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

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

Сабота, 22 август 1959 
С к о п ј е 

Број 27 Год. XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

Огласен дел 
КОНКУРСИ 

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
И ШУМАРСТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

НА НР МАКЕДОНИЈА 

ј распишува 

КОНКУРС 

за работното место РЕФЕРЕНТ ПО СТОЧАРСТВО 

Услови: завршен земјоделско-шумарски фа-
култет и најмалку 3 години служба во истата 
гранка. 

Молбите се предаваат во Секретаријатот за 
земјоделство и шумарство на Извршниот совет на 
НРМ — Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето 
на овој конкурс. (1580) 

На основа чл. 224 т. 4 од Законот за јавните 
службеници; и Правилникот за спроведување на 
конкурсите за пополнување на слободните места 
со настава и воспитен персонал во училиштата и 
другите воспитни установи кои не се пополнети по 
првиот редовен конкурс и Заклучокот на Советот 
за просвета, Секретаријатот за просвета и култура 
на НО на Битолска око.лија 

објавува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
ЗА УЧЕБНАТА 1959/60 ГОДИНА ЗА СЛЕДНИТЕ 

РАБОТНИ МЕСТА: 

I. Учителска школа „Браќа Миладиновци" 
— Битола: 

1. професор но предметот физика 
2. ^професор по предметот ликовна уметност 
3. професор, наставник или стручен учител за пред 

медат музика 

II. Ветеринарно училиште - Битола: 
1. професор по предметот француски и латински 

јазик 
2. професора или наставник за 'Предметите матема-

тика и физика 
3. професор за предметот историја 
4. двајца професори ветеринари' 

Во овој број нема службен дел 

Ш. Училиште за медицински сестри — Битола: 
1. директор на училиштето — лекар или медицин-

ска сестра со над 10 години (пракса 
2. професор или наставник за предметите матема-

тика, физика и хемија 
3. тројца инструктори — медицински сестри 
4. (професор за предметот македонски јазик 
5. професор за предметите француски и латински 

јазик 

IV. Земјоделско училиште — Битола: 
1. професор или наставник по предметот матема-

тика и физика 
2. професор^, наставник или стручен учител по пред-

метот фискултура 

V. Индустриско училиште со практична обука 
— Битола: 

1. професор или наставник по предметот македон-
ски јазик 

2. професор или наставник по предметот мате-
матика 

3. наставник по предметот механичка технологија 
и машинска енциклопедија 

4. наставник по предметот техничко цртање и ма-
шински елементи 

Услови за Индустриска школа: 
Под 1 и 2 — филозофски факултет или ВИШ; 

под 3 и 4 завршена ВСЕЛИ отсек за теоретска на-
става или машински техничар со 5 години прак-
тика!. 

VI. Тутунско училиште — Прилеп: 
1. професор или наставник по математика и физика 
2. професор — Инженер агроном со тутунска струч-

ност 
3. професор по македонски јазик 
4. професор или наставник по француски јазик 

У с л о в и : 
За работните места под I — 1, 2 и 3; II — (1, 2 

и З ; Ш — 2, 4 и 7 — факултетска спрема. За работ-
ните места под I — 4; II — 2; Ш — 2 завршена 
ВШИ, соодветна група. За работните места под 
I — 4 завршено средно музичко училиште и 5 го-
дини практика. За работните места под П — 4 за-
вршен ветеринарен факултет. За работните места 
под Ш — 2 завршено медицинско училиште и 3 го-
дини практика во струката. За -работните места под 
IV — 3 и 4' завршено средно земјоделско училиште, 
со над 3 години практика во струката. 
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НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА - БИТОЛА 

I. Гимназија „Јосип Броз — Тито" — Битола: 
1. професор по француски јазик 
2. професор по географија 
3. професор ио математика 
4. Двајца професори: пео физика 
5. професор за русим, англиски или германски јазик 

П. Економско училиште „Јане Сандански" 
— Битола: 

1. (Професор за технологија " 
2. професор по книговодство 
3. професор по француски јазик 
4. професор по историја 

ПХ. Осумгодишно училиште „Трифун Пановски'4 

— Битола: 
1. учител — дефектолог 

IV. Основно училиште „Гоце Делчев" — Битола; 
1. наставник по француски или руски јазик 
2. учител — дефектолог 

V. Основно училиште „Даме Груев" — Битола: 
1. двајца наставници по француски шеи руски јазик 
2. наставник по запознавање, со природата 
3. наставник по физика со математика 

VI. Основно училиште „Тодор Ангелески" 
— Битола: 

1. наставник по француски Илви русини јазик 
2. наставник по српско^хрватски јазик 

VII. Основно училиште „Стив Наумов" 
— Битола: 

1. наставник за математика и физика 

VIII. Основно училиште „Кирил т Методи" 
— Битола: 

1. наставник по физика 
2. наставник по географија 

IX. Основно училиште „Никола Тесла" - Ба-
тола: 

1. двајца основни учители за турски наставен јазик 
2. наставник за историја и географија па турата, 

наставен јазик 

X. Училиште за ученици во стопанството 
— Битола: 

1. наставник по група дрводелски предмети 
2. (наставник по фискултура 

XI. Работнички универзитет — Битола: 
1. еден професор за катедрата економско образо-

вание 

У с л о' в и: 
За местата — наставник и професор: соодветна 

стручна спрема. 
Предност имаат лица со положен стручен испит 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА - ПРИЛЕП 

I. Гимназија „Мирче Ацев" — Прилеп: 
1. професор по француски јазик 
2. професор по математика 
3. професор по физика 
4. професор оо историја на музиката 

5. професор по историја на уметноста и цртање 
6. професор по фискултура 

И. Економско училиште — Прилеп: 
1. наставник по стопанска математика I 
2. наставник по книговодство 
3. наставник по корешоденција, стенографија и 

дактилографка 

Ш. Училиште за ученици во стопанството 
— Прилеп: 

1. наставник по математика 
2. наставник по политичка економија 
3. наставник по метална технологија 
4. наставник по фискултура 
5. наставник по дрвна технологија 

IV. Основно училиште за образование на воз-
расните — Прилеп: 

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

V. Основно училиште „Рампо Левката" 
— Прилеп: 

1. наставник по математика 
2. двајца наставници по француски јазик 
3. наставник по српски јазик 
4. наставник по ликовно воспитание 
5. наставник по фискултура 
6. наставник по техничко образование 1 

VI. Основно училиште „К. Рацин" — Прилеп: 
1. наставник по француски јазик 
2. наставник по српски јазик 
3. наставник по математика! 

VII. Основно училиште „Добре Јовановски!" 
— Прилеп: 

1. Наставник по француски јазик 
2. наставник за српски и руски јазик 

УШ. Основно училиште „Браќа Миладиновци" 
— Прилеп: 

1. наставник по македонски: јазик 
2. двајца наставници по француски јазик 

IX. Основно училиште — с. Мало Коњари: 
1. двајца наставници по македонски јазик 
2. наставник по српски јазик 
3. наставник по француски јазик 
4. наставник по историја 
5. наставник по географија 1 

6. наставник по биологија 
7. наставник по физика и хемија 

X. Други училишта: 
1. двајца учители за основна настава за учили-

штето „Климент Охридски" — Прилеп 
2. учител за основна настава за училиштето „Гоце 

Делчев" — Прилеп 
3. учител за основна настава за училиштето „К. Га-

врилоски" — Прилеп 
4. учител за училиштето во село Волково 

XI. Основно училиште во формирање 
— Прилеп: 

1. наставник по српско-хрватски јазик 
2. двајца наставници по француски јазик 
3. двајца наставници по историја и географија 
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4. двајца наставници по математика и физика 
5. наставник по цртање 
6. наставник ото музика 1 

7. стручен учител: но фискултура 
8. учител; за шините одделенија 

ЗАБЕЛЕШКА: Молбите за ова училиште да ^е 
доставуваат до Училиштето ,,Браќа Миладиновци" 
во Прилеп. 

ХП. Работнички универзитет — Прилеп: 
1. шеф на катедрата за општеств.ено економско 

образование 
2. шеф на катедрата за стручно техничко обра-

зование ' 

У с л о в и : 
За сите професорски места завршен факултет 

соодветна група. За1 наставничките места завршена 
ВИШ — соодветна трупа и положен струче-н далит. 

За работните места во градот стан не е обез-
беден. 1 ' 

НАРО-ДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА 

- КРУШЕВО' 

I. Основно училиште „Никола Карев" - Крушево: 
1. учителка за забавиште 1 

2. учител за ниските одделенија 
3. наставник по историја и географија 
4 наставник по математика и физика 
5. наставник по француски јазик 

П. Основно училиште — с. Долно Дивјаци: 
1. управител па училиштето со завршела ВИШ 

романска' група 
2. наставник по (историја и географија 

У с л о в и : 
За наставниците — завршена ВШИ или: учи-

телска школа и практика во вишите одделенија, 
со положен стручен испит1. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА - ДЕМИР 
ХИСАР 

I. Основно училиште - с. Мургашево: 
I. наставник по француски јазик 
г. наставник по српски јазик 1 

4. наставник по географија 

II. Основно училиште во с. Жван: 
1. наставник по француски јазик и други комби-

нирани предмети 

Ш. Основно училиште — с. Смилево: 
1. управител на училиштето 
2. наставник по француски јазик 
3. наставник по македонски јазик 
4. наставник по физика и хемија 1 

У с л о в и : 
За сите наставнички места завршена ВПШ или 

учителска образование со над 5 години практика 
да сшдвшшот тредаеод. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА - ТОПОЛ-
ЧАНИ 

I. Основно училиште — с. Тополчани: 
1. наставник по математика 
2. наставник по биологија ! : 

3. наставник по физичко воспитание 
4. наставник по физика, хемија и домаќинство 

И. Основно училиште — с. Добрушево: 
1. наставник по историја и географија 
2. наставник по математика 
3. наставник по француски јазик 

Ш. Основно училиште — с. Ивањевци: 
1. управител! на училиштето — со ВИШ или учи-

тел со над 3 години управителка пракса 
2. наставник по географија ' 
3. наставник по француски јазик 
4. наставник по македонски и српски јазик 

У с л о в и: 
За наставниците во вишите одделенија завр-

шена ВШИ или учителска школа со положен стру-
чен испит и најмалк,у 3 години, практика во вишите 
одделенија. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА - БИСТРИЦА 

I. Основно училиште „Ми!рче Ацев" — с. Бач: 
1. упр-авител на училиштето — со завршена ВПШ 
2. наставник по руски јазик 
3. наставник: по физика и општо техничко обра-

зование 
4. наставник по биологија 

П. Основно училиште — с. Буково: 
1. наставник )По математика 
2. наставник но француски јазик 1 

III. Основно училиште — с. Велушина: 
1. двајца наставните по математика и физика 
2. наставник по македонски јазик 

У с л о в и : ! 

За Наставниците на работните м^ста во с. Бач 
завршена ВПШ или учителска школа. За Буково 
и Велушина завршена ВПШ или учителска школа 
и 5 години практика /По соодветниот предмет во 
вишите одделенија и положен стручен испит. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА - ДИХОВО 

I. Основно училиште — с. Дихово: 
1. наставник по македонски јазик 1 1 

П. Основно училиште — с. Цапари: 
1. управител На училиштето 1 

2. наставник по музика и хор 
Ш. Основно училиште — с. Гавато: 

1. наставник по биологија 
2. наставник по музика и хор ! , 
3. наставник по цртање и земјоделие 

IV. Основно училиште — с. Рамна: 
1. наставник по математика и физика 
2. наставник по музика, домаќинство и цртање 

У с л о в и : 
За сите наставнички работни места завршена 

ВИШ или учителска школа, положев стручен 
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нешит и подолга практика по предметот во вишите 
одделенија. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА - НОВАЦИ 

I. Основно училиште — с. Новаци: 
1. управител на училиштето — со ВПИЕ и над 3 год. 

служба или учител со стручен испит и над 8 год. 
стаж 

2. наставник по француско/! јазик 

П. Основно училиште — с. Дедебалци:: 
1. управител на училиштето 

У с л о в и : 
За работните места под I — 1 и 2 I X — 1 — 

завршена ВПШ соодветна група илќи соодветно 
стручно училиште. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА - МАРИОВО 

I. Основно училиште — с. Витолиште: 
1. наставник по македонски и српски јазик 
2. наставник по француски јазик 
3. наставник по математика и физика 
4. (наставник по биологија и хемија 

П. Основно училиште — с. Старавина: 
1. наставник по македонски и српски јазик 
2. наставник по француски јазик 
3. наставник по биологија и хемија 
4. наставник по математика и физика 

У с л о в и : 
За сите наставнички места завршена ВШИ или 

учителска школа со над 5 години пракса од кои 
најмалку 3 години да го предавал соодветниот пред-
мет во1 вишите одделенија. 

На кандидатите што ќе бидат примени по овој 
конкурс, пок,рај бесплатниот стан и огрев ќе им се 
исплаќа одделен додаток за работа под тешки усло-
ви опрема Одлуката на Изв,ршниот совет на НРМ. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА 
- КРИВОГАШТАНИ 

I. Основно училиште — с. Кривогаштани: 
1. наставник по српскохрватски јазик 
2. наставник оо математика 
3. наставник по физика 
4. наставник го географија 
5. наставник по физика 

П. Основно училиште — с. Обршани: 
1. наставник по македонски јазик 
2. наставник по македонски и српски јазик 
3. наста-вник по француски јазик 
4. наставник по историја и географија 
5. наставник по биологија 

Ш. Основно училиште — с. Бучин: 
1. наставник по македонски и српскохрватски јазик 
2. наставник по математика 
3. наставник по биологија 
4. наставник по историја и географија 

У с л о в и : 
За сите наставнички места завршена ВИШ или 

учителска школа со полож,ен стручен испит и по-
веќегодишна пракса по соодветниот предмет. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА 
- КУКУРЕЧАНИ 

I. Основно училиште — Кукуречани: 
1. управител на училиштето со завршена ВИШ и 

положен стручен испит 
2. наставник по македонски јазик 
3. наставник по̂  биологија 
4. наставник по географија 

П. Основно училиште — с. Могила: 
1. управител на училиштето со завршена ВШИ и 

2 години пракса или учителска школа, положен 
стручен! испит и 3 години практика на управи^ 
телоска должност 

2. наставник по француски јазик 
3. наста веиќ по биологија 
4. наставник по музичко воспитание 

Ш, Основно училиште — с. Цркоец: 
1. наставник по биологија 
2. наставник по француски јазик 

У с л о в и : 
За сите наставнички места завршена ВШИ или 

учителска школа и положен стручен испит. 

О П Ш Т И У С Л О В И 

Кандидатите што ќе конкурираат на објаве-
ните празни места со молбите да се обраќаат до 
школските одбори на соодветните училишта. 

Кон молбата да се приложат следните доку-
менти: 

1. податоци за движењето во службата и доку-
менти со кои се потврдуваат причините поради 
кои се бара примањето на служба; 

2. документи за школски, односно стручни квали-
фикации; 

3. препис од оценките — карактеристиките за ра-
бота во последните две години, доколку не се 
бара прво назначување; 

4. одобрение од органот надлежен за назначува-
ње дека има право да конкурира; 

5. сите документи предвидени по чл. 31 од Зако-
нот за јавните службеници. 
Во молбата! треба да биде наведена точната 

адреса на боравењето на кандидатот во времето од 
20 до 30 август 1959 година. 

Рокот за пријавување на конкурсот е 25' август 
1959 година. 

Од Секретаријатот за просвета и култура 
на НО на Битолска околија —. Битола 

( (1582) 

СООПШТЕНИЕ 

Конкурсната комисија на Државниот секрета-
ријат за правосудна управа на НРМ, ја продолжу-
ва важноста на Конкурсот за пополнување на ра-
ботните места на стручни соработници-приправни-
ци и референти — во судовите на НРМ, објавен во 
„Службен весник на НРМ" бр. 11 од 3 април 1959 
година, до пополнувањето на рабовите места. (1531) 
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П Р О М Е Н И Н А И М И Њ А 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението број 12-6697/1 од 4 јуни 1959 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Јеринчев Драгољуб, роден на 7 мај 1933 година 
во град Скопје, од родители: татко Јеринчев ,Филип 
и мајка Јеринчева Веса, род. Паланова, така што 
во иднина фамилијарното' име ќе му гласи Ефтимов. 

Оваа промена важи од денот на објавување^ 
во „Службен весник на НРМ". (122) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението број 12-24761/5—1958 од 
24.УП. 1959 година, ја одобри промената на роденото 
име на Нешовека Вангелија, родена на 7.ХП.1947 
година во село Сопот, Титоввелешка околија, од 
татко Башлиев Велин и мајка Башлиева, род. Кам-
чева Марија, а усвоена од Нотовски Трајко и В ша-
тори ј а, така што во иднина роденото име ќе ќ гласи 
Фиља. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (125) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението број 12-10819/1 од 21 јули 
1959 година, ја одобри ,промената на фамилијарно-
то име на Петрески Душан, од гр. Прилеп, ул. „Куз-
ман Јосифовски" бр. 154, роден на ден 20 август 
1927 година во село Варош, Битолска околија, од 
татко Петрески Вукашин и мајка Донка, така што 
во иднина фамилијарното име ќе му гласи Андо-
носки. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
БО „Службен весник на НРМ". (126) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението број 12-12155/1 од 1 август 
1959 година, ја одобри промената на роденото име 
на Бучиковоки Иван, од Битола, ул. „Ловчанска 
Корија" бр. 13, роден на ден 23 јуни 1939 година во 
село Единаковци, Битолска с а л и ј а , од ро-дители, 
татко Буниковски Пејко и мајка Бучиковска, род. 
Дамјановкжа Цвета, така што во иднина роденото 
ате ќе му гласи Ѓорѓи. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (127) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението број 12-10974/1 од 25 јули 
1959 година, ја одобри промената на роденото', име 
на Недановска Златка, родена на 25 ноември 1952 
година во' град Скопје, од татко Неда,новски Ѓорче 
и мајка Нед ановска Костадина, така што во ид-
нина роденото име ќе ќ гласи Снежана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (1128) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението број 12-10337/1 од 24 јули 
1959 година, Ја одобри промената на фамилијарното' 
име на Петровски Стефан, роден на 4 јули 1931 
година во Драго вита, Пиротска околија, НР Срби-
ја, од татко Петровски Иван и мајка Иванка, така 

што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Зиглин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (129) 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ! 

Гуца Пецева Ромова, од Скопје, ул. „Страшо 
Пинџур" бр. 17а, подаде тужба за утврдување по-
стоење на брак против Пеце Тошев Ромовски, од 
с. Горничево, Леринско, а сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Пеце Тошев Ромовски^ 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ" да ја соопшти на судот 
својата точна адреса или да се јави лично. Во̂  про-
тивен случај ќе му биде определен привремен ста-
рател, кој ќе го застапува на расправата на него-
ви разноеки. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 497/59. 
, (123) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Радојка Стојкова, родена Маркова, од Битола 
булевар ,Д мај" бр. 323, поднесе до овој суд тужба 
за развод на бракот против Асен Стојков, од Би-
тода, а сета во неизвесност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непоз-
ната адреса, се поканува во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен (весник на 
НРМ" да се јави во судот или да одреди свој за-
стапник. Во противен случај ќе му биде одреден 
застапник по званичва должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 238/59. 
(124) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Окружниот суд во1 гр. Титов Велес во правната 
работа на тужителката Гогова Дана, од гр. Титов 
Белее, против тужениот Никола Гогов, од с. Тре-
сено, Егејска Македонија, сега во Полска со непо-
знато место на живеење, подигна постапка за утвр-
дување и развод ,на брак. Поради, тоа на тужениот 
му го' постави за привремен застапник лицето Ор-
дан Танев, судијски приправник при Околискиот 
суд во гр. Титов Велес, бидејќи врз основа на чл. 
77 точ. 4 од ЗПП местожителството на тужениот е 
непознато и нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот по' горе наведената правна работа 
се додека тужениот или неговиот полномошник не 
се јави на судот, односно додека органот на ста-
рателството не го извести судот дека е поставен 
старател. 

Од Окружниот суд во Титов Велес, Г. бр. 69/59. 
(И6) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд се води постапка за поништува-
ње на загубениот чек бр. 72530 од 16У.1959 година, 
на сума од 30.000 динари, издаден од Комуналната 
ба,нка во Битола, на име Јован Шутевски од Бито-
ла, по сметка 806-70-3517-26972/2. 
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Се поканува секој што го поседува овој чек да 
го извести судот во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот. Во противно чек,от ќе се п,рогласи 
за неважен. 

Од Околискиот суд во Битола, Р. бр. 1134/59. 
(121) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Полицата бр. V 104.827 на 13.500 динари, изда-
дена од Државниот осигурите лен завод во При-
леп, жиро сметка 806—73 од 1.Х1.1947, на корисни-
кот Методија Качкиноски, од Прилеп, се огласува 
за неважна. 

Од Околискиот суд во Прилеп. Р. бр. 161/59. 
, , (П7) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во. Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. ор'. 386, страна 11)41 е запишано' следното: 
Согласно со' решението на Народниот одбор на оп-
штината „Саат Кула" — Скопје број 3367 од 
31.Ш..1959 година Претпријатието за промет со месо 
и производи од месо „Љуботен" — Скоиде е ставено 
ПОД редовна ликвидација. За ликвидирање на ре-
довната ликвидација се назначени: Спиро Ѓуров-
ски, службеник во1 Задружната штедилница, и Саз-
довски Благоја, службеник во Комуналната банка 
во Скопје, сметаш од 31.Н1.1959 година. Тие прет-
пријатието ќе го потпишуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 428/59. (Ш8) 

Р Е Г И С Т Р А Ц И И Н А С Т О П А Н С К И Т Е 
О Р Г А Н И З А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ЈВО регистарот на задругите под рег. бр. 108 
на страна 425 е запишана задругата под назив. 
Земјоделска задруга „,Иван Сливков", со седиште 
во С. Паликура, Титовв^лешко. Предмет на рабо-
тењето! на задругата е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски 'Производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и 
други услуги што се во врска со земјоделското про-
изводство ; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето' подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал ((семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка на земјоделски производи и нив-
на доработка; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност па задругата; 
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9. изградба на плантажен овоштарник и лозар-
ство; 

10. сточарство; 
11. трговија (отворање на продавници за снаб-

дување на членството со најпотребните индустриски 
стоки). 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Градско бр. 
01—2746/1 од 5-Х1-1958 година. 

Членови на' управниот одбор на задругата се: 
Костов. Цандо-, Милан Стојанов^ Манојло Недов, 
Димов Цандо, Настов Никола, Бошко Димов и Ди-
митриев Митре, управник на задругата. Задругата 
ќе Ја потпишуваат Димитров Николов Митре, 
управник па задругата, и Димов Цандо'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 868/58. (НО) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на задругите под рег. бр. 109 на 
страна 431 е запишана задругата под назив: 3емј0'-
делека задруга „Младина", со седиште во с. Га-
брово' — Титоввелешко. Предмет на работењето на 
задругата е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земЈа, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско' производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители преку создавање па раз-ни видови коопе-
рации; , 1 

3. вршеше услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и Дру-
ги услуги што се во' врска СО' земјоделското' про-
изводство'; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување па земјоделските производител и 
со' потребен1 репродукционен материјал (семе, веш-
тачко) ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка па земјоделски про-
изводи!; 

7. организиранае на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. дрварење на големо' и мало и правеше про-

мет1 со дрвен јаглен; 
10. трговија со колонијални стоки. 
Задругата е основана согласно со одобрението 

на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 
4609 од 15-Х1-1958 година. 

Членови на управниот одбор на за,другата се: 
Јаневски1 Ј. Павле, Стоев Н. Методи, Ташков Д, 
Стамко, Ристовски С. Ристо, Несторов Тодор, Не-
сторов Т. Петар и Петров А. Петар-, претседател на 
управниот одбор. Задругата ќе ја потпишуваат 
Ристо' С. Ристоски, в.д. управник, и Петров А. Пе-
тар, претседател! на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 854/58. (111) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ 
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под рег. бр. 584 на страна 295 е запишано под фир-
ма: Трговско претпријатие на мало „Младост", со 
седиште во с. Бутељ, Скопско. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: продажба на колонијал-
ни, прехранбени, текстилни^ кинкалериски, ста-
кларски, парфимериски и железарски производи, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбора на општината Бутељ бр. 3369/1 од 
4-Х1-1958 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Ѓорги Зафи-
ровски, директор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 979/58. (143) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр1. 221 на страна 719 е запишана под фир-
ма: Занаетчиска саатчиско -куј унџиска задруга 
,Дашкин", со седиште во Куманово. Предмет на 
работењето на задругата е: производство' на сите 
видови КУЈУНЏИСКИ производи, куЈ унџи еко-саат -
чиски) услуги и продажба на саати. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Куманово бр. 
17599 од 17-ХП-1958 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Петар Палковски, 
Е.Д. раководител, и Александар Петковски, заменик 
раководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 956/58. (163) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 42 на 
страна 63 е запишана под фирма: Земјоделска за-
друга „Црвено знаме" — е. Бељаковце — Продав-
ница, со седиште во Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на месо и про-
изводи од месо. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Црвено знаме", с. Бељаковце, а согласно со 
одофението на Народниот одбор на општината „Ки-
села Вода" — Скопје бр. 12694 од 4-Х1-1957 година. 

Раководител на продавницата е Никола Спа-
совски. Продавницата ќе ја претставува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1047/58. (1С4) 

Претпријатието' е основано со решението на 
Народниот одбор на општината Петровец бр. 
04—6410/1 од 29-ХП-1958 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Мино С. Георгиевски, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1040/58. (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 257 на страна 865 е запишана под фир-
ма: Кланица, со седиште во Тетово. Предмет на ра-
ботењето на кланицата е: колење на добиток. 

Кланицата е основана со решението на Народ-
ниот одбојр на општината Тетово бр. 01—12280 од 
1-ХП-1958 година. 

Кланицата ќе ја потпишува в.д. директорот 
Круме Грнчаровски. 

Од О,кружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 915/58. 0168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 570 на страна 203 е запишана под фир^ 
ма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Скопски метал" —. Продавница бр. 12 во Скоп-
је. Предмет на работењето на продавницата е: про-
мет на мало со железарски, метални, технички и 
електротехнички материјали, алат, музички инстру-
менти, водоинсталатерски материјали, намештај, 
велосипеди, машини за шиење и прибор и граде-
жен материјал. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Кисела 
Вода" - Скопје бр. 13287 од 21-Х1-1958 година. 

Раководител на прод,авницата е Алексовски 
Ристов Миле. Продавницата ќе ја претставува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 16/59. (173) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 586 на стран,а 30? е занишано под фир-
ма: ТРГОВСКО претпријатие на големо и мало 
Ј,Илинден", со седиште' во с. Петровец — Скопско 
Предмет на работењето на претпријатието е: про-
мет на големо и мало со мешани индустриски сто-
ки, набавка на жива стока, клање на истата и 
снабдување на населението од општината Петровец 
со месо и производи: од месо, промет на мало со 
млеко и производи од млеко, промет на големо и 
мало со брашно, ^ветени производи, укажување 
услуги со печење на леб и друго1, како и преработка 
на брашно ЗОЈ леб и бели печива, промет на мало 
со овошје и зеленчук. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-ХП-1958 година под рег. бр. 1 на страна 157 е 
запишана под фирма: Фабрика за целулоза и хар-
тија во изградба, со седиште во Кочани. Предмет 
на работењето на фабриката е: студии и истраги 
во врска со изградбата на фабриката; изработува 
,инвестициони програми и проекти за изградба об-
јекгите на фабриката; (изведува работи за изград-
ба на фабриката; издига кадри по-гребни за фабри-
ката; презема и други работи и мерки што се во 
непосредна врска со изградбата на фабриката. 

Фабриката е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кочани бр. 01—5357/1 од 
24-Х1-1958 година. 

Фабриката ќе ја потпишуваат Манов Алексов 
Наум, директор, и Трајковски Александар, служ-
беник. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 227/58. (19в) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
д,ека во регистарот на стопанските организации на 
10-Х1-1958 година под рег. бр. 1 на страна 156 е 
запишана под фирма: Производна занаетчиска шл-
вачка задруга „Пролетер", со седиште во К о ч а н и . 
Предмет на работењето на задругата е: производ-
ство на конфекциска облека од сите видови и ди-
мензии; укажување услуги на заинтересираните 
стопански 'организации и други потрошувачи -за 
изработка на конфекциска облека, услуги на ин-
дивидуалните потрошувачи за изработка на машка 
и дамска облека, рачно и машинско плетење на 
разновидна облека, како и изработка на разни де-
коративни предмети од текстил; трурпирање (копи-
рање) разни шари на платнана подлога и , везеше; 
крпење облека и чорапи и производство на јоргани 
и душеци. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кочани С р. 
1 Д — ? ѓ ѓ ѓ / 1 од 18-Х-1958 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Спасов Марко, ра-
ководител, и Горелова Анастасија, член. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фл 
бр. 209/58. . Ц97) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
^о-х-1958 година оод ре,г. бр. 1 на страна 155 е 
запишана под фирма: Печат,ница и ккиговезница 
„Младост", со седиште во Кочани. Предмет на ра-
ботењето на печатницата е: печатарски услуги (пе-
чатење на разни обрасци, и поврзување на разни 
книги). 

Печатницата е основана со решението на На-
родниот одбор на општината Кочани бр. 04:—6738 
од 30-1Х-1958 година. 

Печатницата ќе ја потпишуваат Ташковски 
Ѓорѓиев. Мијалчо', раководител, и Ефремов Дими-
тров Тодор, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фд 
бр. 196/58. (198) 

Окружниот стопански суд во Ш,тип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х-1958 година под рег. бр-, 1 на' страна 267 е за-
пишано под фирма: Производители лозаро-овош-
тарско стопан,ство „Слобода", со седиште во с. Ва-
силево — Штипско1. Предмет на работењето на сто-
панството е: производство на грозје и овошје. 

Стопанството е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Василево бр. 01—1554/1 
од 7-1У-1958 година. 

Стопанството ќе го потпишува в.д. директорот 
Цветковиќ Благој. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
194/58. (206) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1Х-1958 година под рег. бр. 1 на страна 266 е 
запишана под фирма: Станбена задруга „Нов жи-
вот", со седиште во Струмица. Предмет на работе-
њето! на задругата е: изградба на нови станбени 
згради, поправка и одржување на станбените згра-
ди, производство на секаков вид градежен матери-
јал за потребите на задругата, изведува секаков вид 
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занаетчиски работи за потребите на задругата во 
врска со изградувањето и одржувањето на станбе-
ните згради. 

Задругата е основана согласно со одобрението на 
Народниот одбор на општината Струмица бр. 1405 
од 14-11-1958 година. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Струмица бр. 140о од 28-Ш-1958 година за 
претседател на станбената задруга е назначен Ба-
џаков никола, од Струмица, КОЈ е овластен задру-
гата да ја 'потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 175/58. (207) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-УШ-1958 година под рег. бр. 1 на страна 152 "е за-
пишан под фирма: Занаетчиски дуќан — фурна 
„Дермен Ч,ифлик", со паушална пресметка, со се-
диште во населбата „Македонка" — Штип. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: занаетчиска деј-
ност — услуги (печеше на леб). 

Дуќанот е основан со решението на Народниот 
одбор на општината Штип ђр. 05—7205 од 21-УП-
1958 година. 

Дуќанот ќе го потпишува и претставува ра-
ководителот Митко Петров Стојанов. 

Од Окружниот стопанс,ки суд во Штип, Фл 
бр, 158/58. (219)) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува, 
дека во регистарот на стопанските организации сѕа 
26-УШ-1958 година под рег. бр. 1 на страна 154 е 
запишан под фирма: Детски ресторан ,/Грезвена 
младост", со седиште во Штип. Предмет на рабо-
тењето на ресторанот е: продажба даја млеко и 
млечни производи, изработка на печива и нивна 
продажба, продажба на безалкохолни пијалоци и 
овошни сокови. 

Ресторанот е основан од Општинскиот одбор на 
Југословенскиот црвен крст — Штип, а согласно 
со одобрението на Народниот одбор на општината 
Штип бр. 05—106801-62 од 19-УШ-1958 година. 

Ресторанот ќе го потпишува и претставува Ни-
коловски Анче. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, бр. 
180/58. (220) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-УШ-1958 година под рег. бр. 5 на страна 153 о 
запишана под фирма: Продавница на Трговското 
претпријатие „Калинка" од Штип, со седиште во 
Штип. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на овошје и зеленчук, конзервирано 
овошје и зеленчук, шеќер и производи од шеќер, 
алкохолни пијалоци Ово шишиња) и безалкохолни 
пијалоци, пиво (во шишиња), млечни и сувомесни 
производи, варива (грав, ориз, леќа и др.), тесте-
нини и сапун. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Калинка" — Штип, а согласно со одо-
брението на Народниот одбор на општината Штип 
бр. 05—3368 од 8-УШ-)1958 година. 

Од Окружни-от стопански суд во Штип, Фи 
бр. 167/58, (221) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 353 на страна 1153 е запишано под 
фирма: Мешовито задружно трговско претпријатие 
„15 мај", со с е д и ш т е во Нови Дојран. Предмет на 
работењето на претпријатието е: продажба на тек-
стил, конфекција, електричен материјал, прехрам-
бени 'производи, алкохолни пијалоци, мешана инду-
стриска стока, зеленчук и овошје и други мате-
ријали. 

Претпријатието е основано со решението на 
Народниот одбора на општината Богданци бр. 35О/1 
од 25-Х-1958 годева. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Дајлиев Тошов Мито. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 102/59. (232) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на задругите под рег. бр. 538 
на страна 319 е запишано под фирма: Околиско 
задружно трговско претпријатие „Задругар" во 
Делчево — Претставништво во СконЈе. Предмет на 
'работењето' на претставништвото е: склучување 
договори во име и за сметка на претпријатието. 

Претставништвото е основано согласно со одо-
брението на Народниот одбор на град Скопје бр. 
5796 од 12-УП-1955 година. 

Претставништвото ќе го потпишува Борис Ав-
рамовски, шеф' на претставништвото, во границите1 

на овластувањето. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 981/58. (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претури,Ј атиј ата и дуќаните 
под рег. бр. 589 на страна 325 е запишан под фир-
ма: Сервис за перење и пеглање ,,Билјана", со се-
диште во Скопје. Предмет на работењето на сер-
висот е: укажување услуги на населението и сто-
панските организации со перење, пеглање и 
шиење. 

Сервисот е основан со решението' на Народниот 
одбор на општината „Кале" — Скопје бр. 170 од 
13-1-1959 година. 

Сервисот ќе го потпишува в.д. раководителот 
Ивановски Сандре, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 97/59. (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во1 регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 223 на страна 731 е запишано под фир-
ма: Трговско претпријатие за промет со индустри-
ски стоки, тутунови преработки, кибрит и друго 
на големо и мало „Полет", со седиште во с. Ста-
ро Нагоричане — Кумановско'. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: промет-на големо и мало' 
со индустриски стоки, преработки од тутун, кибрит 
и друго'. 

Претпријатието е.основано со решението на На-
родниот одбор на општината Старо Нагоричане бр. 
04—4704/1 од 26-ХП-1958 година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Серафимовски А. Владо и книговодителот Анѓеле 

Михајлов Бојковски, во границите на овластува-
њето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 71/59. (239) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под, рег. бр. 224 на страна 737 е запишано под (фир-
ма: Трговско претпријатие за набавка и продажоа 
на сите видови индустриски стоки „Напредок", со 
седиште во е. Клечевци — Кумановско. Предмет 
на работењето на претпријатието е: набавка и про-
дажба на сите видови индустриски стоки. 

Претпријатието е основано со решението IIа 
Народниот одбор на општината Клечевци бр. 02/2 
од 10-ХП-1958 година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Антовски Васиљков Б О Ј К О И книговодителот Ѓур-
ковски Митев Горги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 75/59. 040) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 225 на страна 743 е запишана под фир-
ма: Занаетчиска задруга за изработка на собо-сли-
карски шаблони „Девдратив", со седиште во Ку-
маново. Предмет на работењето на задругата е: 
производство! на собо-сликарски шаблони, црте-
жи за рачна работа, молерски ваљци и апарати. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Куманово бр 
17846 од 17-ХП-1958 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат раководителот 
Тодор Насковски и СТОЈКОВСКИ Цветков Будимир, 
во границите на овластувањето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 20/59. (241) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на 'претпријатијата и дуќаните 
под рег1, бр. 194 на -страна 567 е запишано1 под фир-
ма: Фабрика за производство на чевли и папучи во 
Куманово — Продавница бр. 1 во Куманово. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
чевли и папучи од сите видови. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината Куманово 
бр. 05—6748 од 5-У-1958 година. 

Раководител на продавницата е Александар 
Димитриевски. Продавницата ќе ја 'претставува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 467/58. (243) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ,на претпријатијата и дуќаните 
под рег1, бр. 222, на страна 725 е запишана под фир-
ма: Занаетчи-ска папучарока задруга „Млад задру-
гар", со седиште во Куманово. Предмет на работе-
ното на задругата е: производство и продажба на 
анте видови папучи. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
но Народниот одбор на општината Куманово бр. 
18392 од 17-ХП-1958 година. 
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Задругата ќе ја потпишуваат Мацевски Трајко, 
Е.Д. раководител, и Цветковски Стојалов Влдди--
1дир, заменик раководител, во границите на овлас-
тувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1030/5Ѕ. (245) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бгр. 94 на 
страна 406 е запишана под назив: Земјоделска за-
друга „Нов развиток", со седиште во с. Арбанашко, 
Кумановско. Предмет на работењето на задругата е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земЈа, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користеше; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. укажуваше услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни услуги што се во врска со земјоделското про-
изводство; 

4. договараше вишоци од земјоделсково произ-
водство од своето подрачје, преземаше и вддаш 
пласман; 

5. снабдуваше на земјоде,лските производители 
со потребен репродукционен материјал Одземе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка, на земјоделски про-
изводи; ( 1 1 ј ( , 

7. организирање на штедеше и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. набавка и продажба на, алкохолни: и безал-

кохолни пијалоци; 
10. набавка и продажба на индустриски, мани-

фактурни и колонијални стоки; 
11. експлоатација на шума и продажба на пре-

работено дрво; 
12. преориентација на земјиште и откуп на 

земјоделски (производи; 
13. откуп на жива стока и продажба; 
14. домашна ракотворба и продажба; 
15. овоштарство и малинарство. 
Задругата е основана согласно со одобрението 

на Народниот одбор на општината Старо Нагорича-
не бр. 4594 од 26-ХП-1958 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Стефановски Александров Трајан, Костовски, Ѓор-
шев Стојан, Димитриевски Стевков Киро, Дими-
триевски Петрушов Милан, Спасовски Петрушов 
Јане, Каранфиловски Милан Миливоја и Додевски 
Трајков Александар. Задругата ќе ја потпишуваат 
Стефановски Александров Трајан, управник на за-
другата, и Димитриевски Стевков Киро, магазионер 
и благајник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 43/59. (2442) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 203 на страна 613 е запишан под фир-
ма: Претпријатие за производство, обработка и 
продажба на тутун „Отља" во с. Липково — Само-
стоен погон за сточарство и ратарство во село 
Отља — Кумановско. Предмет на работешето на 
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погонот е: набавка на расни и реонирани крави, про-
изводство, преработка и продажба на млечни про-
изводи, ќе набавува и произведува сточна храна на 
своите површини, а воедно и ќе купува и тоа на-
родно концентрирана храна. 

Погонот е основан од Претпријатието за про-
изводство, обработка и продажба на тутун „Отља44 

— с. ЈИипково, а согласно со одобрението на Народ-
ниот одбор; на општината Липково бр. 5339/1 од 28 -
XI-1958 година. 

Раководител на погонот е Џеладини Шаип. По-
гонот ќе го потпишуваат Емрулаи Фериз, директор 
на претпријатието што го основало, и Томе Алек-
СОВ1СКИ, шеф на сметководството', а во случај на 
отсутност на еден од нив, погонот ќ-е го потпишува 
раководителот Џеладини Шаип. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1081/58. (244) 

ПРОМЕНИ ВО1 РЕГИСТАРОТ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 32/55, свеска I е запишано след-
ното': Сообразно' до прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјодел-
ската задруга „Гоце Делчев", с. Будаково — Би-
толска околија, ги промени своите правила по кои 
во иднина ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство' на општонародна 
земја^ земена под закуп шии добиена на бесплатно 
користеше; 

2. организираше земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создаваше на разни видови кооперации; 

3. вршеше услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското 
производство'; 

4. договараше вишоци од земјоделското про-
изводство од своето^ подрачје, преземаше и нивни 
пласман; 

5. снабдуваше на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко1 ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организираше на штедење и кредитирање; 
8. стручно' издигање на кадри нужни за стопан-

ската активност на задругата; 
9. лозарство и сточарство; и 
10. трговија на мало со' индустриски стоки; 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 433/58. (508) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 
година под рег. бр. 2/57, свеска П е запишано' след-
ното.' Сообразно1 со' прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјодел-
ската задруга „Алекса Героски", с. Пашино Рувци 
— Битолска око-лија, ги промени своите правила по 
кои во иднина задругата ќе ја обавува следната 
дејност: 
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'1. земјоделско' производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање" земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели: преку создаваше на разни видови коопера-
ции; , 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

4. договарање вишо-ци од земјоделското произ-
водство од- своето подрачје1, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производител и 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за стопан-

ската активност на задругата; и 
9. трговија на мало со индустриски и колони-

јални стоки, 
Од Окружниот стопански суд во Битола,, Фи 

бр. 449/58. 4 (510) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2-1Д-1959 година под рег. бр. 89/55, свеска П е за-
пишано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Илија Огоја-
НОВ1СКИ. Инвалидското занаетчиско претпријатие 
„Ишш" — Прилеп ќе го потпишуваат новоназначе-
ниот в;.д. директор Веенко Домлески и Блата Б а -
кароска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 155/59. (511) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-Ш-1959 година под рег. бр. 8/55, свеска П е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата бр. 4 на Трговското претпријатие „Тек-
стил1" - Прилеп, така што продавницата отсега ќе 
ја обавува ̂ следната, дејност: продажба на мало га-
лантериска стока, текстил, кратка и плетена стаќа 
и конфекција. 

Од Окружнио-т стопански суд во Битола, Фи 
бр. 171/59. (512) 

Окружниот стопански, суд во Битола објавува 
дека во регистарот1 на стопанските организации на 
13-Ш-1959 година под рег1, бр. 20/55, свеска П е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие „Колонијал" — Прилеп, та-
ка што отсега претпријатието ќе ја обавува след-
ната дејност: трговија на мало со животни пре-
храни, куќни потреби, хемикалии, бои, лакови, при-
бор, нафтени деривати, мазива и масти. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 175/50. , , в513) 

Бр. 21 - Стр. XI 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
З-Ш-1959 година под рег. бр. 73/55 — П е запи-
шано следното: Се симнува принудата уијрава на 
Конзумната млекара во Прилеп, станеш со реше-
нието на НО на општината Прилеп бр. 6694 од 6-
1У-1957 година. 

За в.д. директор' на Конзумната млекара во 
Прилеп е назначен Благоја Гајдоски, код во1 иднина 
ќе ја потпишува млекарата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 156/59. (5,14) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во (регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 8/55, свеска IV е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјодел-
ската задруга „Преспа", с. Љубојно - Охридска 
околија, ги промени, своите правила по кои во ид-
нина ќе ја обавува следната де,јност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското 
производство1; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање1 на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; и 
9. касапница. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 

бр. 431/58. (516) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 15/55, свеска IV е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделска-
та задруга „Коста Кусаковски", с. Подмочани — 
Охридска околија, ги промени своите правила по 
кои во иднина задругата ќе ја обавува следната 
дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на (индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации: 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 
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4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, ,преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал Сееме, веш-
тачко ѓубре итн;.); 

6. преработ,ка ш доработка на земјоделски про-
изводи1; 

7. организирање на штедеше и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. сточарство и откуп на жива стока за тов. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 

бр. 437/58. (517) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-Х1Т-1У58 го-
дина под рег. бр. 5/55, свеска IV е запишано след-
ното: Сообразно со прописите на пречистениот текст 
на Уредбата за земјоделск-ите задруги, Земјодел-
ската задруга „Мите Црцулоски", с. Царев Двор' -
Охридска околија, ги промени своите' правила по 
кои во' иднина задругата ќе ја обавува следната 
дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земЈа,, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско' производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители, преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и орудија, како и раз-
ни други услуги што се во верска со земјоделското' 
производство; 

4. догов,арање вишоци од земјоделското про-
изводство' од своето подрачје, преземаше и нивни 
пласман; 

5. снабдувале на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработеа на' земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 438/58. (518) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 го-
дина под рег. бр. 21/55 е запишано следното: Сооб-
разно со прописите на пречистениот текст на Уред-
бата за земјоделските задруги, Земјоделската за-
друга „Јован Малинајдовски", с. Крани — Охрид-
ска околија, ги промени своите правила по кои во 
иднина задругата ќе ја обавува следната дејност: 

1. земјоделско производство1 на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско' производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители, преку создавање на разни видови коопе-
рации. 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски мани ш и и орудија, како и 

разни други услуги ипо се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското' про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; - ' ; ,,1. , , ' Ј , . I Ј , I I 1— 

5. снабдување на земјоделските производители 
со; потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. сточарство'. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 450/58. (1519) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1^-11-1959 година под рег. бр. 74/55, свеска 111 е за-
пишано следното: Се проширува досегашната деј-
ност на Трговското претпријатие „Нова трговија", 
од Струга, така што отсега претпријатието' ќе ја 
обавува следната дејност: трговија со железарски 
и метални стоки, велосипеди, машини за шиење и 
приоор, електротехнички материјали, музички ин-
струменти, радиоапарати и до., стакло', порцелан и 
керамичка стока, галантериска и козметичка стока, 
нафтени деривати, мазива, масла и масти, парфи-
мериска и Јажарска стока, коноиени и Ј утеши про-
изводи, бои, лакови, хемикалии и прибор, жита-
рици и мелнички преработки, прехранбени намир-
ници и предмети за куќни потреби, производи врз 
база на шекер и какао, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, тутунови преработки, кибрит и прибор, 
мешани и индустриски стоки, текстил, кратка и 
плетена стока и конфекција, канцелариски мате-
ријал; хартија, школски прибор и прибор за пи-
шување. 

Продажба на големо техничка стока за снабду-
ваше на производителите претприја,тија и з,анает-
чиството!: машини, уреди, техничка, железарска и 
метална сток,а, градежни материјали^ производи од 
гума, каучук и пластична маса. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, ФИ 
бр. 399/58. (522) 

Р Е Г И С Т Р А Ц И И Н А З А Н А Е Т Ч И С К И Т Е 
Д У Ќ А Н И И Р А Б О Т И Л Н И Ц И 

Врз основа на дозволата од Одделението' за сто-
панство на Народниот одбор на општината ,,Кале" 
— Скопје бр. 8303 од 23-УШ-1958 година е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 12, рег. бр. 103 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бербер Фаик Ејуп Лај а,зити, со 
седиште во Скопје, ул. „200" бр. 35. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: берберови услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик 
Ејуп Пајазит . . (203/53) 

Врз основа на дозволата од Одделението за, сто-
панство на Народниот одбор на општината „ Ид,а-
дија" - Скопје бр. 05-16305 од 5-П1-1959 година е 
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запишан во регистарот на занаетчиските дуќа,ни и 
работилници под рег. бр. 49 занаетчискиот дуќан 
под фирма: ,,Фото-рекс" Драган В. Арсовски, со се-
диште во' Скопје, ул. „3)12," бр. 4. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: фотографски услуги, 

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Др,аган 
В. Арсовски. (94) 

Врз основа на дозволата од, Одделението' за сто-
панство на Народниот одфор на општината Кава-
дарци бр. 04-2585 од, 17-Ш-1959 година е занишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани! и работил-
ници на стр-ана 214, рег. бр. 214 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Ристо' Димов Салтаџиев, 
со седиште во Кавадарци, ул. „ЈНА" бр. 16. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: столарски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопств-еникот Ристо 
Димов Салтаџвиев. (98) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 13715/1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници На страна 493, рег. бр. 494 занаетчискиот ду-
ќан под, фирма: Слаткар Илијас Шукри Џемаили, 
со седиште во Тетово, ул. ,Дане Сандански" бр. 73. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и 
продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илијас 
Шукри Џемаили. (99) 

Врз 01СН0ва на ,дозволата од, Народниот одбор на 
општината Тетово бр'. 4231/1957 година е запишан 
во регистарот на зана етничките дуќани и работил-
ници на ст,рана 492, рег. бр. 493' занаетчискиот д,у-
ќан под фирма: Берберница „Весна" на Јосифоски 
Мате, со седиште во Тетово-, ул. „Стра,шо Пи,нџур44 

бр. 9. Предмет на работењето на дуќанот е: бербер-
ско услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мате 
Јосифоски. (100) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 4426/1 од 1958 година е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 491, рег. бр. 492 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Сл,аткар Идризи Шаип, со седи-
ште во Тетово', ул. „Илинденска". Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: изработка и прод,ажба на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идризи 
Шаип. (101) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто -
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 04-2201/1 од 18-Ш-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 215, рег. бр. 215 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Самарџија Боро Цандов Еленов, со 
седиште во Кавадарци, ул. ,,Ѓуро Ѓаковиќ" бр. ?2. 
Предмет на работењето на дуќанот е: самарџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро 
Цандов Е,ленов. (103) 

Врз основа на дозволата од Одделението' за 
стопанство на Народниот одбор на општината „Ки-
села Вода" — Скопје бр 04-13876/1958 год,ина е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 7, под рег. бр. 62 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер Бранко Крстевски, 
со седиште во Скопје, ул. „Генерал Темпо" бр. 36. 
Предмет на работењето на дуќанот е: берберски 
услуги. ' 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко 
Крстевски. (105) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината ^Кисе-
ла Вода" - Скопје бр. 04-8923/1958 година е запи-
шан во1 регистарот1 на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 7 под рег. бр'. 61 занаетчиски-
от дуќан под фирма: Леб лебити, ја Саити Рушит, со1 

седиште во Скопје, ул. „Генерал Темпо" бр. 36. 
Предмет на работењето на дуќанот е: печење и про-
давање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саити 
Рушит. (106) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор н,а општината „Кисела 
Вода" - Скопје бр. 04-13659/1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 7 рег. бр. 60 занаетчиската работил-
ница под фирма: Работилница, за изработка на вра-
товрска на Марија Коневс,ка, со седиште во Скопје, 
ул. ,Д2" бр. 3. Предмет на работењето на работил-
ницата е: изработка на вратоврска. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марија 
Коневска. (107) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор н,а општината „Кале" 
— Скопје бр. 9363 од 23-П-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 128 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Метало-струга,р Петко Лазов Василевски, со 
седиште во Скопје, ул. „Борис Кидрич" бр. 51. Дред-
мет на работењето на дуќанот е: мета л о-стру гареки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петко 
Лазов Василевски. С102) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Наро,дниот одбор на општината „Кисела 
Вод,а" — Скопје бр. 04-14463/1959 годин,а е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 7, рег. бр. 59 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ѕидар Тихомир Сарџовски, со седиште 
во Скопје1, ул. „305" бр. 15. Предмет на работењето 
на дуќанот е: ѕидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тихо-
мир Саревски. (НО) 

Врз основа на дозволата од, Секретаријатот за 
стопанство' на На,родниот одбор на општината Ку-
маново бр. 05-19825/1958 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 239, рег. бр'. 239 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Налбат Ештреф Рецепов Алитовски, со се^ 
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датите во Куманово. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствеазикот Ештреф 
Реџепов Алитовски. (111) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 05-2487/1959 година е занишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 240, рег. бр. 240 занаетчискиот дуќан под 
фијрма: ЛЗеблебиџија Деар Алиов Абазовски, со се-
диште во Куманово^. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: печење и продавање ада леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Деар 
Алиов Абазовски. (112) 

Врз основа ма дозволата од Секретаријатот за 
стопанство ,на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 05-1428/1/1959 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 238, рег. бр. 238 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Конд уранија Звонимир Дими триев Готиќ, 
со седиште во Куманово'. Предмет на работењето на 
дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Звони-
мир Димитриев Гогиќ, (113) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-2252/1 од 7-Ш-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 61, рег. бр. 480 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Колар Шабан Салиов Намиќ, со се,ди-
ште во с. Здуње — Гостивар. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан 
Салиов Намиќ. (114) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 03-1238/1 од 3-1У-1959 
година е запишан: во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 521, рег. бр. 513 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Самарџиу а Атанас 
Трајков Николов, со седиште во Титов Велес, ул. 
„Кузман Јосифовски" бр. 3. Предмет на работењето 
на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Трајков Николов. (115) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор па општината Берово 
бр. 4322/6/1959 година е занишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници ива страна 36. 
рег. бр. 655 занаетчискиот дуќан под ф-ирма: Воде-
ничар Деница Крумова Спенџарска, со седиште во 
Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Деница 
Крумов а Спенџарска. (116) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово бр 
3809/6/1959 година е запишан во ре,гистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 36, 
рег. бр. 654 занаетчискиот дуќан под фирма: На-
ланџија Јован Крумов Спенџарски, со седиште во 

Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: пра-
вење и продавање на налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Крумов Спенџароки. (117) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Наро,дниот одбор на општината Берово бр. 
3352/1/1959 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 36, 
рег. бр. 653 занаетчискиот дуќан под фирма: Месо-
нреработувач (ќебаичија) Ефтим Ѓоргов, Догазан-
ски, со седиште во Берово'. Предмет на работењето 
на дуќанот е: печење и продажба на ќебапи. 

Фирмата ќе ја потпишува "сопственикот Ефтим 
Ѓоргев Догазанскм. (118) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово бр. 
3599/1/1959 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 36, 
рег. бр. 652 занаетчискиот дуќан под фирма: Ши-
вач Петар Ефтимов Симески, со седиште во Берово. 
Предмет на (работењето на 'дуќанот е: шиење на 
облека'. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Ефтимов Симевски. (Ц9) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство па Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-1381/1 од 10-1У-1959 година е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 61, рег. бр. 478 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Молер Зоран Сребрев Петрески, 
со седиште во Гостивар, кеј ,,Братство-едиѕнство" 
бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: мол)еро-
фарбарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зоран 
Сребрев Петревски. (Ш) 

Врз основа па дозволата од Народниот одбор на 
о,пштината Тетово бр. 794/1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 496, рег. бр. 497 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Слаткар Шериф Рашидов Имери, 
со седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" бр. 69. 
Предмет на работењето па дуќанот е: правење и 
продажба на слатки. 

Фирмата Ќе ја потпишува сопственикот Шериф 
Рашидов Имери. (122) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетово бр/ 3057/1959 година е запишан 
во' регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници па страна 497; рег. бр. 498 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Јоргаеџија Асани АБ,ДИОВ Зулфи, 
со седиште во' Тетово, ул. „Беличица" бр. 22. Пред-
мет па работењето На дуќанот е: правење на јор-
гани: и душеци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асани 
Авдиев Зулфи. (123) 

Врз окзнова на дозволата од Одделението за 
стопанство'на Народниот' одбор на општината „Ки-
села Вод,а" — Скопје бр. 03—840/1959 година е за-
пишан во регистарот на занает^ските дуќани П 
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рабс^лници на страна 7, рег. бр. 63 занаетчиската 
работилница под фирма: Работилница за сувотесте-
ни производи (корнети, кори и обланди) на.име Ди-
ме Темков, ш седиште во Скопје, ул. „Ленинград-
ска" бр. 112. Предмет на работењето на работилни-
цата е: изработка на сувотестени производи (1кор-
нони, кори и обланди). 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диме 
Темков, (124) 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Димков Апостоловски. (131) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на! Народниот одбор на општината „Ка-
ле" — Скопје бр. 1585 од 26-П-1959 година е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 129 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Димитар Миланов Наџаков, со се-
диште во Скопје, ул. „Белградска" бр. 109. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: столарски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Миланов Наџаков. (125) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор 1на општината Го-
стивар бр. 04—7703/1 од 22-1-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 61, рег. бр. 481 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Самарџија Воислав Д најитриов 
Стојковски, со' седиште во Гостивар, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 3. Предмет на работењето на дуќанот е: 
самарџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Воислав 
ДИМИТРОВ СТОЈКОВСКИ. (125) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05—8318 од 12-1-1959 ' година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 316, рег. бр. 316 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Влечкар Рампо Тасев Ристески, со се-
диште во Прилеп, ул. „Борка Талески" бр. 176. 
Предмет на работењето' на дуќанот е: изработка и 
поправка на сите видови влечки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рампо 
Тасев Ристески. (1129) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05—5335/58 година е запишан во регистарот 
ла занаетчиските дуќани и работилници, на страна 
318, рег. бр. 318 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Цветко Димев Спиркоски, со седиште во 
место викано ,Доводеници" — Прилеп. Предмет на 
работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко 
Димев Спиркоски. (130) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05—2545/1958 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 3119, рег, бр. 319 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Методија Димков Апостоловски, со 
седиште во Прилеп, ул. „Републиканска" бр. 39. 
Предмет на работењето да дуќанот е: изработка на 
предмета од дрво, 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—2856 од 14-ГУ-1959 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 852, рег. бр. 79 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фурнаџија Јордан Стефанов Јовчевски, со 
се,диште во Битола, ул. „Илинден" бр. 16. Предмет 
на работењето на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува одаственикот Јордан 
Стефанов Јовчевски. (132) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—2859 од 14-1У-1959 година е запишан 
во ре^гистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 851, рег. бр. 78 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Метлар Спиро Наумов Ристески, со се-
диште во Битола, ул. „Ќарлапачка" бр. 21. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: изработка и про-
дажба на метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро 
Наумов Ристески. (5133) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—2964 од 16-1У-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 853, рег. бр. 80 занаетчиската ра-
ботилница под фирма: Работилница за изработка на 
шноли, укосници, игли и ситни украсни предмети 
на име Методија Блажев Стојковски, со седиште 
во Битола, ул. „Охрид" бр. 102. Предмет на рабо-
тењето на работилницата е: изработка на шноли, 
укосници, игли и ситни! украсни предмети. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Блажев Стојковски. (134) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04—715/1 од 7-ГУ-1959 година е запишал 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 61, рег. бр. 482 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Сарач Џелал Саитов Јакупи, со се-
диште во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 60. Предмет на 
работењето на дуќанот е: сарачки изработки и ус-
луги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џелал 
Саитов Јакупи. (135) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбогр на општината Би-
тола бр. 07—2965 од 22-ГУ-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 855, рег. бр. 82 занаетчиската ра-
ботилница под фирма: Работилница за изработка 
на шноли, укосници, игли и ситни украсни предме-
ти на име Васил Петров Велјановски, со седиште 
во Битола, ул. ,Дунав" бр. 16. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: изработка на шноли, укосници, 
игли и ситни украсни предмети. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Петрш Велјановски, (138) 
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Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Старо Нагоричане бр. 04—4646/1 од 5-
Ш-1959 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 2 занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Светомир Сибина 
ѓорѓевиќ, со седиште во с. Врачавце — Кумановско'. 
Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Све-
томир Сибина ѓорѓевиќ. (139) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Коча,ни 
бр. 03—2,788/1 од 16-1У-1959 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 213/Ш занаетчискиот д,уќан под фирма: 
Волновлачар Крсто Атанасов Стојчев:, со седиште 
во с. Мородвис, Штипска околија. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: волно вл ачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто 
Атанасов Стојчев'. (144) 

Врз основа на дозволата од Одделението за, 
стопанство на Народниот одбор на општината 
„Идадија" - Скопје бр. 05—5986/1 од 29-1У-1959 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници под рег. бр. 50 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Сла,ткарница „Роза" на Алек-
сандар Секуловски, со седиште во Скопје, ул. ^Ѓу-
ро Ѓаковиќ" бр. 26 — Скопје. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: изработка и продажба на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Секуловски. (1140) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—3100 од 25-ГУ-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна, 858, рег. бр. 85 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Метлар Трифун Наумов Чомовски, со 
седиште во Битола, ул. „Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 34. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: правење и прода-
вање на метли. 

Фирма,та ќе ја потпишува сопственикот Трифун 
Наумов Чомовски. (141) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општин,ата Би-
тола бр. 07—3103 од 25-1У-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 857, рег. бр. 84 занаетчискиот ду-
ќан ,под фирма: Метлар Димче Василев Ангелов-
ски, со седиште во Битола, ул. „Брега,лница" бр. 47. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и 
продажба на метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче 
Василев Ангеловски. (149) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство н,а Народниот одбор на општината „Кале" 
— Скопје бр. 869 од 26-П-1959 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 130 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Волновлачар Ќаил Ќаили Јахи, со седиште во 
Скопје, ул. „125" бр. 65. Предмет на работењето на 
дуќанот е: волноелачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќаил 
Ќаили Јахи. (145) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово бо. 
05—1062/1 од 19-Ш-1959 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 36, рег. бр. 656 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ориентална слаткарница на Абази Ремзи, 
со седиште во Берово. Предмет на работењето на 
дуќанот е: изработка и продажба на с,латки. 

Фирмата ќе ја иот!пишув,а сопственикот Абази 
Ремзи. (146) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—320'7 од 27-ГУ-1959 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќ,ани и работилници 
на страна 859, рег. бр. 86 занаетчискиот дуќан под 
Фирма: Волновлачар Александар Димков Ангелев-
ски. со седиште во Битола, ул. „Никола Тесла" бо. 
77. Предмет на работењето^ на дуќанот е: волновла-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Димков Ангелевски. (147) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—3098 од 25-ГУ-1959 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на сфаиа 856, рег. бр. 83 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Метл,ар Илија Бошев Пешковски, со' сед,и-
ште во' Битола,, ул. ,.Матеја Губец" бр,, 62. Предмет 
на работењето на дуќанот е: изработка и продажба 
на метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Бошев" Пешковски. (143) 

Врз основа на дозволава од Секретаријатот за 
стопанство на Н,ародниот одвои) на општина,та Би-
тола бр. 07—2953 од 14-1У-1953 година е за,пишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ни,ци на страна 854, рег. бр. 81 занаетчискиот ду-
ќа,н под фирма: Фурнаџија Трајан Стојков Нико-
ловски, со седиште во Битола, ул. „Илинден" бр. 
192, Предмет на работењето на дуќанот е: фурна-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Стојков Николов-ски. (148) 

Издаваа „Службен весник на НРМ"' — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул, „29 ноември-

бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр 862-11 /1-999 
при Народната банка - Скопје. Графички завод „Годе Делчев" П (3673) - Скопје. 


