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СЛУЖБЕН В Е С И М 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Петок, 21 јуни! 1957 

Број 16 Година ХШ 

I Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 25 дин. 

! Чековна сметка број 802-Т-698 

72. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ 
БУЏЕТ) ЗА 1957 ГОДИНА 

Врз основа на член: 71 од точка 11 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта, на На-
родна Република Македонија се прогласува Зако-
нот за измени на Законот за буџетот на Народна 
Република Македо-нија (Републички буџет) за 1957 
годи,на, што го усвои Народното собрание на На-
родна Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 16 мај 1957 година и 
на седницата на Соборот на производителите одр-
жана на 16 мај 1957 година. 

У , бр. 9 
18 мај 1957 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р, 

З А К О Н 
^ Е Н И Н А ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) 

ЗА 1957 ГОДИНА 
Член 1 

Член 1 од Законот за буџетот на Народна 
Република Македонија (Републички букет, 
за 1957 година се менува и гласи: 

,,Се одобруваат приходите и расход,ите 
по буџетот на Народна Република Македо-
нија за 1957 година во вкупен износ од: 

2 Г п Ѕ п т И ' ' ' ' Д и Н а Р и 7.845,000.000 РАСХОДИ . . . . динари 7.845,000.000 

Член 2 
Во Буџетот на Народна Република Маке-

донија се вршат следните измени: 

I 
Во приходите: 

Во дел 1 — приходи од стопанските ор-
ганизации, 2 раздел - дел од добивката, 
партија 1 - Делот од добивката на стопан-
ските организации се намалува за динари 
28,000.000 така што оваа партија изнесува 

динари 86,700.000 а вкупно: 2 раздел динари 
86,700.000. 

Вкупниот износ на 1 дел — приходи од 
стопанските организации се намалува за ди-
нари 28,000.000 така што изнесува динари 
86,700.000. 

Во 7 дел — Дотација, 1 раздел — Дотаци-
ја за урамнотежување на буџетот, партија 
55 —,Учество во сојузниот данок на промет 
се намалува за динари 589,000.000 така што 
оваа партија изнесува динари 7.421,000.000, 
а вкупно 1 раздел динари 7.421,000.000. 

Вкупниот износ на 7 дел — Дотација се 
намалува за динари 589,000.000 така што из-
несува динари 7.421,000.000. 

Вкупниот износ на приходите на Буџетот4 

на Народна Република Македонија се нама-
лува за динари 659,000.000 така што изнесу-
ва динари 7.803,000.000. 

Во рекапитулацијата на приходите 1 дел 
— Приходи од стопанските организации на-
место 114,700.000 се става „86,700.000" и 7 д,ел: 
— Учество во сојузниот данок на промет на-
место „8.0101,000.000" се става „7.421,000.000", 
а во вкупно приходи наместо „8.462,000.000" 
се става „7.845,000.000". 

И 
Во расходите: 
Во 22 раздел — Дотации на околиите, 8 

дел — Дотации, партии 8—393, Учество во-
престапениот сојузен данок на промет: 

Позицијата 1 — Битолска околија, се на-
малува за динари 83,000.000 така што изне-
сува динари 423,000.000. 

Позицијата 2 Кумановска околија, се на-
малува за динари 45,000.000 така што изне-
сува динари 281,000.000. 

Позицијата 3 — Охридска околија, се зго-
лемува за динари 341,000.000 така што изне-
сува динари 557,000.000. 

Позицијата 4 — Скопска околија, се нама-
лува за динари 262,000.000 така што изнесу-
ва динари 234,000.000. 

Позицијата 5 — Тетовска околија, се на-
малува за динари 90,000.000 така што изне-
сува денари 237,000.000. 

Позицијата 6 — Титоввелешка околија, 
се намалува за динари 55,000.000 така што 
изнесува динари 128,000.000. 

Позицијата 7 — Штипска околија, се на-
малува за динари 66,000.000 така што изне-
сува динари 363,000.000, 
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Вкупниот износ на партии 8—393 — Уче-
ство во престапениот сојузен: данок на про-
мет се намалува за динари 261,000.000 така 
што изнесува динари 2.223,000.000. 

Партијата 8—394 — Дотација на Охрид-
ска околија во динари 398,000.000 се брише. 

Вкупниот износ на 8 дел — Дотации, 22' 
раздел — Дотации на околиите се намалува 
за динари 659,000.000 така да изнесува ди-
нари 2.523,000.000. 

Во 23 раздел — Обврски по буџетот и; бу-
џетска резерва, 10 дел, партија 10—396, по-
зиција 1 — Кредити за недоволно предви-
дените и непредвидените расходи се зголе-
мува за 42,000.000 динари, така што партија-
та изнесува 298,831.000 динари. 

Вкупниот износ на расходите по Буџетот 
на Народна Република Македонија се нама-
лува за динари 617.000.000 така што изне-
сува динари 7.845,000.000. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

73. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото^ 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија се прогласува Законот за ос-
новање Републички фонд за унапредување на кул-
турните дејности, што1 го усвои Народното собра-
ние на Народна Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 16 мај 1957 
година. 

У бр. 8 
18 мај 1957 година 

Скопје! 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот сове^, 
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Се основа Републички фонд за унапреду-

вање на културните дејности (во натамош-
ниот текст: Фонд). 

' Член 2 
Средствата на Фондот се образуваат и со-

стојат: 

од процентот од данокот на приходите од 
авторските права што му припаѓа по Законот 
за приходите од авторските права и Фондот 
за унапредување на културните дејности 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/54); 

од дотации; 
од подароци и други слични приходи. 

Член 3 
Средствата од Фондот ќ е се употребуваат 

како дополнителни средства за унапредува-
ње на културната и научната работа, за раз-
вивање на книжевноста, музичката, ликов-
ната, театарската и филмската уметност, ка-
ко и за развивање други гранки на уметнич-
ката и културната дејност во Народна Ре-
публика Македонија, а особено за: 

извршување на одредени културни и на-
учни: задачи од поголемо значење и особен 
карактер; 

помагање на културно-уметничките и на-
учните установи и здруженија во нивната 
работа што е од општ интерес; 

организирање на изложби и приредби од 
значење за афирмацијата на културни, на-
учни и уметнички достигања; 

наградување автори на уметнички и на-
учни дела како и истакнати културни ра-
ботници кои особено придонеле за развива-
њето на културната дејност. 

Член 4 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 5 
Фондот има одделна претсметка која е 

прилог на Буџетот на Народна Република 
Македонија. 

Предлогот на претсметката на Фондот го 
составува управниот одбор, а го утврдува 
Извршниот совет. 

Средствата на Фондот неутрошен^ во ед-
на година се пренесуваат во идната година. 

За остварувањето на приходите, составу-
вање и извршување на претсметката како и 
за сето финансиско работење на Фондот, 
сходно ќе се применуваат одредбите на Ос-
новниот закон за буџетите, прописите за из-
вршување на тој закон и одредбите на овој 
закон. 

Завршната сметка на Фондот се одобрува 
со' завршната сметка за извршување на Бу-
џетот на Народна Република Македонија. 

Член 6 
Со Фондот управува управен одбор кој се 

состои од пет до седум члена. 
Управниот одбор се именува на две години. 
Членовите на управниот одбор ги имену-

ва и разрешува на седница Советот за про-
света и култура на Народна Република Ма-
кедонија. 

Член 7 
Сите одлуки во врска со управувањето на 

Фондот, управниот одбор ги донесува на сед-
ница. 
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Член 8 
Фондот има правила што ги донесува 

управниот одбор, а ги потврдува на седница 
Советот за просвета и култура на Народна 
Република Македонија. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

74. 

На основа член 14 од Уредбата за про-
изводството како и за купувањето на суров 
опиум од производителите („Службен лист 
на ФНРЈ" број 34/54) а во врска со член 75 
став 2 од Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА 
КОМИСИИТЕ ЗА ПРОЦЕНА НА БРОЈОТ 

НА МОРФИНСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА 
СУРОВ ОПИУМ 

Член 1 
При купување на суров опиум од про-

изводителите, бројот на морфинските едини-
ци на опиумот го проценува комисијата за 
процена на морфинските единици на суров 
опиум (во натамошниот текст: Комисијата) 
која се образува и работи по одредбите на 
оваа Уредба. 

Член 2 
Комисијата се состои од по еден прет-

ставник на трговското претпријатие кое ку-
пува суров опиум, производителите и сове-
тот надлежен за работите на стоковиот про-
мет на народниот одбор на околијата на чие 
подрачје се врши купувањето на суров опи-
ум. Претставници во Комисијата можат да 
бидат само стручњаци по опиум. 

Претставникот на производителите на 
суров опиум во Комисијата го одредува око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги^ на 
чие подрачје се врши откупот на . суров 
опиум. 

Претставниците во Комисијата се одре-
дуваат најмалку на месец дена пред почну-
вање на откупната сезона на суров, опиум 
за текуштата година. Ними истовремено им 
се одредуваат и заменици. 

Член 3 
Советот надлежен за работите на сто-

ковиот промет на народниот одбор на околи-
јата на чие подрачје се купува суровиот 
опиум донесува решение за образување на 
комисијата веднаш штом добие извештај за 
изборот на претставници во Комисијата. 

Комисијата може да се образува за вр-
шење на проценка на морфинските едини-
ци на суров опиум што ќе се купува на сите 

или на поодделни откупни места на подрач-
јето на околијата. 

Член 4 
Комисијата врши процена на морфин-

ските единици на суров опиум во време и на 
откупните места што ќе ги одреда советот 
надлежен за работите на стоковиот промет 
на народниот одбор на околијата во соглас-
ност со трговското претпријатие кое купува 
суров опиум. 

Времето и откупните места се одредуваат 
секоја година најмалку месец дена пред да 
се отпочне купувањето на суров опиум. 

Член 5 
Комисијата ја свикува и со нејзината ра-

бота раководи претставникот на трговското 
претпријатие кое купува суров опиум. 

Член 6 
Комисијата работи на состаноци. 
Комисијата може да донесува полноваж-

ни заклучоци кога на состанокот се присут-
ни сите три члена односно заменици. 

Заклучоците се донесуваат со мнозин-
ство на гласови. 

Член 7 
За работата на Комисијата се води запис-

ник. 
Записникот го води лице одредено од 

трговското претпријатие кое купува суров 
опиум. 

Член 8 
Членовите на Комисијата односно нив-

ните заменици кога обавуваат работа имаат 
право на надоместок за загубената заработ-
ка во висина која не може да биде помала 
од стварно загубенава заработка, а имаат 
право и на надоместок на патните и днев-
ните трошоци во износ што" им припаѓа на 
нивниот службенички односно трудов однос. 

Висината на патните и дневните трошоци 
на членовите на Комисијата и нивните за-
меници што не се во службен односно ра-
ботен однос се одредува согласно прописите 
за патните и селидбените трошоци, на служ-
бениците и работниците на државните орга-
ни и установи. 

Член 9 
Трошоците на комисиите паѓаат на терет 

на трговското претпријатие кое купува су-
ров опиум. 

Член 10 
Оваа Уредба влегува во сила од денот 

на нејзиното, објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 78 
15 мај 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател^ 
Васил Ѓоргов, с. р, Љупча Арсов,, с. р. 
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75. 
На основа став 1 од член 81 на Законот 

за државната управа во врска со член 3 од 
Законот за органите на управата во Народна 
Република Македонија, Извршниот совет ја 
донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПОЕДИНИТЕ СЕ-
КРЕТАРИЈАТИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
И ДРУГИ ОРГАНИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
УПРАВА СВОЈАТА ВНАТРЕШНА ОРГА-

НИЗАЦИЈА ДА ЈА УТВРДАТ СО 
ПРАВИЛНИК 

1. Се овластуваат секретаријатите на Из-
вршниот совет и тоа: Секретаријатот за за-
конодавство и организација, Секретаријатот 
за општи стопански работи, Секретаријатот 
за индустрија, Секретаријатот за земјодел-
ство, Секретаријатот за шумарство, Секре-
таријатот за стоков промет, Секретаријатот 
за сообраќај, Секретаријатот за труд, Секре-
таријатот за комунални работи и урбанизам, 
Секретаријатот^ за општа управа и Секрета-
ријатот за народна одбрана како и Завод,от за 
стопанско планираше, Заводот за статисти-
ка, Геодетската управа, Управата за водо-
стопанство, Хидрометеоролошкиот завод, 
Бирото за посредуваше на трудот, Заводот 
за унапредување и проучување на школ-
ството, Државниот архив и Централниот за-
вод за заштита на сцомениците на култура-
та и природните реткости, својата организа-
ција да ја утврдат со правилник во соглас-
ност со Извршниот совет. 

2. Оваа Одлука влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

ИС бр. 83 
15 мај 1957 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Васил Горгов, с. р. Љупчо АрсоР, с. р. 

76. 
На основа член 15, 57, 58 и 59 од Уредба-

та за фондови за кадрови во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/57 година), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА КАДРОВИ ШТО МУ ПРИПА-
ЃА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД И ОКОЛИ-

СКИТЕ ФОНДОВИ ЗА КАДРОВИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

I 
Придонесот за кадрови во стопанството 

што се задолжени да го плаќаат обврзници-

те од член 11 од Уредбата за фондот за кад-
рови во стопанството, се распределува како 
следува: 

а) за Сојузен фонд 20% 
б) за Републички фонд 30% 
в) за околиските фондови 50% 
Предниот распоред важи и за расподелба 

на средствата што се предвидуваат по член 
57, 58 и 59 од Уредбата за фондовите за 
кадрови во стопанството. 

П 
Издршката на стручните училишта, нив-

ните работилници и домови кои во! 1956 год. 
беа на потполна или деломична издршка на 
терет на фондовите за кадрови во стопанство-
то при републичките стопански комори нив-
ните расходи во 1957 год. ќе бидат на терет 
на Републичкиот и околиските фондови за 
кадрови во стопанството. 

Учеството во тие расходи ќе се реши спо-
разумно помеѓу фондовите. 

Ш 
Оваа Одлука влегува во сила веднаш, а 

ќе се објави во ,,Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС број 81 
15 мај 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
В. Горгов, с.р. Љ. Арсов, с.р, 

77. 

На основа член 32 од Уредбата за фон-
довите за кадрови во стопанството (,,Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 13/57) Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА КАДРОВИ ВО СТОПАНСТВОТО 
I. 

За членови на Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за кадрови во стопанство-
то се именуваат: 

1. Христов Страшо, член на Извршниот 
совет на НРМ; 

2. Симеонов Благој, секретар на Секре-
таријатот за индустрија; 

3. Спировски Илија, член на Главниот 
задружен сојуз на НРМ; 

4. Јовановски Димче, сојузен народен 
пратеник во Соборот на производителите и 
директор на Тутуновиот комбинат — Прилеп, 

5. Зафиров Пенчо, член на Управниот 
одбор на Сојузната граѓев. комора и технич-
ки директор на претпријатието' ,,Бетон" — 
Скопје; 
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6. Дуковски Ристо, секретар на Тргов-
ската комора на НРМ; 

7. Меј ановски Вите, од Републичкиот со-
вет на СОМ - Скопје; 

8. Бошковски Трајко, началник на одд,е-
лението за стручни кадрови во стопанството 
на Секретаријатот за труд на НРМ; 

9. Лазаревски Јанко, секретар на секци-
јата за кад,ар и пропаганда при Селскосто-
панската комора; 

10. Зографски Тодор, претседател на Око-
лиската занаетчиска комора на НРМ 
Скопје; 

И. Мојсовски Спасе, директор на Школ-
ската работилница „Ловец" — Скопје; 

12. Качевски Коста, секретар на Задру-
жението за патен сообраќај и ремонт на НРМ; 

13. Маринов Томе, директор (на Хидро-
електропроект — Скопје; 

14. Пановски Пецо, стручен соработник 
на Заводот за проучување и унапредување 
на школството на НРМ; 

15. Мишев Петар, директор на Средно-
техничкото училиште — Скопје. 

II 
За членови на Управниот од,бор на Ре-

публичкиот фонд за кадрови влегуваат и 
претседатели на фондовите при НО на око-
лиите. 

Ш 
Ова Решение влегува во сила од денот 

на неговото донесување. 
ИС број 82 ; 

15 мај 1957 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
В. Горго-в, с.р. Љ. Арсов, с.р. 

78. 
На основа точка VI од Одлуката за мини-

малните дополнителни плати и посебните 
награди на службениците на службата при-
ходи („Службен лист на ФНРЈ" бр, 20/56) 
донесувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ПОСЕБНИТЕ НАГРАДИ НА СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА ПРИХОДИ 

Член 1 
Во членот 11 во Правилникот за посебни-

те награди на службениците на службата 
приходи („Службен весник на НРМ" број 
27/56) се додава нов став 4, кој гласи: 

„Наградата од претходните ставови не 
припаѓа, кога наплатата не е постигната за 
најмалку 80% од збирот на износите на при-
ходите, планирани за наплата од почетокот 
на текуштата година до крајот на односното 
тромесечје". 

Член 2 
Овој Правилник влегува во сила со обја-

вувањето во ,,Службен весник на НРМ", а 
ќе се применува од 1 април 1957 година, 

Број 1745 
25 април 1957 година I 

Скопје 

Државен; секретар 
за работи на финансиите, 

М. Романо, с.р. 
Согласен: 

за Државен секретар за 
работи на финансиите на ФНРЈ, 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, с.р. 

79. 
На основа точка 4 од Одлуката за оддел-

ните услови под кои стопанските организа-
ции можат да купуваат селскостопански про-
изводи непосредно од индивидуалните про-
изводители („Службен лист на ФНРЈ" број 
48/55), во врска со член 35 од Уредбата за 
пренесување на работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ" број 26/56), 
и заедничкиот предлог на Трговската комо-
ра на НРМ и Главниот задружен сојуз на 
НРМ, ја донесувам следната 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОДРАЧЈА НА КОИ 

НЕ МОЖАТ ДА СЕ ОСНИВААТ ОТКУПНИ 
СТАНИЦИ ЗА ОТКУП НА ГРОЗЈЕ 

1. Стопанските организации што! се зани-
маваат со промет и преработка на селскосто-
пански производи не можат да основаат от-
купни станици за откуп на грозје на подрач-
јето на општината — Кавадарци — Титов-
велешка околија. 

2. Откупните станици за откуп на грозје 
на стопанските организации што се занима-
ваат со промет и преработка на селскосто-
пански производи основани по досегашните 
прописи на подрачјето од точка 1 од оваа 
Наредба ќе престанат со работа од 1 ,УЛ. 1957. 

3. Оваа наредба влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 838 
1 јуни 1957 година 

Скопје 

Секретар^ за стоков промет 
на Извршниот совет, 

Морис Шами, с.р. 
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80. 
На основа точка 11 од Одлуката за фи-

нансирањето и работењето на здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
14/53 година), Советот за народно здравје во 
согласност со Државниот секретаријат за 
работи на финансиите на НРМ, го донесува 
следното 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ НА 

НАДОКНАДАТА ЗА УСЛУГИТЕ ВО 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ СО 

САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1. После точка 11-а од Упатството за до-
полнување на Упатството за пресметување 
и наплатување на надокнадата за услугите 
во здравствените установи со самостојно 
финансирање („Службен весник на НРМ" 
бр. 21/53) се додава нова точка 11-6 која 
гласи: 

а) лицата кои боледуваат од „Мекроспо-
риа" и „Трихофитија" а по точка 6 став 2 
од Уредбата за пресметување на трошоците 
и наплатување на истите во државните 
здравствени установи („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 56/48) се ослободени од плаќање 
на надоместување, имаат право на бесплатно 
лекување и бесплатни лекови; 

б) надоместувањата за горе наведените 
услуги што ги даваат здравствените уста-
нови ги плаќаат органите и установите на-
ведени во точка 14, 15, 17 и 18 од Одлуката 
за финансирањето и работењето на здрав-
ствените установи („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 14/53) и Упатството за пресметување и 
наплатување на надокнадата за услугите во 
здравствените установи со самостојно финан-
сирање наведени во точ, 6, буква А, Б, В и Г 
(„Службен весник на НРМ" бр. 21/53). 

2. Ова Упатство влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 1083 
8 април 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за народно здравје, 
Даре Џамбаз, с. р. 

Согласен: 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Мсриц Романо, с. р. 

81. 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА 

СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ВО 

ИЗБОРНИТЕ ОКОЛИИ СКОПЈЕ IX 
И СКОПСКА П 

До Народното собрание на НРМ 
— Собор на производителит-е — 

Скопје 
Републичката изборна комисија ги при-

ми изборните акти од дополнителните избо-
ри за избор народни пратеници на Соборот 
на производителите на Народното собрание 
на Народна Република Македонија во про-
изводителната група на индустријата, трго-
вијата и занаетчиството во изборната око-
лија Скопје IX и производителната група 
на селското стопанство во изборната околи-
ја Скопска П, та во смисла на член 160 во 
врска со член 149 и 121 од Законот за пра-
вата и должностите, изборот и отповикува-
њето на народните пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
го поднесува следниот 

ИЗВЕШТАЈ 
1. Дополнителните избори за избор на-

родни пратеници на Соборот" на производи-
телите на Народното собрание на Народна 
Република Македонија во производителната 
група на индустријата, трговијата и занает-
чиството во изборната околија Скопје IX и 
производителната група на селското стопан-
ство во изборната околија Скопска П, одре-
дени со одлуките на Соборот на производи-
телите на Народното собрание на НРМ од 22 
март 1957 година се одржани на! 19 мај 1957, 
година, 

2. Со спроведувањето на изборите под 
надзор на Републичката изборна комисија 
раководеа околиските изборни комисии за 
бив. градски одбор Скопје и за Скопска око-
лија. 

3. Гласањето во производителната група 
на индустријата, трговијата и занаетчиство-
то во изборната околија Скопје IX е вршено 
за кандидатот Ивановски Лазаров Орде, од 
Скопје, а гласањето во производителната 
група на селското стопанство во изборната 
околија Скопска П е вршено за кандидатите 
Николовски Најдов инж. Александар, од 
Скопје и Јовановски Стефанов Јован, од 
Скопје. Кандидатурите за свие кандидати 
се потврдени од надлежните околиски из-
борни комисии и објавени од Републичката 
изборна комисија под бр. 9 и 10 од 3 мај 
1957 година во „Службен весник на НРМ" 
бр. 13 ЈОД 4 мај 1957 година. 

4. Околиските изборни комисии го утвр-
дија резултатот на изборите на начинот 
пропишан во член 147 и 148 од Законот за 
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правата и должностите, изборот и отповику-
вањето на народните пратеници на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија. 

Резултатот од изборите е следен: 
а) Производители група на индустријата, 

трговијата и занаетчиството 
Вкупно 
гласови 

членови на изборното тело 7 3.906 
гласале членови на изборното тело 5 2.790 
за кандидатот Ивановски Лазаров 

Орде 5 2.790 
неважни гласачки ливчиња нема 

Врз основа на ова околиската изборна 
комисија за бив. градски народен одбор го 
прогласи за народен пратеник Ивановски 
Лазаров Орде, од Скопје. 

б) Производители група на селското 
стопанство 

Вкупно 
гласови 

членови на изборното тело 5 1.445 
гласале членови на изборното тело 3 867 
за кандидатот 
Николовски Најдов инж. Александар 1 289 
Јовановски Стефанов Јован 2 578 
неважни гласачки ливчиња нема 

Врз основа на ова околиската изборна ко-
мисија за Скопска околија го прогласи за 
народен пратеник Јовановски Стефанов Јо-
ван, од Скопје. 

Во прилог се доставуваат актите што се 
однесуваат на овие избори. 

Бр. 14 
21 мај 1957 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

Перо Д. Корабар, с. р. Асен Групче, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот 
текст, Извршниот совет утврди дека во тек -
стот на Решението за формирање Одбор за 
заеми од Републичкиот инвестиционен фонд 
при Југословенската инвестициона банка — 
Филијала во Скопје и именување членови 
на Одборот, објавено во „Службен весник на 
НР Македонија" број 14/57, се поткраднале 
долу наведените грешки, и ја дава следната 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР 
ЗА ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ПРИ ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА -
ФИЛИЈАЛА ВО СКОПЈЕ И ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ 
1. Во називот на Решението вместо збо-

ровите „филијала во Скопје" треба да стои 
„Централа за НР Македонија во Скопје". 

2. Во точка 1 вместо зборовите „филијала 
во Скопје" треба да стои „Централа за НР 
Македонија во Скопје". 

3. Во точка 3, после името „Трајан Ива-
новски", вмеето зборовите „директор на Ју-
гословенската инвестициона банка — фили-
јала во Скопје" треба да стои „Главен дирек-
тор на Југословенската инвестициона банка 
— Централа за НР Македонија". 

Од Извршниот совет — И,С број 76/57-1 
од 11 јуни 1957 година. 

По извршеното сравнување со изворниот 
текст утврдено е дека во текстот на Правил-
никот за измена и дополнение на Правилни-
кот за извршување на Законот за рибарство 
(„Службен весник на НРМ" бр. 10/57) се 
потерале долунаведените грешки, поради 
кое се дава 

ИСПРАВКА 

Во член 1 став 3 под б) за Дојранско езе-
ро точка 2 вместо 30.VI. да биде 30.IV. а точ-
ка 5 да се брише. 

Од Секретаријатот за земјоделство на 
Извршниот совет, бр. 1149 од 25ЛЛ1957 год. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 9260 од 6-У-1957 год. ја 
одобри промената на фамилијарното име на Тодев-
ски Драгутин, роден: на 1-1-1932 год, во с. Дивље 
- Скопска околија, од тат,ко Тодевски Јованче и 
и мајка Тимка, така да во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Милановски. 

Промената на фамилијарното име се протег-
нува и на малолетниот му син Тодевски Љупчо, 
роден на 18-1-1957 Год. во град Скопје. (57) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 12110 од 5-У1-1957 год. ја 
одобри промената на роденото име на Пандилое-
ски Бранко-, роден на ден 19-1-1926 год. во град 
Куманово од татко Бандиловски ѓорѓи и мајка 
Анастасија, така да во иднана роденото име ќе му 
гласи Боро. л (59) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бјр. Ш18 од 27-ХП-1956 год. ја 
одобри промената на фамилијарното име на Алек-
совски: Живко, од с, Граиште, роден на ден 8-У1-
1931 год. во село Граиште од родители: татко Јор-
да^ и мајка Донка, така да во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи НИКОЛОВСКИ;. 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 10659 од 7-У1-1957 год. ја 
одобри промената на фамилијарното' име на Ди-
митриев Благоја, роден на ден 6-1-1930 год. во град 
Скопје, од татко Димитриев Љубомир и мајка Пе-
лагонија, така да во иднина фамилијарното име 
ќе му гласи Ниотис. (64) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Шутнакова Аргирова Мара од, град Скопје, 
поднесе тужба за утврдување и постоење на брак 
и развод на бракот против Шутнаков Андон, од с. 
Данбени, Костурска околија, а сега со непозната 
адреса. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ", да ја јави на судот својата точна адреса 
или се јави лично. Во противен случај ќе му биде 
одреден привремен старател, кој на расправата ќе 
го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Ѓ. бр. 280/56. 
(РОД 

Мадџева Колева Цвета, од град Скопје, под,аде 
тужба за развод на бракот против Пераклија Мал-
цев, од е. Герман — Леринска околија, а сега со 
непозната адреса. 

Се поканува тужениот во срок од 30 дена од 
објавувањето1 на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ", да ја јави на судот својата точна адреса 
или се јави лично. Во противен случај ќе му биде 
одреден: привремен старател, кој на расправата ќе 
го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје. Г. бр. 637/57. 
(63) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа дозволата од, Советот за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр. 6910 од 6-УШ-
1Ѕ56 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 10, рег. бр. 10, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Добре 
Иванов Андонов, со "седиште во Кочани, Предмет 
на работата на дуќанот е: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Добре 
Иванов Андонов. (262) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр. 6453 од 8-УШ-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 11, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Адем 
Шабанов Саитов, со седиште во Кочани, Предмет 
на работата на дуќанот е: печење и продавање на 
леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Адем 
Шабанов Саитов. (263) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината „Идадија" — Скопје, бр. 19571 
од 5-УШ-1956 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 10 
занаетчискиот1 дуќан под фи,рма: Бојаџија Георги 
Арсов Индов, со сед,иште во Скопје, ул. „433" 
бр. 24. Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Геор-
ги Арсов Индов. (264) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
На НО на општината — с. Липково, бр. 20240 од 
14-Ш-1955 год. е запишано во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
12/55 занаетчискиот д,уќан под фирма: Воденичар 
Фета Муртез Ајдини, со седиште во с. Руѓинце — 
Кумановско. Предмет на работата на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фета 
Муртез Ајдини. (266) 

На основа дозволата од, Советот за стопанство 
на НО на општината с. Липково бр. 2604 од 5-ГУ -
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници под рег. бр. 2604 занает-
чискиот дуќан под фирма: Ориент а л—слаткар Ли-
ко Бекира Мумин, со седиште во с. Липково. 
Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува, сопственикот Лико 
Векира Мумин. (267) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Титов Велес, бр. 12626 
од 8-1Х-1956 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 473, 
рег. бр. 466, занаетчискиот дуќан под фирма: Вол-
ков л ачар Стојан Милиќ, со седиште во Титов Ве-
лес, ул. „Димитар Влахов" бр. 132. Пред,мет на ра-
ботата на дуќанот е: влачење на волна. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Милиќ. (270)! 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на НО на општината Титов Велес, бр. 12342 
од 8-1Х-1956 год,, е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 472, 
рег. бр. 465, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Благој Р. Неделков, со седиште во Титов Ве-
лес, ул. „Христо Ботев" бр. 32. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Р. Не,делков. (271) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр. 6304 од 17-УП-
1956̂  год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 9, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Киро Ар-
сов Спасов, со седиште во Кочани. Предмет на ра-
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богата на дуќанот е: изработка и продажба на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот1 Киро 
Арсов Спасов. (269) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Дебар, бр. 8887 од 14-1Х-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 337, рег. бр. 189, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кујунџија Кехаја 
Мој сова Митра, со седиште во Дебар. Предмет на 
работата на дуќанот е: кујунџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува -сопственикот Кехаја 
Мојсов а Митра. (272) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината „Ида,дија" — Скопје, бр. 21792 
од 2-1Х-1956 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 11 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија Борис 
Атанасов Темелков, со седиште во Скопје, ул. „503" 
бр. 14. Предмет на работата на дуќанот е бојаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Атанасов Темелков. (273) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кратово, бр. 5024 од 14-1Х-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилни,ци на страна 1, рег. бр. 6, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бербер Георги Ва-
силев Зарев, со седиште во Кратово. Предмет на 
работата на дуќанот е: бербероски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Василев Зарев. (274) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Струга, бр. 11583/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 7, рег. бр. 7, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Опинчар Јусуф Б. Кадија, со 
седиште во Струга, ул. „Братство единство" бр. 7. 
Предмет на работата н а дуќанот е: изработка и 
продажба на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф 
Б. Кадија. (275) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината - Кочани, бр. 7860 од 15-1Х-
1956 год, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 14, рег. бр. 14, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бербер Александар 
Јаков Клименков, со седиште во Кочани. Предмет 
на работата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Јаков Клименков. (276) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кратово, бр. 5023 од 14-1Х--
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 7, за-

наетчискиот д,уќан под фирма: Лимар Митруш Кр-
стев Сенев, со седиште во Кратово. Пред,мет на ра-
ботата на дуќанот е: лимарски производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митруш 
Крстев Сенев. (277) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
па НО на општината — Кратово, бр. 4809 од 28-
УШ-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 1, рег. 
бр. 5, занаетчискиот дуќан под фирма: КОндураџија 
Иван Симонов Трпков, со седиште во Кратово. 
Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Симонов Триков. (278) 

На основа дозволата од Одд,елението за сто-
панство на НО на општината — Титов Велес, бр. 
11075 од б-Х-1956 год. е запиша,н во регистарот1 на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
474, рег. бр. 467, занаетчискиот д,уќан под фир-
ма: Фурнаџија Димко Андреев, со седиште во 
Титов Велес, ул. „Браќа Поп Орданови" бр. 9. 
Пред,мет1 на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко 
Андреев. (279) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Прилеп, бр. 8143 од 16-1У-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 263, рег. бр. 263, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѓорѓија Андонов 
Таблоски, со седиште во Прилеп, ул. ,,Киро' Га-
вриловски" бр. 5. Предмет на работата на дуќанот 
е: изработка и прод,ажба на предмети од коноп. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓор-
ѓија Андонов Таблоски!. (280) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината на — Прилеп, бр. 7685 од 8-
У-1956 год. е запишан во регистарот На занаетчи-
ските дуќа,ни: и работилници на острана 267, рег. 
бр. 267, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Благоја Миланов Црцороски, со седиште во При-
леп, ул. „Републиканска" бр. 45. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: берберови услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја 
Миланов Црцороски. (281) 

На основа дозволата од Советот за стопа,нство 
на НО на општината — Прилеп, бр. 6984 од 15-У1П-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 270, рег. бр. 270, 
занаетчискиот д,уќан под фирма: Кројач Владимир 
Алексов Мирчески, со седиште во Прилеп, ул. „Б. 
Корчагин" бр. 13. Предмет на работата на дуќанот 
е. шивачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
димир Алексов Мирче,ски. (282) 
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На основа дозволата од; Советот за стопанство 
на НО на општината — Прилеп, бр. 2445 од 19-У-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници: на страна 271, рег. бр. 271 
занаетчискиот дуќа,н под фирма: Кројачки салон 
„Жан Фет" на Трајче Крумов Лазароски, со седи-
ште во Прилеп, ул. „М. Ацев" бр. 20. Предмет на 
работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја 'потпишува сопственикот Трајче 
Крумов Лазарески. (283) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО н,а општината — Прилеп, бр. 1118 од 27-УП-
1956 год. запишан во регистарот На занаетчиските 
дуќани и работилници н,а страна 269, рег. бр. 269, 
занаетчискиот дуќа,н под фирма: Електро инста-
латерска работилница „Согласив" на Методија Јо-
ванов Пепељуговски, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на работата н,а дуќанот е: ел ектроизнстал атер-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Јованов Пепељуговски. (284) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Кичево, бр. 7748 од 
6-Х-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници п,од рег. бр. 253 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Зер-
дески Н. Атанас, со седиште во Кичево, ул. „11 
октомври" бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: 
кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зер-
дески Н. Атанас. (285) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство На НО на општината — Кичево, бр. 11015 од 
6-Х-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр. 254 за-
наетчискиот дуќан под, фирма: Кондураџија Ра-
маз алоски, В. Рамазан, со седиште во Кичево, ул. 
„Маршал Тито" бр. 63. Предмет на работата на 
дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рама-
занески В. Рамазан. . (286) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на НО на општината — Кичево, бр, 11853 
од 6-Х-1956 год. е запишан) во регистарот на за-
наетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Хуео-
ски Џабир, со седиште во Кичево', ул. „Амет Чело-
печанец" бр. 9. Предмет на работата на дуќанот е: 
волновлачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ху-
соски Џабир. (287) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Кичево-, бр. 11845 од 
10-Х-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. бр.' 257 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Качар Јолески Бо-
ге, со седиште во Кичево, ул. „Маршал Тито" бр. 

148. Предмет на работата на дуќанот е: качареки 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јо-
лески Боге. (288)1 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Кичево бр. 11016 од 
6-Х-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и ра,ботилници под рег. бр. 256 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бербер Камзоски 
Асан, со седиште во Кичево, ул. „Маршал Тито" 
бр. 119. Пред,мет на работата на дуќанот е: бербер-
ски услуги, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кам-
зсски Асан. (289) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Старо Нагоричане бр. 
1776 од 2-1У-1956 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, 
рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Јаневски Василев Александар, со седиште во село 
Челопек — Кумановско. Предмет на работата на 
дуќанот; е: ковачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јанев-
ски Василев Александар. (290) 

На основа дозволата од Одделението1 за стопан-
ство на НО на општината — Старо Нагоричане, 
бр. 1777 од 2-1У-1956 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
1, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Тер-
зија Стошевски Спасев Александар, со седиште во 
с. Челопек — Кумановско. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на, народно облекло. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
иловски Спасов, Александар. (291) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Титов Велес, бр. 20451 
ед 22-Х-1956 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 475, 
рег. бр. 468 занаетчискиот д,уќан под фирма: Ке-
рамичар Ќиро! Т. Левков, со седиште во Титов Ве-
лес, ул. „Љубен Весов" бр. 92. Предмет на работата 
на дуќанот е: керамички изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќиро 
1\ Левков. (292) 

На основа дозволата од Советот за стопа,нство 
на НО на општината — Брод, бр. 3928 од 13-Х-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиск,ите 
дуќани и работилници на страва П, рег. бр. 11, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач Рамиз Име-
ров Јашаровски, со седиште во Брод. Предмет нз 
работата Ма дуќанот о: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз 
Имеров Јашаровски. (294) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство На НО на општината — Ресен, бр. 279/56 год. 
е запишан во регистарот ,на занаетчиските дуќа,ни 
и работилници на страна 328, рег. бр. 328, занает-
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нискиот дуќан под фирма: Кројач Киро' Јованов 
Герасовски, со седиште во Ресен, ул. „Гоце Дел-
чев" бр. 16. Предмет на работата на дуќанот е: кро-
јачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Јованов Гераеовски. (295) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Ресен, бр. 278/54 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 327, рег. бр. 327, занает-
чискиот дуќан под фирма: Казанџија Борис Ефти-
мов Личновски, со седиште во с. Дрмени. Пред-
мет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Ефтимов Лимановски. (296) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на НО на општината — Ресен бр. 276/56 
год, е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 325, рег. бр. 325, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач Рамадан 
Таир Сулчевски, со седиште во Ресен, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 28. Предмет на работата на дуќанот 
е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ра-
мадан Таир Сулчевски. (297) 

На основа дозволата од Одделе,нието за стопан-
ство на НО1 на општината — Ресен, бр. 277/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници 'на страна 326, рег. бр. 326, занает-
чискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Белули 
Мемедов Селим, со седиште во Ресен, ул. „11 ок-
томври" бр. 42. Предмет на работата на дуќанот е: 
печење и продавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Белу-
ли Мемедов Селим. (298) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Ресен, бр. 275/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 324, рег, бр. 324, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Никола П. Кр-
становски, со седиште во с. Покрвеник — Ресен. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствени,кот Нико-
ла П. Крстановски. (299) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Прилеп, бр. 15423 од 24-
1Х-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 272, рег. 
бр. 272, занаетчискиот дуќа,н под фирма: Бербер 
Методија Димков Рујанески, со седиште во При-
леп, ул. „Стив Наумов" бр. 2. Предмет на работата 
на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Димков Рујаноски. (301) 

3392 од 20-Х-1956 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, 
рег. бр. 4 занаетчискиот дуќан под фирма: Ристо 
Костов Колозов, со седиште во Богданци. Пред-
мет на работата на дуќанот е: плетење рогозина и 
леси од трска. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Костов Колозов. (293) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината - Богданци — Титоввелешка околија, 
бр. 3452 од 26-Х-1956 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на 'страна 
1, рег. бр. 5 занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер Лазар Петров Бој малиов, со седиште во с. Ѓа-
вато. Предмет на работата на дуќанот е: берберови 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Петров Бој малиов. (300) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината — Богданци, Титоввелешка околија, бр. 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината — Богданци — Титоввелешка околија, 
бр. 35СО од 27-Х-1956 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
1, рег. бр. 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Мир-
че Томев Ќортошев, со седиште во с. Богданци. 
Предмет ,на работата на дуќанот е: изработка на 
рогозинов и леон од трска. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирче 
Томев Ќортошев. (302) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на НО на општината — Титов Велес, бр. 
16293 од 2-Х1-1956 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 476, 
рег. бр. 469, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Душа,н А. Петров, со седиште во Титов Велес, 
ул. „Тоше Саздов" бр. 9. Предмет на работата на 
дуќ,анот е: столарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тоше 
Саздов. (303) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 385 од 9-
П-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 174, рег. 
бр. 174 занаетчискиот д,уќан под фирма: Кројач Ри-
сто Орданов Настов,, со седиште во Кавадарци, ул. 
„Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 49. Предмет на работата на ду-
ќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја готпишува сопственикот Ристо 
Орданов Настов. (304) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 2406 од 9-
11-1950 год. запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилни,ци на страна 176, рег, бр. 176, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџиу а, Димо 
Василев Пендев, со седиште во Кавадарци, ул. 
„ЈНА" бр. 27. Предмет на работата на дуќанот е: 
самарџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо 
Василев Пендев. (305) 
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ул. „Благој Нечев" бр. 53. Предмет на работата на 
дуќанот е: грнчарски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Д. Нешов. (311) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци,; бр. 4164 од 9-
П-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 177, рег. 
бр. 177, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурна-
џија Боро Методиев Мајсторчев, со седиште во с. 
Ваташа. Предмет на работата на дуќанот е: фурна-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро 
Методиев Мајсторчев. (306) 

На основа дозволата од Советот за стопанство ' 
на НО на општината — Кочани, бр. 8428 од 16-Х-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 15, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Мех-
мед Јунузов Дервишовски, со седиште во Кочани. 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мех-
мед Јунузов Дервишовски. (307) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината — Богданци — Титоввелешка "околија, 
бр. 3435 од 24-Х-1956 год, е запишан во регистарот 
на занаетчискиве дуќани и работилници на страна 
1, рег. бр. 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Фо-
тограф Милан Станоевиќ, со седиште во с. Богдан-
ци. Предмет на работата на дуќанот е: фотограф-
ски; услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Станоевиќ. (308) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на НО на општината — Табановце, бр. 7962 
од 29-Х1-1956 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 2, 
рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: На-
ланџија Муртез Зенелов Ајвази, со седиште во с. 
Г. Коњаре — Кумановско. Предмет на работата на 
дуќанот е: изработка и продажба на над ани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муртез 
Зеиелов Ајвази. (309) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 8050 од 12-
У1-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 181, рег. 
бр. 181, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Никола Дончов Арсов, со седиште во Кавадарци, 
ул. „Тошо Пепето" бр. 6 Предмет На работата на 
дуќанот е: берберови услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Дончов Арсов. (310) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО На општината — Титов Велес, бр. 17151 
од 14-Х1-1956 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 477, 
рег. бр. 470, занаетчискиот дуќан под фирма: Грн-
чар Благој Д. Нешов, со седиште во Титов Велес 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Охрид, бр. 18046 од 25-Х-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 321, рег. 
бр. 321, занаетчискиот д,уќан под фирма: Ориентал 
— слаткар Илија Групчев, со седиште во Охрид, 
ул. „7 ноември" бр. 30. Предмет на работата на ду-
ќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Групчев. (312) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината — Богд,анци - Титоввелешка околија, 
бр. 3179 од 16-Х1-1956 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 1, рег. бр. 8 занаетчискиот д,уќан под, фир-
ма: Ковач Георге Мицев Пејков, со седиште во с. 
Богданци. Предмет на работата на дуќанот е: ко-
вачки изработки и услуги, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
Мицев Пејков. ((314) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр. 8359 од 29-Х-
1956 год,, е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници н а страна 17, рег. бр. 17^ 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Ристо ) 
Тодоров Минов, со седиште во с. Оризари — Ко-
чани. Предмет на работата на дуќанот е: фурна-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Тодоров Минов. (315) 

На ос,нова дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 127 од 9-
П-1956 год. е запиша)н во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 173, рег. 
бр. 173 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Тодор Глигоров Арнауд,ов, со седиште во Кавадар-
ци, ул. „7-ми септември" бр. 69. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: столарски изработки и услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Глигоров Арнаудов. (316) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на НО на Кумановска околија, бр. 6766 од 
18-1У-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 4, рег. 
бр. 4, занаетчискиот дуќа!н под фирма: Кројач 
Трипко Душанов Трајковиќ, со седиште во с. Че-
тирце. Предмет на работата на дуќанот е: кројачки 
услуги;. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трип-
ко Душанов Трајковиќ. (317) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на НО на општината — Табановце, бр. 7705 
од 29-Х-1956 год. е запишан во регистарот на за-
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наетчиеките дуќани и работилници на страна 2, 
рег. бр. 2, занаетчискиот д,уќан под фирма: Грнчар 
Јово Љубомиров Пешиќ, со седиште во с. Табанов-
це. Предмет на иселувањето на дуќанот е: грнчар-
ски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јово 
Љубомиров Пешиќ. (818) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Табановце, бр. 8131 од 
5-Х1-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 3, рег. 
бр. 3, занаетчискиот д,уќан под фирма: Ковач Алек-
сандар Марков Митровски, со седиште во с. Та-
бановце. Предмет на работата на дуќанот е: ковач-
ки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
санд,ар Марков Митровски. (819) 

На основа дозволата од, Советот за стопанство 
на НО на општин,ата — Кавадарци, бр. 6639 од 15-
У-1956 год. е запишан во регистарот на 'занает-
чиските дуќани: и работилници на страна 180, рег. 
бр. 180, занаетчискиот дуќан под фирма: Продавач 
на семки и кикирики Живко Лазов Пеливанов, со 
седиште во Кавадарци, ул. 17-ти септември". Пред-
мет на работата на дуќанот е: продавање и печење 
на леблебија, пуканки, семки, костени, кикирики, 
бадеми и сл. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко 
Лазов Пеливанов. (820) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 2978 од 
27-111-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 179, рег. 
бр. 179, занаетчискиот дуќан под, фирма: Опинчар 
Блаже Димов Грков, со седиште во Кавадарци, ул. 
„ЈНА" бр. 1. Предмет на работата на дуќанот е: 
изработка и продажба на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствени,кот Б,лажо 
Димов! Грков. (321) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 2636 од 27-
111-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на стра,на 178, рег. бр. 
178, занаетчискиот д,уќан под фирма: Кројач Сте-
фан Михајлов Китев, со седиште во Кавад,арци, 
ул. „Тошо Полето" бр. 4. Предмет на работата на 
д,уќанот е: шиење н,а алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан 
Михајлов Китев. (322) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на НО на општината — Титов Велес, бр. 
17039 од 1-ХП-1956 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
479, рег. бр. 472 занаетчискиот дуќа,н под фирма: 
Кројач Јован Најдовски, со седиште во Титов Ве-
лес, ул. „Владимир Назор" бр. 164. Предмет на ра-
ботата на дуќанот1 е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Најдовски. (323) 

На основа дозволата од Одделението За сто-
панство на НО на општин,ата Титов Велес, бр. 
21661 од 1-ХП-1956 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
478, рог. бр. 471, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Александар С. Стојков, со седиште во Ти-
тов Велес, ул. „Киро Рогужаров" бр. 10. Предмет 
на работата на, дуќанот е: шиење На алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар С. Стојков. (324) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината „Кисела Бода" — Скопје, бр. 
22912/56 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дувани и работилници под рег. бр. 30 зана-
етчискиот' д,уќан под фирма: Молер' Иван Јосифов 
Шапкаров, со седиште во Скопје, ул. „Ленинград-
ска" бр. 112. Предмет на работата на дуќанот е: мо-
лерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Јосифов Шапкаров. (325) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци бр. 2005 од 9-
П-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 175, рег. бр. 
175, занаетчискиот д,уќан под фирма: Фурнаџија 
Димо Владов Ридов, со седиште во Кавадарци, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 1. Предмет на работата на 
дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо 
Влад,ов Ридов, (326) 

На основа дозволата од Советот за стопа,нство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 10903 од 
28-У11-1956 год, е запишан во регистарот На зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 183, 
рег. бр. 183, занаетчискиот д,уќан под фирма: Мо-
лер ѓорѓи Игов Јованов, со седиште во Кавадарци, 
ул. „Мара Димова" бр. 15. Предмет на работата на 
дуќанот о: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Игов Јованов. (327) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Пехчево, бр. 3079/1956 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници н,а страна 1, рег. бр. 2, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Кројач Фе,нја Ата,насова Ко-
стова, со седиште во Пехчево. Предмет на рабо-
тата на д,уќанот е:' шиење На женски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фенја 
Атанасова Костова. (328) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО На општината — Пехчево, бр. 3078/1956 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работи,лници н,а страна 1, рег. бр. 3, занаетчи-
скиот д,уќан под фирма: Кројач Ангелина Геор-
гиева Каракашова, со седиште во Пехчево. Пред-
мет на работата на дуќанот е: шиење на женски 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анге-
лина Георгиева Каракашова. (329) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Пехчево, бр. 1700/1956 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Слаткар Ефтим Цонев Пеев-
ски, со седиште во с. Црниќ. Предмет на работата 
на дуќанот е: правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим 
Цонев Пеевски. (330) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Крушево, бр. 3964 од 27-
1У-1956 год, е запиша,н во регистарот; на занаетчи-
ските дуќани! и работилници на страна 1, рег. бр. 1, 
занаетчискиот д,уќан под фирма: Леблебиџилница 
„Корија" на, Меди Јакупов Алиев, со седиште во 
Крушево. Предмет на работата на дуќанот е: пе-
чење и прод,авање на леблебија, постење, леб ло-
би шеќер, семки, кикирики и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Меди 
Јакупов Алиев. (331) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Крушево, бр. 3720 од 27 -
1У-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 2, 
занаетчискиот дуќан под фи,рма: Леблебицилница 
„Пролетер" на Исмаил Мазламов Исмаили, со се-
диште во Крушево, ул. „Илинденска" бр. 2. Пред-
мет на работата на дуќанот е: печење и продавање 
на леблебија, костени, леблеби шеќер, семки, ки-
кирики и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил 
Мазламов Исмаили. (332) 

На основа дозволата од Советот за стопа,нство 
на НО на општината — Крушево, бр. 7829 од 22-
Х1-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работил,ници на страна 5, рев. бр. 5, 
занаетчискиот дуќан под, фирма: Столарска рабо-
тилница „Спорт" на Анастас Михајлов Пазиков-
ски, со седиште во Крушево, ул. „Илинденска" бр. 
31. Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ана-
стас Михајлов Лазимовски. (333) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и комунални работи' на НО на општината — Ви-
ница — Штипска околија, бр. 10566/1956 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 26, рег. бр. 125, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Вод,еничар Нијази Муста-
фа Нурнат, со седиште во с. Градец. Пред,мет на 
работата на дуќанот е: вод,еничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нија-
зи Мустафа Нуриш. (334) 

На обнова дозволата од Отсекот за стопанство 
и комунални работи на НО на општината — Ви-
ница — Штипска околија, бр. 10847/1956 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 27, рег. бр. 126, заЈнаетчи-
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скиот дуќан под фи,рма: Кројач Јордан Наумов 
Митев, со' седиште во с. Виница. Предмет на, рабо-
тата на дуќанот е: шиење на алишта,. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Наумов Митев. (335) 

На основа дозволата од, Отсекот за стопанство 
и комунални! работи на НО на општината Виница 
— Штипска околија, бр. 10739/1956 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 28, рег. бр. 127 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Волновлачар, Марика Спирова 
Класичарска, со седиште во с. Виница. Предмет на 
работата на дуќанот е: волновлачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мари-
ка Спирова Клинчарска. (336) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Неготино — Титоввелешко, 
бр. 10138 од 1-ХП-1956 год, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Угости-
телски д,уќан — ашчилница на Салив Јусуфов 
Бербери, со седиште во Неготино1. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: приготвување на јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Салив 
Јусуфов Бербери. (337) 

На основа дозволата од Советот за стопа,нство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 9981 од 28-
\7П-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници! на страна 182, ̂  рег. 
бр. 182, занаетчискиот дуќан под фирма: Лебле-
биџија Филип Добров Пендев, со седиште во Ка-
вадарци, ул. „ЈНА" бр. 27. Предмет на работата на 
дуќанот е: печење и продавање на леблебија, пу-
к а н к а костени, семенки, кикирики и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Филип 
Добров Пендев. (339) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината - Кавадарци, бр. 13893 од 8-
Х1-1956 год. е запишан во регистарот ,на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 184, рег. 
бр. 184, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Тасо Тодоров Нејков, со седиште во Кавадарци, 
ул. „7-ми септември". Предмет на работата на ду-
ќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тасо 
Тодоров Нејков. (340) 

На основа д,озволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Титов Велес, бр. 21635 
од 12-ХП-1956 год. е запишан во' регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници н,а страна 480, 
рег. бр. 473, занаетчискиот дуќан под фирма: Ма-
шино п,летач Благојка Н. Дојчинова, со седиште 
во Титов Велес, ул. „Бла,гој Нечев" бр. 52. Предмет 
на работата на дуќанот е: плетење на машина. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гојка Н. Дојчинова. (341) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Ѓорче Петров, бр. 832 од 
14-111-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 1, рег. 
бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер То-
доровски Лазов Ангелко, со седиште во Ѓорче Пет-
ров. Предмет на работата на дуќанот е: берберови 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодо-
ровски Лазов, Ангелко. (342) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Титов Велес, бр. 20855 од 
15-Х11-1956 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 481, 
рег. бр. 474 занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар Васил Тодоров Димов, со седиште во с. Пре-
валец. Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Тодоров Димов. (343) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 20547/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 780, рег. бр. 7 занаетчиски-
от дуќ!ан под фирма: Александар Благоев Мојсов-
ски, со седиште во Битола, ул. „Кленовец" бр. 69. 
Предмет на работата е: услужно варење на ракија. 

,Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Благоев Мојсовски. (344) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 4822/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 793, рег. бр. 20, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Цветан Петров Наумов, 
со седиште во Битола, ул. „Дунав" бр. 16. Предмет 
на работата на дуќанот е: производство на зачини, 
мередин и сурогати од кафе. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот1 Цве-
тан Петров Наумов. (345) 

р , 
На основа дозволата од Советот за стопанство 

на НО на општината — Битола, бр. 9472/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 791, рег. бр. 18, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кујунџија Никола Алек-
сандров Деребанов, со седиште во Битола, ул. „Ор-
дан Николов" бр. 35. Предмет на работата на ду-
ќанот е: кујунџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Александров Деребанов. (346) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 12164/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 789, рег. бр. 16, занаетчи-
скиот д,уќан под фирма: Столар Благој Анастасов 
Мангов, со седиште во Битола, ул. „Иван Милути-
новиќ:" бр. 128. Предмет на работата на дуќанот е: 
столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гој Анастасов Мангов, (347) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола бр. 9077/56 год,, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 790, рег. бр. 17 занаетчи-
скиот д,уќан под фирма: Ткаач Христо Николов 
Парнара, со седиште во Битола, ул. „Славко' Лум-
барко" бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: 
ткаачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хри-
сто Николов Парнара. (348) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола бр. 8001/56 год. е 
запишан во регистарот1 на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 792, рег. бр. 19 занаетчи-
ски,от дуќан под фирма: Бојаџија Соколе Ванчов 
Богданоски, со седиште во1 Битола, ул. „Алексан-
дар Турунџев" бр. 12. Предмет на работата на ду-
ќанот е: бојаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Соко-
ле Ванчов Богданоски. (349) 

На основа дозволата од Советот' за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 9481/56 ГОД. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 794, рег. бр. 21, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Слаткар Александар Ме-
тодиев Наумовски, со сед,иште во Битола, ул. „ Дал-
матинка" бр. 32. Предмет на работата на дуќанот 
е. изработување и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Методиев Наумовски. - (350) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 8528/56 год, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 797, рег. бр. 24, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Крсте Вангелов 
Петковски, со седиште во Битола, ул. „Мечкин Ка-
мен" бр. 34. Предмет на работата на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте 
Вангелов Петковски. (1351) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 16982/56 год. е 
запишан: во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 796, рег. бр. 23 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Свеќар Вангел Фиданов 
Митровски, со седиште во Битола, ул. „Далматин-
е ц " бр. 54. Предмет на работата на дуќанот е: пра-
вење и прод,авање на свеќи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Фиданов Митровски. (352) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
На НО на општината — Битола, бр. 643/53 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 795, рег. бр. 22 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бравар Александар Сте-
фанов Иванов, со седиште во Битола, ул. „Цар 
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Самоил" бр. 26. Предмет на работата на дуќанот е: 
браварски услуги. 

Фирмата -ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Стефанов Иванов. (353) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 11373/56 год, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 798, рег. бр. 25 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Илија Колев 
Мај рижов ски, со седиште во Битола, ул. „Девеани" 
бр. 23. Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Колев Мај раковски. (354) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола бр. 23446/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 799, рег. бр. 26 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Фризер Вано Костов Бош-
ковски, со седиште во Битола, ул. „Маршал Тито" 
бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: фризер-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вано 
Костов Бошковски. (355) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 24319/56 год, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 800, рег. бр. 27 занаетчи-
скиот дуќан под; фирма: Чевлар Васил Спасев Те-
мелков, со седиште во Битола, ул. „Трговска" бр. 
65. Предмет на работата на дуќанот е: изработу-
вање на чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Спасев Темелков. (356) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината - Битола, бр. 24809/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници: на страна 801, рег. бр. 28 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Слаткар Атанас Лазаров 
Јорданов, со седиште во Битола, ул. „Ордан Нико-
лов" бр. 57. Предмет на работата на дуќанот е: из-
работка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Лазаров Јорд,анов. (357) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината - Битола, бр. 27343/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 802, рег. бр. 29 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Илија Петков Ни-
коловски, со седиште во Битола, ул. „Браќа Мила-
динови" бр. 31. Предмет на работата на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Петков Николовски. (358) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 13342/56 год. 

е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 803, рег. бр. 30, занаетчи-
скиот д,уќан под фирма: Слаткар Нешат Османов 
Хоџаи, со седиште во Битола, ул. „Коле Недел-
ковски" бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: 
изработка и прод,ажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нешат 
Османов Хоџаи. (359) 
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