставот на 
Народна Република Македонија, по предлог 
од Министерот-Претседател на Советот за 
просвета, наука и култура, Владата на На-
родна Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ ФИЛ-
МСКИ АРХИВ НА НАРОДНА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 ' 
Се укинува Државниот филмски архив на 

Народна Република Македонија. 

, . Член 2 
Работите на укинатиот Државен филм-

ски архив, како и сета негова имовина и пра-
ва и обврски се пренесуваат на Државната 
архива на Народна Република Македонија 
во Скопје. 

Член 3 
Поблиски прописи за извршувањето на 

оваа уредба донесува Советот за просвета, 
наука и култура. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија" на кој 
ден престанува да важи Уредбата за осни-
вање на Државен филмски архив на Народ-
на Република Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 6/52 год.) 

Број 83 од 3-11-1953 година, Скопје, 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Л. Колишевски, с. р. 

Министер-Претседател 
на Советот за просвета, наука 

и култура, 
Д. Џамбаз, с.р. 

25 ^ ^ 
На основа чл. 79' став 2 од Уставот на На-

родна Република Македонија, по предлог од 
Претседателот на Советот за народно здрав-
је и социјална политика на Владата, Влада-
та на Народна Република Македонија доне-
сува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕНОС НА ДЕТСКИОТ ДОМ „АЛЕК-
САНДАР РАНКОВИЌ" И СТАРСКИОТ 
ДОМ ВАЛАНДОВО НА НАРОДНИОТ ОД-

БОР НА ГЕВГЕЛИСКА ОКОЛИЈА 

1. Се пренесуваат на Народниот одбор на 
Гевгелиска околија установи и тоа: 

а) Детскиот дом „Александар Ранко-
виќ" — Валандово; и 

б) Старскиот дом — Валандово. 
2. Народниот одбор на Гевгелиска околија 

се прогласува и за оснивач на овие установи. 
3. Овие установи се пренесуваат со ин-

вентарот, како и стручниот администрати-г 
вен и помошен персонал. 

4. За спроведување на ова решение ќе 
се грижи Советот за народно здравје' и со-
цијална политика на Владата. 

5. Ова решение влегува во сила од обја,-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1953 година. 

Број 84 од 3-П-1953 година, Скопје. 
- А 

Претседател на Владата -
на Народна Република Македонија, 

Л. Колишевски, с.р. 
Министер-Претседател 

на Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата, 

Вера Ацева, с. р, . 
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Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

На основа решението на Народниот одбор на 
Овчеполска околија бр. 7717 од 2-ХП-1952 година, 
уписано е во регистарот на државните стопански 
претпријатија на страна 43, рег. бр. 23, претприја-
тието' под фирма: Државно земјоделско сточарско 
стопанство „Овче Поле" со седиште во село Ерџе-
лија. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 618 од 6-У1-1952 година, а со ре-
шението бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пренесено 
под управа, на Народниот одбор на Овчеполска 
околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: а) 
производство на сите земјоделски производи (кул-
тури) и б) одгледување на едер и ситен добиток, 
говеда, овци, свињи, како и птици за приплод и 
консумација. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Овчеполска околија. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Санде 
Арсов, во границите на овластувањето. 

ЗВр. 7717/52 од Народниот одбор на Овчеполска 
околија — Штип., (429) 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Фердин 
Босилков и комерци ја листот Борис Босилков, во 
границите на овластувањето. 

Бр. 9147/52 од Советот за. стопанство на На-
родниот одбор на Титоввелешка околија. (433) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 
8871 од 28-Х-1952 година, уписано е во регистарот 
на државните стопански претпријатија на страна 
15, претпријатието под фи^ма: Претпријатие за ме-
тални производи „Браќа Кошулчеви" со седиште 
во Титов Велес. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 14563 од 31-ХП-1947 година, а со 
решението бр. 743 од 12-УП-1952 година е прене-
сено под управа на Народниот одбор на Титовве-
лешКа околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: ме-
тален намештај и метални производи. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Титоввелешка околија. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Методие 
Демниевски ,во границите на овластувањето. 

Бр. 8871/52 од Советот за стопанство на На-
родниот одбор на Титовелешка околија. (432) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Титовве тешка око-
лија бр. 9147 од 3-Х1-1952 година, уписано е во ре-
гистарот на државните стопански претпријатија 
на страна 17, претпријатието под фирма: Дрвно ин-
дустриско претпријатие „Димче Мирчев" со седи-
ште во село Градско. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 2984 од 16-1-1952 година, а со ре-
шението бр. 743 од 12-УП-152 година е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Титоввелешка 
околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: меха 
личка преработка на дрво и граѓевинска столарија. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родно? одбор на Титоввелешка околија, 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниов одбор на Титоввелешка околија бр. 
8733 од 27-Х-1952 година, уписано е во регистарот 
на државните стопански претпријатија на страна 
16, претпријатието под фирма: Свилапски комби-
нат „Нонча Калишева" со седиште во Титов Велесп 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 1935 од 5-У1-1950 година, а со ре-
шението бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Титоввелешка 
околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: произ 
водство на свила, свилени конци и свилени тка-
нини. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Титоввелешка околија. 

Фирмата ќе ја потпишуваат директорот Андро 
Начаров, шефот на комерционално финансовиот 
сектор Глигор Јаниќ и книговодителот Васил Ан-
дов, во границите на овластувањето. 

Бр. 8793/52 од Советот за стопанство на НО на 
Титоввелешка околија. (434) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 
14898 од 4-ХП-1952 год., уписано е во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 7, 
претпријатието под фирма: Градежно претприја-
тие за градење на железнички пруги „1 мај" со 
седиште во Прилеп. 

Претпријатие!о е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 1234/52 година, а со решението 
бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесено под упра-
ва на Народниот одбор на Прилепска околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: из-
градба на железнички пруги. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Прилепска околија. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Боро 
Блажевски. 

Бр. 14898/52 од Советот за стопанство на НО на 
Прилепска околија. (15) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Овчеполска околија бр. 8212 од 26-ХП-1952 година, 
уписано е во регистарот на државните стопански 
претпријатија на страна 44, рег. бр. 24, претприја-
тието под фирма: Претпријатие за откуп, прера-
ботка и продажба на тутун со седиште во Штип. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Овчеполска околија — Штип бр. 
7998 од 17-ХП-1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: да 
откупува, преработува и продава тутун. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Овчецолска околија . 

Фирмата ќе ја потпишуваат директор Михаил 
Т. Кавраков и книговодителот Стојан П. Здравев-
ски, во границите на овластувањето. 

Бр. 8212/52 од Народниот одбор на Овчеполска 
околија — Штип, (16) 
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На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 
261 од 14-1-1953 година, уписано е во регистарот 
на државните стопански претпријатија на страна 
45, рег. бр. 25, претпријатието под фирма: Фабрика 
за предиво и памучни тканини „Македонка" со се-
диште во Штип. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 1402 од 12-У1-1951 година, а со ре-
шението бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Овчеполска 
околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на памучно предиво к памучни тканини. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Овчеполска околија. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Петар 
Кавраков, во границите на овластувањето. 

Бр. 261/53 од Советот за стопанство на Народ-
ниот одбор на Овчеполска околија. (19) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Скопска околија бр. 11839 
25-2^-1952 година, уписано е во регистарот на др-
жавните стопански претпријатија на страна 22, 
претпријатието под фирма: Претпријатие за уре-
дување и пошумување на порои „Водно" со седи-
ште во Скопје. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 885 од 13-Ш-1950 година, а со 
решението бр. 743 од 12-УП-1952 година е прене-
сено под управа на Народниот одбор на Скопска 
околија. 

Ј Предмет на работата на претпријатието е: уре-
дување на порои, буици и подигање на ветроза-
штитни појаси, пошумување на поројните пери-
метри, ресурекциони сечи во порој ните периметри. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Скопска околија. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот инж. 
Тодор Ангелков. 

Бр. 11839/53 од Советот за стопанство на На- у 

родниот одбор на Скопска околија. (И) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
14669/52 година, запирано е во регистарот на др-
жавните стопански претпријатија на страна 20, 
рег. бр. 20, претпријатието под фирма: Претприја-
тие за уредување и пошумување на порои „Охрид-
ско Езеро" со седиште во Охрид. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Охридска околија ,бр. 9548 од 
19-УШ-1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: уре-
дување на порои, пошумување на поројните пери-
метри, произведување на шумски фиданки и со-
бирање на шумско семе за сопствените потреби. 

Претпријатието се наоѓа под стопанска управа 
на Народниот одбор на Охридска околија. 

Претпријатието полноважно ќе го -потпишува, 
задолжува и раздолжува директорот Никола Бог-
данов. 

Од Советот за стопанство на Народниот одбор 
на Охридска околија, бр/ 14669 од 18-ХП-1952 
година. (8) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство. на Народниот одбор на Градската општина 
— Битола бр. 11930 од 4-У1-1952 година, записан е 
во регистарот на државните стопански претприја-
тија на страна 104, ред. бр. 1, претпријатието под 
фирма: Градско народно претпријатие — Книжара 
„Култура" со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на 
Градскиот народен одбор Битола, донесено на 1У-то 
редовно заседание, одржано на ден 11-11-1952 го-
дина. 

Предмет на работата на претпријатието е: да 
тргува со разни книги и со секаков вид книжар-
ски артикли и школски прибори. 

Претпријатието е под стопанска управа на 
Советот за стопанство на Народниот одбор на 
Градската општина — Битола. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Георги 
Наумовски, во границите на овластувањето . 

Бр. 11930/52 од Советот -за стопанство на На-
родниот одбор н,а Градската општина — Битола 

(196) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Овчеполска околија 
бр. 7179 од 7-Х1-1952 година, уписано е во регисте-
рот на државните стопански претпријатија на 
страна 42, рег. бр. 22, претпријатието под фирма: 
Државно сточарско стопанство „Црвена- Ѕвезда" со 
седиште во село Тричешми. 

Претпријатието е основано со решение на 
Владата на НРМ бр. 294 од 6-П-1951 година, а со 
решението бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесе-
но под управа на Народниот одбор на Овчеполска 
околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
а) да ја користи расположивата земја со засеју-
вање на корисни земјоделски производи; б) да од-
гледува ситен и крупен добиток и в) да произведу-
ва потребен фураж за исхрана на добитокот. 

Претпријатието е под стопанска управа на 
Народниот одбор на Овчеполска околија. 

Фирмата ќ / ја потпишува директорот Љубен 
Радев, во границите на овластувањето. 

Бр. 7179/62 од Советот за стопанство на На-
родниот одбор на Овчеполска околија - (424) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
14785/52 година, записано е во регистарот на др-
жавните стопански претпријатија на страна 19, 
рег. бр. 19 претпријатието под фирма: Транспортно 
претпријати,е за автобуски и езерски сообраќај со 
седиште во Охрид. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Охридска околија бр. 12458 од 
22-Х-1952 година. " 

Предмет на работата на претпријатието е: 
транспорт на патници и сто^а по суво и по езеро. 

Претпријатието се наоѓа под стопанска' управа 
на Народниот одбор на Охридска околија. 

Претпријатието полноважно ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува директорот Асен Димко. 

Од Советот за стопанство на Народниот одбор 
на Охридска околија, бр. 14785 од 17-ХП-1952 год. 

На основа решението на Народниот одбор на 
Градската општина, Битола, бр. 20629 од 18-Х-1952 
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година, уписано е во регистарот на државните сто-
пански претпријатија на страна 106, рег. бр. 2, прет 
пријатието -под фирма: Градско народно претпри-
јатие за откуп, преработка и трговија со алкохол-
ни пијалоци и угостителство „Неолица" со седиште 
во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина, Битола, бр. 
20617 од б-Х-1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: от-
куп на алкохолни пијалоци; преработка на јаки 
алкохолни пијалоци; трговија со и без алкохолни 
пијалоци; оснивање и уредување на хотели, хано-
ви, ресторани, ахчилници и бифиња. 

Претпријатието е под стопанска управа на Со-
ветот за стопанство на Народниот одбор на Град-
ската општина — Битола. 

ч Фирмата ќе ја потпишува директорот Веле Ло-
зановски. 

Бр. 20629/52 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина Битола (388) 

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 
8798 од 9-1Х-1952 година, уписано е во регистарот 
на установите со самостојно 4 финансирање на 
-страва 3—4, рег. бр. 2, установата под фирма: Око-
лиско шумско стопанство со седиште во Кавадарци. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Тиквешка околија бр. 7830 од 9-1Х-
1952 година. 

Предмет на работата на установата е: уреду-
вање, подигнување узгој, обнова и искористување 
на шумите и пасиштата, со пошумување и мелора-
ција на земјиштето. 

I 
Установата ќе ја потпишуваат 'директорот 

Кочо Паунов и режисерот Зора Илчевска. 
Бр. 8798/52 од Советот за стопанство на НО на 

Тиквешка околија — Кавадарци (425) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 7170 од 24-Х-1952 година, Претприја-
тието на Свиларски комбинат со седиште во Титов 
Велес' се брише од регистерот на државните сто-
пански претпријатија од републиканец значење, 
бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-УП-
1952 година е пренесено под управа на Народниот 
одбор на Титоввелешка околија. 

Бр. 7170/52 од -Министерството за финансии на 
НРМ (299) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 7033 од 17-Х-1952 година Претприја-
тието за преработка и експлоатација на лискун 
„Моминог" со седиште во Прилеп се брише од 
регистарот на државните стопански претпријатија 
од републиканец - значење, бидејќи со решението 
на Владата бр. 743 од 12-УИ-1952 година е прене-

сено под управа на Народниот одбора на Прилеп-
ска околија. 

Бр, 7033/52 од Министерството за финансии на 
НРМ ' (330) 

На основа решението 'на Министерството за 
финансии бр. 6977 од 14-Х-1952 година Метален 
завод „Тито" со седиште во Скопје се брише од 
регистарот на државните стопански претпријатија 
од републиканско значење, бидејќи со решението 
на Владата бр 743 од 12-УП-1952 година е прене-
сено под управа на Народниот одбор на град 
Скопје. 

Бр. 6977/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (334) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 6990 од 16-Х-1952 година Претприја-
тието за кожни и гумени производи со седиште во 
Скопје се брише од регистерот на државните сто-
пански претпријатија од републиканец значење, 
бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-уП 
1952 година е пренесено под управа на Народниот 
одбор на град Скопје. 

Бр. 6990/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (335) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 6942 од 14-Х-1952 година Претприја-
тието за производство и унапредување на риби и 
рибни производи „Преспа" со седиште во село 
Перово се брише од регистерот на државните сто-
пански претпријатија од републиканец значење, 
бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-У11 
1952 година е пренесено под управа на Народниот 
одбор на Преспанска околија. 

Бр. 6942/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (367) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 7013 од 16-Х-1952 година претприја-
тието Рудник за манган „Цер" со седиште во Ки-
чево се брише од регистарот на државните сто-
пански претпријатија од републиканско значење, 
бидејќи со реше,нието на Владата бр. 743 од 12-уП 
1952 година е пренесено под управа на Народниот 
одбор на Кичевска околија. 

Бр. 7013/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (376) 

На основа решението на Министерството за 
финансии бр. 7203 од 5-Х1-1952 година, Шумското 
индустриско претпријатие „Чеплес" со седиште во 
село Богомила 'се брише од регистерот на држав-
ните стопански претпријатија од републиканско 
значење, бидејќи со решението на Владата бр. 
743 од 12-УП-1952 година е пренесено под управа 
на Народниот одбор на Титоввелешка околија. -

Бр. 7203/52 од Министерството за финансии на 
НРМ (385) 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Со решение бр. 9426 од З-Х-1952 година на На-
родниот одбор на Тиквешка околија Миле Панов, 
назначен е за директор на Околиската економија 
„Трајче Тефов" со седиште во село Манастирец 
и на должност стапил на 1-Х-1952 година од која 
дата има право фирмата да ја потпишува. 
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Со истото решение разрешен е од должност 
досегашниот директор Боро Гелев и од 1-Х-1952 го-
дина му престанува правото фирмата да ја потпи-
шува 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 9425 од З-Х-1925 година (402) 

Со решение на Општинскиот народен одбор во 
Струга бр. 1865 од 5-Х-1952 година Петар В. Ма-
тевски назначен е за директор на Угостителското 
претпријатие „Караорман" со седиште во Струга 
и на должност стапил на 5-\М952 година од кој 
ден има право фирмата да ја потпишува. 

Со истото решение разрешен е од должност 
досегашниот директор Владо Димоски, од кој ден 
му престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Од Народниот одбор на Охридска околија, бр. 
12395/52 (418) 

Со решение на Народниот одбор на Градската 
општина-Прилеп бр. 185 од 10-ХП-1952 година Хри-
сто Биџовски, досегашниот директор на Мермер-
ната "индустрија-Прилеп, разрешен е од должност 
и од 1-ХП-1952 година му престанува правото фир-
мата да ја потпишува. 

Со истото решение назначен е за директор 
Александар Спирковски и на должност стапил на 
1-ХП-1952 година, од кој ден има право фирмата 
да ја ,потпишува. 

Од Народниот одбор на Градската општина— 
Прилеп, бр. 19652 од 11-ХП-1952 година (431) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
На основа дозволата од Поверенството за 

финансии на ГНО - Куманово бр. 13688/51 година, 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 555, рег. бр. 555, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Борис Сера-
фимов Јовановски со седиште во град Куманово, 
ул. „Хр. Карпуш" бр. 76. 

Пре,дмет на работата на дуќанот е: фурнаџи-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бо-
^ рос Серафимов Јовановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
. ново, бр. 13688 од 5-ХИ-1951 год. (1344) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 6455/51 година, 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 512, рег. бр. 512, занает-
чискиот дуќан под фирма: Поткивач, Јусеин Миф-
таров Идризовски со седиште во - град Куманово, 
ул. „Д. Божинов" 7. 

Предмет на работата на дуќанот е: потковач-
ки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусе-
ин Мифтаров Идризовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 6455 од 17-УП-1951 год. ' (1346) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 3070/51 годи-
на, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-

ни и работилници на страна 395, рег. бр. 395, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Лазар Кр-
стев Манчиќ со седиште во град Куманово, ул. 
„Франц Лескошек" бр. 10. / 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ла-
зар Крстев' Манчиќ. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 3070 од 18-1У-1951 год. (1347) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 3081/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 393, рег. бр. 393, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Столар, Светислав Васков 
Антевски со седиште во град Куманово, ул. „11 ок-
томври" бр. 35. 

Предмет на работата на дуќанот е: столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Све-
тислав Васков Антевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - Кума-
ново, бр. 3081 од 18-1У-1951 год. (1348) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 2959/51 година, 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 377, рег. бр. 377, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер, Тодор Петру-
шев Божиновски со седиште во град Куманово, ул. 
„Д. Божиновски" бр. 24. 

Предмет на работата на дуќанот ес берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот То-
дор Петрушев Божиновски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 2959 од 14-1У-1951 год. (1349) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 2352/51 годи-
на, записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 217, рег. бр. 217, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Столар, Михајло 
Наумов Михајловски со седиште во град Куманово, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 36. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
хајло Наумов Михајловски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - Кума-
ново, бр, 2352 од ?0-Ш-1951 год. (1350) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 6647/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилница на страна 541, рег. бр. 541, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Грнчар, Михајло Т. Петро-
виќ со седиште во град Куманово, ул. „9 мај" бр. 15. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчар-
ски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот "Ми-
хајло Т. Петровиќ. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 6647 од 21-Х1-1951 год. (1351) 
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На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО - Куманово бр. 3253/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 560, рег. бр. 560, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Столар, Воислав Трајков 
Стефановски со седиште во град Куманово, ул. 
„Ленин". 

Предмет на работата на дуќанот е: столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вои-
слав Трајков Стефановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 3253 од 30-ХИ-1951 год. (1352) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 13729/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 554, рег. бр. 554, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бурекчија, Андон Нико-
лов Спасовски со седиште во град Куманово, ул. 
„11 октомври". 

Предмет на работата на дуќанот е: правење 
и продажба на бурек. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ан-
дон Николов Спасовски. 

Од Поверен, за финансии на' ГНО — Кума-
ново, бр. 13729 од 5-ХП-1951 год. (1353) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 8032/51 година, 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 538, рег. бр. 538. занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Пекар, Стојан Златев Ди-
митриевски со седиште во Куманово, ул. „Хр. Кар-
пуш" бр. 61. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџи-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Златев Димитриевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 8032 од 15-1Х-1951 год. (1354) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 6705/51 год., за-
писане во регистарот на знаетчиските дуќани и 
работилници на страна '520, рег. бр. 520, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар, Асан Меме-
дов Ибраимовски со седиште во Куманово, ул. „До-
не Боаинов" — Вакувски вод. 

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асан 
Мемедов Ибраимов. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 6705 од 23-У11-1951 год. (1355) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО - Куманово бр. 6483/51 год., за 
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 513, рег. бр. 513, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар, Ќерим Алиов 
Арслановски, со седиште во град Куманово, ул. 
„Доне Божинов" бр. 11. 

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќе-
рим Алиов Арслановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 6483 од 17-УИ-1951 год. (1356) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 3343/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 418, рег. бр. 418, занаетчии 
скиот дуќан под фирма: Табак, Благој Спасов Са-
ревски со седиште во град Куманово, ул. „Св. Ки-
рил и Методи" бр. 2-6. 

Предхмет на работата на дуќанот е: обработ-
ка на кожи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гој Спасов Саревски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 3343 од 28-1У-1951 год. (1357) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финанси ина ГНО — Куманово бр. 2922/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 363, рег. бр. 363, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач, Димитар Јанков 
Спасовски, со седиште во град Куманово, ул. „Д. 
Божинов" бр. 7. 

л Предмет на работата на дуќанот е: шиеше на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ди-
митар Јанков Спасовски. 

Од Поверен, за финансии на ТНО — Кума-
ново, бр. 2922 од 14-1У-1951 год. (1358) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 2617/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 333, рег. бр. 333, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бојаџија, Цветко Илиев 
Алексовски, со седиште во град Куманово, ул. „Ве-
ра Которка" бр. 39. 

Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цвет-
ко Илиев Алексовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - - Кума-
ново, бр. 2617 од 6-1У-1951 год. (1359) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО - Куманово бр. 2531/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 323, рег. бр. 323, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Налбат, Милорад Илиев 
Пајковски со седиште во град Куманово, ул. „Св. 
Кирил и Методи" бр. 1. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткову-
вање на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
лорад Илиев Најковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 2531 од 4-1У-1951 год. (1360) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 2233/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 244, рег. бр. 244, занаетчи-
скиот дуќан ,,под фирма: Ковач, Саздо Тодосов Јов-
чевски со седиште во град Куманово, ул. „Д. Бо-
жинов". 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. ж 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саздо 
Тодосов Јовчевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 2233 од 30-Ш-1951 год. (1361) 
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На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Куманово бр. 6421/52 год., 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 24, рег. бр. 24, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач, Ацо Славков Ду-
девски со седиште во град Куманово, ул. „Карл 
Маркс" бр. 67. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 9 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ацо 
Славков Дудевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Град-
ската општина — Куманово, бр. 6421 од 4-УШ-1952 
год. (1333) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Куманово бр. 6627/52 годи-
на, записан е во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 25, рег. бр. 25, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Јажар, Саит Асанов 
Шабановски со седиште во град Куманово, ул. 
„Иван Гошњак" бр. 51. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саит 
Асанов Шабановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Град-
ската општина - Куманово, бр. 6627 од 9-У111-1952 
год. (1334) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Градската општина — Куманово бр. 6707/52 годи-
на, записан е во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници! на страна 26, рег. бр. 26, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Електричарска ра-
ботилница, Киро Стојчев Божиноски со седиште во 
град Куманово, у.л. „11 октомври" бр. 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: електри-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ки-
ро Стојчев Божиноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Град-
ската општина - Куманово, бр. 6707 од 12-УШ-1952 
год. (1335) 

На основа дозволата на ГНО — Куманово бр. 
6905/52 год, записан е во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна, 27, рег. бр. 
27, занаетчискиот дуќан под фирма: Мутавџија, Бо-
жин ѓорѓиев Костиќ со седиште во град Кумано-
во, ул. „Генерал Темпо" бр. 57. 

Предмет на работата на дуќанот е: мутавџи-
ски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бо-
жин ѓорѓиев Костиќ. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Куманово, бр. 6905 од 20-УШ-1952 год. 

(3136) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО - Куманово бр. 1739/51 год., за-
греан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 80, рег. бр. 80, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Фотограф, Стојан ѓорѓев 
Малински са седиште во град Куманово, ул. 
„Петра" бр. 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотограф-
ски услуги. 

- Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Ѓорѓев Малински. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 1739 од 21-Ш-1951 год. (1367) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО - Куманово бр. 1589/51 год., за-

писан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилница на страна 48, рег. бр. 48, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Фејми Ме-
медов Вантовски со седиште во град Куманово, ул 
„Генерал Темпо" бр. 28. ј 

. Предмет на работата на дуќанот е: печење и 
продавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Феј-
ми Мемедов Вантовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - Кума-
ново, бр. 1589 од 19-111-1951 год. (1368) 

На основа дозволата на ГНО - Куманово бр. 
^6966/52 година, записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 28, рег. 
бр. 28, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилни-
ца за изработка на капи, Цветко Димов Маневски 
со седиште во Куманово, ул. „Маршал Тито" бр. 67. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на капи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цвет-
ко Димов Маневски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Куманово, бр. 6966 од 22-УШ-1952 год. 

(1337) 

На основа дозволата на ГНО — Куманово бр. 
3252/52 година, записан е во регистерот наѓ занает-
чиските дуќани и работилници на страна 29, рег. 
бр. 29, занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганџи-
ја, Илија Иванов Василевски со седиште во град 
Куманово, ул, „Н. Југославија" бр. 6. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на јоргани и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Иванов Василевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Куманово, бр. 3253 од 22-УШ-1952 год. 

(1338) 

На основа дозволата на ГНО — Куманово бр. 
4978/52 година, записан е во регистерот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 33, рег. 
бр. 33, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, 
Спасо Арсов Трајковски со седиште во град Кума-
ново, ул. „Димитар Влахов" бр. 42. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурна-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спа-
со Арсов Трајковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Куманово, бр. 4978 од 29-1Х-1952 год. 

(1339) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 2343/51 год., за-
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 255, рег. бр. 255, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Качар, Драгутин Петров 
Спасевски со седиште во град Куманово, ул. „Иво 
Рибар Лола" бр. 33. 

Предмет на работата на дуќанот е: качареви 
производи и услуги. 
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Фирмата ќе ја поптишува сопственикот Дра-
гутин Петров Спасевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО - ' Кума-
ново, бр. 2343 од ЗО-Ш-1951 год. (1340) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 14694/51 годи-
на, записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 559, рег. бр. 559, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Работилница за из-
работка на шноли, Владо Димитров Антевски со се -
диште во Куманово, ул. „Л. Колишевски" бр. И. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на шноли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
до Димитров Антевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 14694 од 29-ХП-1951 год. (1341) 

На основа дозволата од Поверенството за 
финасии на ГНО — Куманово бр. 3006/51 година, 
записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 389, рег. бр. 389, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Шапкар, Мико Илиев Ц а -
ковски со седиште во град Куманово, ул. „Ленин". 

Предмет на работата на дуќанот е: шапкар-
е в услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мико 
Илиев Цаковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 3006 од 16-1У-1951 год. (1342̂  

На основа дозволата од Поверенството за 
финансии на ГНО — Куманово бр. 141/52 год., за 
писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 3, рег. бр. 3, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Леблебиџија, Исмаил Р. Кадриев-
ски со седиште во град Куманово, ул. „Генерал 
Темпо /5р. 51. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и 
прдавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ис-
маил Р. Кадриевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Кума-
ново, бр. 141 од 6-1-1952 год. (1343) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Охридска околија бр. 
8752/52 год., записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 101, рег. бр. 
101, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, 
Марија Симонова Шутиноска со седиште во село 
Вевчани. 

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ма-
рија Симонова Шутиноска. 

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8752 од 15-УШ-1952 год. (1214) ^ 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТАР 
Во задружниот регистар на Народниот одбор 

на Охридска околија на страна 35, уписана е Се-
л а н к а работна задруга „Напредок" со седиште во 
село Гркополе-Охридско. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 31-УШ-1952 година Предмет на работата и обвр-
ските на задругарите предвидени се со правилата 
на задругата 

Задругата полноважно ја претставува, заста-
пува и потпишува претседателот Ристо Стефанов-
ски. 

Бр. 12193/52 од Народниот одбор на Охридска 
околија (83) 

Со решение на Околискиот задружен сојуз— 
Охрид бр. 595 од 4-Х-1952 година Нове Таштанов-
ски назначен е за директор на Околиското тргов-
ско задружно претпријатие „Задругар" со седиште 
во Охрид и на должност стапил на 4-Х-1952 година 
од кој ден има право фирмата да ја потпишува. 

Со решението бр. 1105 од 4-Х-1952 година 
на истиот Задружен сојуз разрешен е од должност 
досегашниот директор Насте Мише, од кој ден му 
престанува правото фирмата да ја потпишува. 

Од Народниот одбор на Охридска околија, бр. 
11934 од 22-Х-1952 год. (87) 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Централниот комитет 

на Народната младина на Македонија Главниот 
штаб на младинските работни бригади за изградба 
на хидроцентралите /,,Маврово" е ставен во ликви-
дација. 

Се повикуваат должниците и поверителите да 
ги измират своите долгови односно побарувања во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот. Во противи опо истекот на овој рок нема да се 
признаваат никакви долгови, а должниците ќе би-
дат дадени на Државната арбитража. 

Поменатите измирувања ќе ги врши Централ-
ниот комитет на Народната младина на Македо-
нија, преку својата чековна сметка број 803-„Т"-15 
при Народната банка - Скопје. 

Од ЦК на НМ на Македонија 

На основа решението на Народниот одбор на 
Кочанска 'околија бр. 679 од 29-1-1953 година Сточ-
ната фарма „Руен" — Кочани, со чековна с/ка 
873-„Т"-45, е ставена во ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите да 
ги измират своите долгови односно побарувања во 
рок од 30 дена од дфлот на објавувањето на огла-
сот. Во противно по истекот на горниот рок Ли-
квидационата комисија нема да признава никакви 
барања, а ќе ја смета за исправаа состојбата по 
книгите на Фармата. 

Од Ликвидационата комисија (37) 
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