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

Бр. 31 15 НОЕМВРИ 1946 ГОД Год. 11 

Службен весник на Народна Република Македонија 
нзлггуе повремено. Ракописите се пракјаат на адре-

са: Редакција „Службен весник на Н. Р. М." 
Скопје. Ракописите не е« вракјат 

Цена 5 динари од табак. Претплата за 5 месеци 135 
динари за з д р ј година 250 динари. Огласите се поие 
мат по тарифата објавена во „Службен весник »а 
НРМ бр. 7/46 Чек. смет- при Пошт. штед. бр. 83-109 

ЗАКОН 
ЗА ПРЕИМЕНУЕЊЕТО ИМЕТО НА ГРАД ВЕЛЕС 

ВО ТИТОВ — ВЕЛЕС 

По предлог на Владата на НР Македонија а по 
желбата на Окружниот и Градскиот народен одбор н а 
гр. Велес во знак на признателност кон водачот на 
нашите народи Маршалот .Јосип Броз _ Тито, и со-
гласно чл. 3 од Законот за изменеше и дополнение 
на Решението за конституирањето ма АСНОМ,—Пре-
зи ди ум от на Народното собрание на Н ф О Д н а Репу-
блика Македонија, иа своето заседание од 10 октом, 
ври 1946 година го донесе следниот. 

ЗАКОН 
ЗА ИРЕИМЕНУЕЊЕТО ИМЕТО НА ГРАД ВЕЛЕС 

ВО ТИТОВ — ВЕЛЕС 

Чл. 1 
На град Велес се преименува името и одсепа да 

носи името ТИТОВ—ВЕЛЕС. 
Чл. 2 

Округот велешки да носи Титов-Велешки а о<ко. 
ли јата велешка д а носи »азив: околија Титов-Ве-
лешка. 

Чл 3 
Сите државни, задружни, приватни и други уста 

нови на подрачјето на округот, околината и градот 
има да саобразат своите називи согласно чл. чл. 1 
и 2 на овој Закон. 

Чл. 4 
Ов°ј За^он влезуе во ои лга на 11 октомври 1946 

година 
Број 787 
Скопје. 10 октомври 1946 година. 
Президиум аа Народното собрание на Народна 

Република Македонија 
Секретар Претседател, 

Наум Наумовски е. р. Богоја Фотев е. р, 
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На основа чл. 3 од Законот за изменение и до-
полнение но Решението за конституирањето на 
АСНОМ, а да не би се прилепувала по различен на . 
чин законската одредба ..особен« случаеви" од став 
II на чл 3 од Законот за изменение и дополнение на 
Законот за располагање со квартири. — П р е з и д и у м ^ 
н.а Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија го донесува следното 

ТОЛКУВАЊЕ 
НА СТАВ И ЧЛЕН 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 

СО КВАРТИРИ 

(Објавен во „Службен весник на НР Македонија" 
бр. 20 од 25 јуни 1946 г о д и н у 

Под законската одредба „Особени случаеви" во 
наведениот член на Законот се разбирзт конкретните 
случаеви: 

1) Кога се врши исселуење на лицето по чл. 17 
од Законот за располагање со к&артири. 

2) Ако лицето по своја молба сака да се усели во 
друга подобра квартира од таја што му е дадена ол 
квартириата власт. 

3) Ако лицето се уселило во квзртирата без раз-
р е ш е н « на ксвартирната власт. 

4) Во случаевите кога лицето се иселуе во друго 
место, град или село по своја желба: и 

5) Кога лицето се иселуе по чл. 13 буква б в. д, 
е и ж од Законот за располагање со квзртири. 

Број 798 
Скопје, 22 октомври 1946 година. 
Президиум на Народното собрание на Народна 

Република Македонија. 
Секретар Претседател 

Наум Наумовски е. р. Богоја Фотев е. р. 
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Поради големата нужда која се осекја во сто-
панскиот живо т од стручно подготвени лица и пора . 
ди това што во државните служби, коопертивни и 
држ зени предпријатија. работат лица кои немаат 
стручно подготовка за да се стручно оспособат до-
несувам следното: 

РЕШЕЊЕ 
Чл. 1 

Одобравам отварањето на абит ур и ене ки курс за 
уџбемата 1946/47 година во град Скопје. 

Чл. 2 
Абитуренски°т курс можат да го поставуат лица 

кои имаат завршено најмалку VII клас на гимназии 
или на него рамни училишта. 

Чл. 3 
Поставуењето на персоналот, отварањето и време 

трајањето таа курсот ке станува од страда на ова 
министерство. 

Чл. 4 
Наставниот план и програмите за курсот ке из-

работи Отсекот за стручна настава при ов оа мини" 
стерство. 

Чл. 5 
Личните и материјални расходи ке бидат на т е -

рет на буџетот на ова министерство за буџетска 
1946 и 1947 год-

Чл. 6 
Висината на вознаграждението на преподаватели-

те од курсот и персоналот ке определи ова мини-
стерство. 

Чл, 7 
Ова Решение стапува на снага од денот на пот-

пишувањето му. Министер на трговијата и снабдуењето 
Диме Бо јановски-Дизе о. р. 
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Н« основнине мл. 6 од Законот »а Народната 

влада од 16 април 1945 година, а со цел да се за . 
довода потребата за изучени стручна к ^ с . и во при-
предату Владата ш Народна Републик Македонија 
на своето заседание од 5 II 1946 год. го донесу? 
следното 

РЕШЕНИЕ 

За стварање на Занаетчиско училиште во го. Битола 
I Се отвора Занаетчиското училиште во град 

Битола. 
II Игполнуењето та овоа Решеше се ссташ на 

Министерот на индустријата и рударството. 
III Ова Решение влегуе во сила од денот н^ нс-

г објавуење во „Службениот везник на На. 
род ,а Реггмл' • " - к а з н и ј а " . 

Љ Арсов е. р-
Потпретсед . ?л на ата 

Министер »а индустријата и рударството 
Г Василев е. р. 
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На основа ние чл. 6 од З а к о н у за Народната 
вл'|ла Сд 16 април 1945 година, а со цел Да се з^до. 
воли потребата од стручни кадрови исполнителки по 
I 'зј. фасадерството и каменорез, Владата на 

«ро;,::^та- Република Македонија на своето зао ед анке 
од 5 XI т. г. го донесуе следното 

РЕШЕН* • 

За определував рангот на резба[ окото училиште 
во Оурид. 

I Рибарско училиште во Охрид на место техг 
ческѕ ке има рл,нг ниско уч' иј"... 

Тт Исполнение^" *> на ова Решение с ј остава -ја 
Министерот н а индустријата и рударството. 

III Ов- Решение влегуе во сила о~ де;. на 
гавото сбјавуењ« во „Службениот везник на На. 
родната убли«" "Л^кедонија". 

!' Ј Н . Арсов е. р 
Потпретседател 1 В та дара 

Министер н)? индустријава и дарството 
Г, Босилев с. р. 
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' т т- основаниве ек б од За кец о-ј З п Владата ла 
Н' ла Република Македон!.Ч в на предлог на 
Министерот еа земјоделието и шумчрсп Влад-'. ; 
на Народна Република Македонија Го донесу? 
следното 

| РЕШЕН " 

° - отвора ње на државно е] д о ветеринарно, 
госте зеничко училиште. , 

. " ј н 1 . 

Во град г 'чопје се отвора сав то сре/но вете-
ринарно. зосте у •" ."Ч-ко у чо ли ште. 

Член 2. 
Ис по лиу ^ ње 1.-1 "ва решение се возлагз на Ми_ 

нистерот на земјоделието и шумарството на Народна 
Р урлика М~- --овија. 

Член 3. 
Сза Решени • влегуе во оил сд денот на иа обја-

ву ење10 во „Службен весни ; на НР Мг бедотија". 
1_ ( Љ. Арсов е. р. 

Потпретседател на Владата на НРМ 
Скопје, 5 XI 1946 година. 

Минг тер на з ем јод. и шум,арство 
К. Смирени с. р. 
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На со г чл. 36 став први од Уставот нр Феде-
ре . и н а Народна Република Југославија,, а во интерес 
на цл родното здравје, дои е су ам следното 

| РЕШЕНИЕ 

1) Да се отвори 1_ва држ&!вч!а аптека во град 
Тетово. 

2) Метата ке се финансиски и организационо в о д и 

од Одделението за државни а потени при Републи-
ка нскето претпријатие за промет со лекови ..РЕПЛЕК" 
— Скопје. 

Решението стап;..' во снага од денот објавува-
њето во „Службен весник на Народна Република Ма, 
ке дони ја". 

Исполнението н ова рентите ке го изврши -
ректорот^ ,.РЕПЛЕК" во рок на еден месец т е л е 
с^лг^уењето ^о , Т ж' н веси:' < на Народна Репу-
блике Мг(кедЛп"' ". 

Бр. 5306 од 29 X 1946 год 

Министер на чл.р ~ тногп здравје 
1 , т-р Поиадич е. р. 

334 
На оонование чл. 6 од Законот за Народ- влада 

на НРМ од 16 апр^л 1946 година и со цел да се за-
лив ли о т р ^ п г за школу ве во средни школи 0_ 
дата нс .Наре.,.нп Републ :.>а Македонија го донесуе 
е • то 

РЕШЕНИЕ 

З а отворале на четвртокласна гимназија во 
Рсстввср и манастирот Св. Јој н Бигсрски, 

Член 1 

Се оти'' -рс! неполна чет в оро класна гимназија во 
тј Гости ор и м01нг.. от Св. Јов&н Бигорски. 

; Плач Ѕ. 

I Гсполнуеи ето еа ова Решение се представу? на 
Министерот за народна! просвета, 

П : тетседател на владата н&-' НРМ 
Љ. Арсо .̂ е. р. 

?* 1!•, 1 тер на народната пр елета 
Н. Минчев е р. 
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Поради мал брод ученици, а н ' основа чл. 6 од 
Законо В телата на НРМ од 16 април 1945 год. 
Ми;"ст пот за просвета го донесуе следното: 

РЕШЕНИЕ 

°п затвор а ње .гла петтиот каде но оние неполни 
гимназии каде што нема доселен број запишани уче-
ни во тој клас. 

1. За зтварање на' петиот кл?с на неполите гимна 
з м во следните м е с и : Неготино, Паланка. Кра-
тово, Царево Село. Св. Николе и "Мдсвиш. 

3.— Ова Решение влегуе во сила од денот на 
објзвуењто во „Службе! в сник на Народна Репу-
блг, ха Македонија". 

Ер. 5С31 7 XI 1946 год. 
Министер з,а прјосветата 

Н. Минчев, е- р. 
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Извештај на земската изборна м и с и ј а 
Земската изборна комнена воз ос,лоза ма Зако-

нот за избор на народни пратеници з а Устввот&оо. 
ното собрание иа Народна Република М а к е д о н ч е 
упатила на Претседателството на Устав уморното 
е - бр ани е на Н а р о д а Р е- ' ; ;.:.к а М а к ед он ија и з в е -
штај к'ој гласи: 

Земската избореа комисија н-а своето з в е д а н -те 
о д р ж а на 28 .ептември 1946 годиш ја повери орг а 
низацитат'1 за превземањето и средуењето .а избор! 
чиот материдл »а Претседателот на -Земската изборна 
комисија КОСТА ТАСЕВСКИ. Претседател на Врчгз-
н;:гт - ' на Народи- Република Ма.кед ми ја . 

Изборниот материћл пристигнеше постено зл. 
почнувајќи од 23 септември 1946 годила вечерта гел 
до 27 септември 1946 година заклучно Сите збирни 
акти се п р е г л е д н и '.према бројната им состојба, а за 
предавањето л прмањето на истите се составени од-
делни записници. 

По приемот и разгледувањето на изборните акти од 
~ -а изборни околии чт Републиката, - З е м т -та и борна 
комин ја на I септември 1946 година одржа заседа, 
ние на кое 1 • ' гвр;'л резултатите на изборите на на-
полните фатенион за Уставотворно^ собрание нп 
Нар одна Република Макс течнија. 

На заседанието на комисијата беа присетим; 
Претседателот — Коста Тасевски Претседател на 
Врховниот суд на Народна Република Македонија; 
Секретарот — Благ": Поповски Началник на Одде-
лението за из оадуен.е н а народнава едает при Прет-
седателството на Владата на НРМ; членовите: Љубен 
Лапе, Шеф да кабинетот на Претседателот н^ Вла-
дата на НРМ; Есад Доко Шеф н-> правниот отсек во 
Одделението за наводните имоти ппи Претседател-
с к о т о на Владата на НРМ; Благо.! Јовков, Пом Ми-
ството на Владата на НРМ; Благој Левков Пом ми-
нистер на правосудне^ на НР Македонија; Димче 
Лимче Копо директор на лп родниот музеј и запис-
ничар Митана Поновска, чиновник во Одделението 
»а изградуење на народната власт 

Воз основа на записниците на на окол изборни 
комисии а ло колку овие записници бе)? непотполни 
воз основа ра записниците на бирачки те одбери Зем_ 
ск ата избори 1 комисија ги -гопе е е следните утпр. 
дуења и заклучуваа: 

Т Утврди да биле потврден" 219 ка-улг дамски ли-
сти од кои 209 нг, Народниот фронт а 10 надвор од 

и тот 
II Да е за и ' . -дт-га л и м и т —ладо Н а т т р ч а н и 

била прибавена н а / п о р сл Фронтрската д л д а ч 
листа со кандидат Антич Мито Калам;ћилОв и 
ник Величкот^кн Ри^то А н г е л а Истата -ист1,1 е о^гћр, 
лглк со Решение на 0 чол и хк* то изборна кочиџија 
Кум" .'Оно, бидејки ла по укажуван ето на недоста-
тоците по носителите ча листата истите ил га ги 
гттглони'р како е тоа предвидено по по. 7 од Зако-
нот 31а избор на народни пратвчици за Уставотвгрлото 
е обратне на НРМ. 

III Ла г : откажале од к а н д и д а ц и ј а т а п° пптвр-
ду.п!... • им на 'кан. ѕтските листи а п р е . изборите 
следните надвор пд фронтот кандидати; 

За и изборна единица град Тетово: Лазо Јовв*-
ловски со ' г м . лкот Сав,-) Јоневски; во Т изборна 
единица за Мац~пскд Околија — Ангели Кикер-:св со 
о ^ - л и к Трајче Јовцев; во I изборна единица бродска 
околија: Лазевски Раде. со заменик Новески Радо . 

во IV из^ риа единица во п; " ' .-ка о к о л н а ; 
М л а о в е ги Никола, со заменик Кочовски Атанас. 

IV. Да во целата територија н а Републиката од 
672.729 запишани бирачи биле отсатни (ла воји?' служ. 
б 1 во единиците на Л. А и* териториите на другите 
народни републики и на работа пс другите народни 
прп"6тшл'Л 91.502 ** те •. Избити 544 ОГ бирачи 
т е 94 10%. 

V. Д а од вкупниот број на па д е л и т е соп во 
сите изборж единици кандидатските листи на Народ-

ниот фронт доб. ја вкупно 539.732 гласа т. е. 99,25%. 
а надвор од ф знтовските кандидатски диети добија 
вкупно 4 348 гласа е. 0, 75%. 

Пр огледот на из оцрните резултати по окрузите е 
следниот: 

гл аса- Отсат, Гласа- Не г л 
ОКРУГ ни по ни ле сале 

список 
1) Скопје 56802 7395 47328 2079 
2) Ск >пеки 192360 31099 147684 13577 
3) Битолски 215919 32287 170950 12682 
4) Штипски 116392 12468 100399 3525 
5) Велешки 91256 11258 77719 2284 

Вкупно во НРМ 672729 94502 544080 34147 

П ро- Г Л А С А Л Е 
ООХЈ 

цент 

95.79 
91 59 
93.09 
96.61 
97 15 

за НФ 

47328 
144642 
169644 
100399 
77719 

% 

100.00 
97 95 
99 23 

100 00 
100,00 

надвор 
О д НФ 
00 
3042 
1306 

00 
00 

% 

0 0" 
2,05 
0,77 
ПО 
0,0 

94,10 539732 99,25 4348 0,75 

VI Утврдила да з , кандидатските диети на На-
родниот фронт по изборните едилци паднале гласо. 
вл како следуе: 

З а град Скопје — I г л ' — 1 изборна единица 
3.990- за II изборна единица 2.506; III изборна и-
ница 1 628; IV изборна единицо 2.0^9; V изборна еди-
ница 3.492 

За /I реон — за I изборна единица 2.811; II избор, 
на единица 5 884; III чзб -на единица 2 938; III реон — 
за I изборна единица 3 106; II изборна единица 2.392; 
IV реон зз прва изборна единица 3620 II изборна еди 
2573; II Азборвз единица Зелениково 3091; III изборна 
ница 3136 III изборна единица 3773. 

СКОПСКИ ОКРУГ 

1) Кривошлалачка околија.; I изборна единица 
Крива Паланка 2,125; I! избореа единица: Комшиница 
1 971; III изборна единица: Ранковим 2 103; IV и з б о р а 
е-'.. пада; Подржиш*:, 707; V из Зори:. е-.;-х ада; Ж и д а . 
лево 2.205; 

2)" Козј.ачк1а о ш ди ја: I изборна единица Оточница 
1.542; II изборна единица: Старо Наге рич гал 1.995; 
III изборна единица: Бајловци 1.828; IV изборна 

КI' -тги 1.388 
3) Град Куманово: I изборна единица; 2.686; II 

- низ од ч"ц.а 2 276; III изборна -диплца; 1.827; IV. 
ИјЗорпа единица; 3 03* 

4У Кумановска -»кол ија; I изборна единица: Младо 
Н а п р и ч а н е ; 2.172; II изборна еддогада: Опален 1 *>0б-
III изборна е дгни-а: Онајс 2.193; IV ' ' збср т ,

а единки 
Матејче 2.645; V изборна единица: Слупчани 2,165; 
VI изборна единица: Табанови!! 2,656. 

5) М а џ а р о м околија: I изборна единица: Љ у -
банци 2.165; II 'борна -ѓути -> Спите чич 2 535; III 
изборна единица Бунарџиу 2.Г"7; IV изборна еди - а 
Кат ладо® о 2.731; V изборна единица Маџар« 2.368. 

6) Околија Гјорч Петров: I изборна единица 
Скопска Црна Гора 3.298; II изборна ед ница Гјорче 
Петров 5123; III изборна единиц Чзјлане 4304; 

7) Драчевска сколи.! - I изборна единица Драчево 
2573; II из Зорна единица Зелениково 3091; III изборно 
единица. Работници 3227; IV изборна единица Г. Ко-
личани 2824; 

81) Гр- !, Тетово- I изборна едини.а 3433; II из-
мина единица 1896; 'II изборна единица 2679. 

9) Тетовска околија: I изборна единица Стенче 
2541; II изборна единица Челопек 2745; III изборна 
единица Групчин 2799; Р 7 изборна единица Шипкови-
ца 2516; V изборна единица Боговиње 2948; VI изборна 
единица Пиротска 3195; VII изборна единица Ре-
чица 2821. 
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Македонија'; за IV изборана единица Дуваревски Ду-
шко. под пунев чик на ТЛ; за V изборна единица К а -
спаров Димитар Директор на Народниот "еатар. 

II Реон: За I изборна единица Гинов Стра хил, 
П р е т с е д т е л на ЕСРШ. за Македонија; За II изборна 
е д и н и ц а Смилевски, Видоје член' ста! През ид шумот н а 
Народното собрание на НРМ; за III изборна единица 
Георгиевски Киро. помошник манистео на индустри-
јата. 

III Реон: За I изборна единица Зографски Д ; м ч е 
Претсе, апел на ГНО Скопје; за II и з б о р ) - е д и н и ц а 
г е ј ф у л г Кемал, секретар на ГНО-Скон'е; III из-
борно единица Исмаил Ремзи чиновник; за V избор, 
на единица ј а з е в с к и Л а з ф , Претседател на Гр1ад-
г:;1и'От сј бор на Народниот Ђронт. 

IV Реон: За I изборна единица Узун" шеки Цветко-
Аба«;, Министер на внатрешните работи; за Г избори® 
единица Хаџи М у с т а ф Хасад Шукри; за III изборна 
единица Хамди Тахир Демир секретар №а наредниот 
одбо>р нп IV реон-Скспје. 

СКОПСКИ ОКРУГ 

1) Кривопаланацка околија; за I избори единица 
Филиповски Филип, работник; за П избор«« единица 
К нсI. пица Ив :овс: Јсрд , секретар на Околискиот 
народ ен одбор Криш Паланка; за III изборна еди-
ница Ранковим-Поповски Стојче Стоименов, инспект" р 
во Републиканска-<а контролна комисија а IVизбо1; т 
едиш ма Подржикоњ Крстевски Аритови; за V изборна 
единица Грујоски Стојмен. 

2) К о з а ч к а околија; I изборна единица Оточницв 
Трајчески Цветко, земјоделец, о- II изборна единица 
Стар Н а п р и ч а ни. Бранислав Димовски, Прочелник 
на финине нискиот оддел Околиски н а ј д е н одбор; за Ш 
изборна единица Војловце Стефановски Горчо пуков 
ник т Ј. А. аа IV изборна единица Кеинце-Чушкар 
Боро. Пем министер на внатрешните о^бсти 

Град Куманово: за I изборна единица Нацева 
Мара; за И изборна единица Пешев Никола; Прет-
седател на Окружниот »"род -,н одбор — Скопје за 
III изборна единица Шинаси Јашар Хала-ти, учител 
сд Куманово; за IV изборна единица Малинска Весе-
линка. 

4) Ку мановска околија: за I изборна единица Мла-
до Нагоричану Борис Станковски, свештеник од гр. 
Куманово; за II изборна единица Орзшец ЦексвСки 
Дане, мајор на Ј. А.; за III изборна единица Спаја — 
Филимема Михајлова; чиновник од гр. Куманово; за 
IV изборна единец Матејче.Исен Весим Јусуф зе-
М 1 О Л о 7 е ц од с е л о Ропољке; за V изборна единица 
С л у ч а ј и .Земири Кувам зг>мј ^ л в ц од е Липково 
за VI изборна единица Т1 банов ци.Путигски Салтир. 
ЧИНОВНИК о д г . V з н е о . 

5) Маџарска околија, за I изборна единица Љу-
бици-Јовановски И. Стојко, од е. Бродец; за II из-
береа единица Сингелич-МилошевСки П. Михаило од 
•е. Сигтелич; за III зборна единица Бунарџик-Миллн 
е т. Петровски, од е. Бродец; за IV избеглив единица 
Кг т л аново - Бла ж е в е к и Трајан; за V изборив единица 
V.;;'делен сд село Липково; за VI избори един т а 

6") Околија Гјорче Петров: за I изборна единица 
Скопска Црна Гора-Урларевски Драгиш®, од е. Чучер 
зл II изборна единица Гјорче Петров-Гјорчевски Гјо-
кг од е. Гјорче Петров учител; за III изборна еди-
ница Чајлане-Хасан Имер Хасан. 

7) Драчевска околија: за I изборна единица Дра-
чево'Диковски П. Цветко; за II изборна единица Зе-
лениково: Изет јонуз Каил; за III изборна единица 
Рак отмици-Боге Цветков К у к а н о в с к и да. министер 
ма трудат; за IV изборна единица Горно Количане -
Р - ^ и ^ Зендел Росм? 

Грал Тетог^: З а I избегна синицг, Мартинов 
•ки А лек з I дар. работник од град Тетово; за II из-
борна единица Ја јор Мифтар работник од, гр. Те-
тово, за III изборна единица Шули Т. Димитар, се-
кретар на ГНО Тетово. 

9)ТетОвска околија: за I изборна единица Стенче-
Гј орчев ски Стојан ученик од гр. Телово за1 II из* 

борна единица Ч елси ек-Каза де ј Демир Муртезан, учи. 
тел од гр. Тетово; за III изборна единица Групчани 
Адем Демир Адем, учител ед е. Групчин; за IV из-
борна единица Шипковица-Адем Јонуз Кручи, земјо-
дел • 1 од гр. Тетово; за V избори?) единица Богеви. 
ње-Н аумовски Крум-, работник с<д гр. Тетово; за VI 
изборна единица Пиров ска-Вели Јахја Ви-и : земјо. 
делец од е. Неготино; за VII изборна единица Ре-
пица. Ха јрум Не- Гол учител Д гр. Тетово. 

10) Теаречка околија: за I изборна "'диницу Враг . 
ница. Атанасов ски Душко, л и л е р од е. Вратница; з а 

II изборна единки I Теарце_Брешковски Р. Ане. чино« 
ник ири Окол. народен одбор; за III избори" единица 
Шемшево-Милошевски К. Блаже; за IV изборна еди-
ница НепрОц]Тено-Аголе Неџат потпретседател на 
Н. Р, Македоније. 

11)ГОстивар;:-<а околија: за 1 изборна единица 
Гостивар-Ли си Ахмед Сали. чиновник од Добри Дол; 
за II изборна единица Маврово-Мзрковоки К. Крсто, 
чиновник ед Маврово; за III избор, а единица Вруток -
Питовски Јелисије, подпуковник т Ј. А.; за IV из-
борна единица Врапчиште-Аручи А. Абдурахмен, учи-
тел од е- Врапчиште; за V изборна единица Чеграни 
Текија А. Баки, работник од Гостивар; за VI изборна 
единица Баниц -Пере Абдула Ахмети, учител од Го-
стивар; за VII избори единица Србиново-Незири И. 
С а д и з е м ј о д е л е ц од е Србиново. 

.) Дебарска околија: За I изборна единица Де-
бар Халил Јашар: за И зборна единица Коџаџик 
Лени Акиф од Дебар; за III изборна единица Косо-
враеги-Кодра Џафер, од Дебар- за IV изборна еди-
ница Жировница.Тихомир Милошевска, од е. Битуше; 
за V избореа единица Галич ник-Пса. чдки Гјотго. од 
Галичник. 

БИТОЛСКИ ОКРУГ 

1) Град Вито "а * за I изборна единица Нафи Су-
лејман; за II изборна единица Димитар Несторов; за 
III изборна единица Димитар Влахов; за IV изборна 
единица Лилјана Человска; за V изборна единица 
Д-р Дума Александар; за VI изборна единица Лазо 

4 Хаџи-Пиловски. 
2) Битолска о к о л н а . З а I изборна единица. Ре-

лушино Д-р Вукашин Попа дин з а И изборна единица 
гари Милевска Н. Димче; за IV изборна единица Ку-
тариМилевски Н. Димче; за IV изборна единица К ' 
к т>ечанИ-Ка рангел овски А. Васи ; за V изборна еди 
чица Српци.Си• 'овски Р. Крсте за VI изборна единица 
Дедобалци-УжОски С. Реад""- оа VII изборна единица 
Г еотино-Талев1ски П. Дојчин; за VIII изборна еди-

• ница Бач-Талески К. Петар. 
3) Град Прилеп- за I изборна единица Та левек I 

В Блаже; за II изб-п м садница Џамбас Даре; III 
изборна единица Андреев Баче; за IV и з б о р н а едини-
ца Т е м е л о в с к и Ви око-Л гл јак; V избор еличина 
Василевски Бог \ 

4 Прилепска око. ија; зо I аборша единица Плет. 
вар-Ацева Верл- ^ И изборна единица Димитровски 
Гјоре; за III избор«,а единица Гопонани-Демиревски 
Џафер; IV избореа единица Мбжучиште-Дековски 
Тоде; зѓ V изборна единки" Подземски Мила«; за V! 
изборна единица Лагопо-Бојановски Тимче „Д 'зе". 

П Крушевска околија: за I изборна Кру-
шево-1 Г"-У мов ек и Наум: за И избори единица Пуста 
Река„Видановски Зл'ате; за III "".борна единица Кри-
•<>'ттани Д-р Боздов Стерио. 

6) В - / ^ " - - околија: За I избор»9 единица Брод-
Леп-каески Генче: II изборна едини з Дебришт.-
Мусттг} овски Т а ф и « ; за III избореа еди чица' Мо~-
риште-Павлецкји Панто; за' IV изборна единица Д-Р 
ков Синадиноски Т * бе 

7) Кичевска околија: За Т изборна единица Д-р. 
Спиров Борис; за II и з ' — еди.-иче Ч?"опс\--№'чо-
лески Младен; за III изборна единица Подвис-Але«-
ООђски с оп. е; та IV збори; единица Цер-Богески 
Драге; за. V избуши единица Туин-Вејсел"ек., Смаил; 
за VI изборна единица З^ј^с-Кат патоски Е ши, 
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10} Теа(речка околија: 1 игбореа единица Врат. 
ниша 3076; II изборна единица Теарце '!852; III избор-
на ед-пницл 01 ед:шево 2082; IV изборна единица Не-
прош гено 2608. 

11) Гостиварска Околија; I изборна ед/линц*. Го-
стивар 4004; II изборна единица Маврово 3009, III из-
бори0 единица Вруток 2816; IV изборна ед и ш ца Вран 
чиште 2680; V изборна единица Чеграни 2236; VI из-
борна единица Баница 2410; VII изборна единица 
Србиново 1851. 

12) Дебарска околија; I изборна единица Дебар 
2085; II изборна единица Коџзџик 2018; III изборна 
един!.,јр Косовраети 2490, IV изборна единица Жи-
ровница 1913; V изборна единица Галичник 2408. 

БИТОЛСКИ ОКРУГ 

1) Град Битола: I изборна единица 3020; II из~ 
;.:п единица 4035; III изборна единица 3273; IV из-

борна единица ЗГОО; V избор единица 2004; VI из-
борна един:: ; 1 2882. 

2) Битолска Околија: I изборна единице Велу-
тино 379"7; II изборна единица Буково 3347; Ш из-
борна единица Татари 4109; IV изборна единица Ку-
куречан1и 394'; V изборна е пица Српци 2869; V. 
изборна единица Дедебалци 2657; VII изборна еди. 
ница Гкготино 1337; VIII изборна единица 31ч '»26. 

3) Г р д Прилеп: I Изо >рна единица 3033; II из-
борна единица 2107; III изборна еди ца 2635, IV г з -
борнл единица 2178; V изборна единица 2238 

4) Прилепска околија: I изборна единица Плетвар 
2677; II изборна единица Коњари 2649; III изборна 
единица Тоцолчани 2480; IV избор единица Мажу-
чиште 2698; V изборно единица Десово 2449; VI из-
борна единица Лагово 2541. 

5) Крушевска околија: I изборна единица Кру-
шево 1869; II изборна единица Пуста Река 1647; III 
изборна единица Кривог а т чи 3208. 

6) Бродска околија: I изборна единица ТЗрод 2860; 
II изборна единица Дебрецин 1904; III избери?. 
ница Модриште 2444; IV изборна единица Само-
ков 2182. 

7) Кичевска околија: I изборна единица Кичево 
4622; II изборна единица Челопек 3022; III зборна 
единица Пс (бис 2188; .'V изборна един... Ц-р 2462; 
V изборна единица Туин " V I иг борна е д т лица 
Ззјав 2543. 

8) Дем^р-Хисарска околија; I изборни единица 
Доленци 2196; II изборна единица Жзан 2695; III 
изборна единица Загоричани 2670; IV изборна еди-
ница При" лци 2122. 

9) Мариовска околија: I изборна единица Беши-
ште 3206; II изборна единица крушевица 2360. 

10) Ресенска околија: I изборна единица Ресен 
)7; II изборна единица Ц рѕв 'I- /р 3024; 111 изборна 

е. - ' Подм ч^ни 2397; IV збсрнТ единица Х у -
ботано 2772-

11) Град Охрид: I изборна единица 3915; II из. 
борна единица 3151. 

12) Охридска околија; I изборна единица Арби-
ново 2926; II изборна единица Белчишге 2952; III из-
борна единица Мешеиште 2139; IV изборна единица 
Оп еница 2747; V изборни ед1« ца ^ !г и л е 2383. 

13) Струг а околија: 1 изборна единица Глиб--
чица 2883; II изборна единица Лабуниште 3521; III 
изборна единица РадОлиште 3094; IV изборна еди. 
ница Велгожде 3400; V изборна единица Струга 3224. 

ШТИПСКИ ОКРУГ 
1) Град Штип: I изборна ?ди мцп ">04 II изборна 

единица 3.598. 
2) Штипска околија; I изб:ц ш единица Радање 

3079; II изборна единица Балван 2045; III изборна 
единице Лајовица 2516. 

3) Град С 'румица: I изборна единица 3896, II .з_ 
борн0 единица 2767. 

4) Струмичка околија: I изборна еди ница Смо. 
даре 3218; И изборна единица Ново Село 3353; III 
изборна единица Муртино 2670; IV изборна еди-ица 
Босилово: 3935; V изборна е д и ш к а Весил©во 3179; 
VI изборија единица ВељуСа 2631. 

5) Кочанска околија: I изб »риа единица Кочани 
3843; II изб >рна единица Блатец 3679; III изборна еди 
ница Виница 2942; IV изборна единец? ^ новци 3055; 
V избор »:, единица Полачка 305°; изборна единица 
Соколарци 3192. 

6) Кратевска околија. I изборна диница Кратово 
2830; II изборна единица Оцила ЗС01; III избор а 
единица Злетово 2540; IV изборна единица проби, 
штип 2973. 

7) Царевоселска Околија; I изборна единица Ц ' 
рево Село 2538; II изборна единица Трабатовиш ге 
3-170; ••збирна единица Сиса 3154 

8) Беровска околија: I изборна единица Берово 
3223; II изборна еди ница Двориште 2905; III изборна 
единица Пехчево 2517. 

9) Р д е в и ц к а околија: I изборил единица р а д о _ 
виш 2500; II изборна единица Смиланци 2388; II из-
борна е шпица Под ареш 2800; IV и ;борна един ша 
Конче 321 

ВЕЛЕШКИ ОКРУГ 

1) Град Велес: ''-зборна единица 2758, II из . 
борна единица 2672, III изборно единица 2959. 

2) Велешка < лија; I :• -рн-ч еленин Б јг-.л.илј 
2353; II изборна едначи Изв >р 2437; Ш изборна еди 
и 1 ц Ј Горно Врановци 2077; IV изборна единица В ј-
ница 3135, V изборна единица Р а с т а н и 2371; VI из-
борна един- Сас?1,лари 2772. 

31 Св. николска :"лија; об >р:Д единица Се. 
Н и к о . : 2712; II избор единица Ерџедија 27"/ Ј; I 
изборна единица Немањица 2'8~; IV изборна единица 
Дреново 233 V изборна единица Црноргчани 2632 

) К авадарска е« : изборна единица Ка-
вадарци 3028; II изборна единица Бошава: 2274; 111 
изборна единиц Мрежичко 3099 IV изборна едини 
Дреново 23371 V изборна единица Црноречан . 2632. 

Неготино.а околија: I изборна единица Не-
готино 2557; II изборна един лп Долни Дисан: 4462; 
III изборна е.. 'ца Џи „кмирци 1622. 

,) Геогелијска околија: I изборна единица Ге:. 
лија 4472; II изборна единица Богданци 3118; 111 из-
борна единица Миравци 3104. 

7) Валандовска околија: I изборна единица Ва-
л андова 3807; II изборна единица Стари Дојран 43/8. 

VII. Утврдила дка з»а кандидатските лист,, надвор 
од Народниот фронт по изборните ед данци паднале 
гласови »ако следу е: 

СКОПСКИ ОКРУГ 

1) Кривога ' значката околија; 1 избори* единица 
Кр Паланке 1.125; IV изборна единица Подржикоњ 
1 257. 

2) Драчевска околија: IV изборна единица Горно 
Количани 660. 

БИТОЛСКИ ОКРУГ 

1) пилепска околија: IV изборна единица Ма-
и: униште 520. 

С) Бродска околија; II изборна единица Дебре-
ште 359. 

3) Охридска околија; I изборна единица Арби-
ново 427. 

VIII. Утврдила на о? народни пратеници н Уста-
вотворното собрание на Народна Република Макед -
нија според закључе пиј ата и"1 изборните комисии 
избрани се следните кандидат <: 

ГРАД СКОПЈЕ 

I Реон; За I изборна единица Кол итевски Лазо,, 
ГИ сед е гел иа Владата на Н. Р. Македонија; за 
И изборна единица Т е м е л о в с к и Борко-Лилјак 
Претседател на Народната младина на Македонија; 
за III изборна единица Петровски Ацо, Потпретсе-
дател на Извршниов одбор на Народниот фронт на 
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^ Д е м и р . х и с ^ р е к о околија: За 1 изборна единица 
Доленци-ГермоР Крсто Шаплтр; а II изборна единица 
>! 1Н-Поповски Соколе; за III изборна единица Јо-
новски В. ДД —-Ѕ.1Н; г IV изборна единица Пр-- 'илц;-
И,;;иое°Т<-И 3 , Цветан 

9) Мор|^в"Кс, околија; За I ' 'зборна единица Бе-
шиште-Решовски Трајко; за II изборна единица К р у . 
шевица.Ношп"ч Тоде. 

10) ^есен^чч околија: З а I изборна единица Ре-
о«ч-Д-р Мил,ове ки Киро; за II и з б о р а единице Ца-
рев Двор-Узунов.-"ч 1т ^тко.Абас; за III избор а 
единица Подмочанм- "рг.новоки Г јор ги; з а IV и з б о р а 

"'Ин га Љубојно-Фор"©е Богоја. 
11) Град Охрид: За I изборна единица Пир зе С. 

Пе ре; за II изборни единица Сулејман С. Наџи. 
12) Охридска о д о Ј ч ф : За I изборна единица ... 

биконо.Гинов - и Лазар, за И изборна единица Бел-
чиште-Трајчески Трајче; за III .изборна единица Ме_ 
шш;ште_Стрезовски Сандре; х. IV' изборна единица 
о—».-пи ца -Ст ев а неве ки Божин; -а V изборна единица 
ВелгОтпт-•-Сотир, зеки Наум. 

13) Стоушка окот ја З а ] даб срча единица Гло-
бочица-Цон- • - л Косте; о<л II изборно единиц Л д -

• Васил; за III изборна ег, -нина 
Радолиште-Костовски Спасе: за IV изборна единицо. 
Велгожде-Дика Ирфан; за V изборна единица Стру-
га-Малески Вл тб. 

штипски ОКРУГ 
1) Град Штип: З а I изборна единица Арсов Д. 

Лупчо; -а II избор едает- Апостолови М. Мијалче. 
2) Штипска околија: З а I изборна единица е. Ра_ 

д-ч»а-Чучков Р. Р.\?'"нуил; за II изборно единица е. 
Г влч-Незимов А. Фируз; за III из "лрца единица е. 
Лапавица-Беловски V. Димче. 

3) Град Струмица: За I изборна единица Влахов 
Димитар; И изборне.' единица Васил е в Гјоре. 

4) ^трумишка околија: За*1 избе Р а (-дикица Смо-
л1аре_Пеца«ов С. Трајко за II изборна, единица Ново 
СелО-Поп Андонов И Епаминонда; за III изборна еди-
п - М " т и н о - С т о и л к с Г. Ванчо; за IV изборна еди 
ница Боедхсво-Пелифрпе В. Иван; за V изборна еди. 
ница Василево Сијлиев А. Вејази; за VI изборна едини 
ца Вељуса.Пацкев Л Борис. 

5) Кочанска околија,- За I изборна единица Ко. 
ч?ни-Поповски Благ оје; за И изборна единица Златен 
Сали Шукри Шабан; за III изборна единица Винт ца 
МЈ »арловски Кирил Грујица; за IV изборна еди-
ница Зрновци Бра,жалени ' Никола; за V изборна 
единица Пол.—-а-Хгистов М. Стоја« за VI изборна 
е^ини-ѕ Соколарци-Х - С Т О Б Т. Страшо. 

С) Кратовска околија: З а I изборна един .ца Кра-
тово Матев Павел; за II изборна единица Опила Ана-
стасов Г. Мире; за III изборна единица З л е т о в о Л е -
трс в М. Трг јко; за IV изборна единица Проби штип 
Ја! ев Д. Блаже 

7) Царевоселск околија.- За I изборив единица 
Царево Село-Миг ..ки 3, Методи; за II изборна еди-
ница Трабатод-Мемишов Р. Сабрие ; за III изборна 
ел и ни ца С аоа-Георгиевски Т. Васил. 

8) Беровска околија: Зт I и Јо<> на единица Бе-
рово . Арсов Д. Лупчо; за II изборна в и н и ц а Дво-
р о т Николовски П Филип; за III избореа единица 
Пехчевс-Андоновски Ј. Симо. 

9) Радовишка околија: за I изборна единица Ра 
довиш—Донев Т. Стојмен; за II изборна единица Сми 
луанци—Мехмед Абдурахм^н, за III изборна единица 
Подареш — Ну мадов X Веј асен за IV изб> единица 
Копче—Лехтсва А. Ката 

ВЕЛЕШКИ ОКРУГ 
1) Град Велес: За I изборна единица Гигов А. 

Страхил; за II изборна единица А': рт улков Алексо; 
з III изборна единица., Андреев Б е. 

/ " зл еш а околија*. За I избореа единица Бого-
мила Извиев К, Стоилко; з&> II изборна единица Из-
вор, Брашнаров Панко; за III изборна единица Горно 
Врановци, Селимовски Јусуф; за IV изборна единица 
Војница, Домазет в М. Никола; за V изборна единица' 
Ра л ик, !" рбева Маца; З а VI изборна единица Со-
јан л р и, Ш ' х И"--зил Х^мда. 

•') в. н и н е с к а околија: ча I г лорна единица 
Св. НИК те. Калешевски Лазо : за II изборна единица 
Ерџелија. Гаврил ос ки ^'ои з; за Ш изборна едини ц< 
Н( ... Бурзескп т \ Ванчо; а а IV и-борна единица 
Малино. Тодоров Н. Геров; за V изборна единица 
И\мајалија , Мустафов X. Саид. 

4) Кав дурска околија: За I изби,.на единица Ка-
вадарци, Минчев В. Никола; за II изборна единица 
Б пела, Горов Т. Јован; за III избориш единица 
Мрежичко, Гелов Р. I—рс, за IV избореа единица 
Дреново', Ицов Р. Ацо, за V изборна единица Црно« 
речне, Џунов М Ристо. 

5) Неготинска околија: За I изборна единица Не-
готино. Чаушев Р. Боро; Зз Ц изборна единица Долни 
Дисан, Мојсов Д. Лазар; за ЈП изборна единица 

•тиоци, Муратов С. Бејзет. 
6) 'ска, За I борна еди"'Ј'п Гев-

гелија Б а л с к и Ј. Рисао; г а П изборна единица 
Богданци, Петрушев Кирил; за III изборна единица 
Мир?-гци, 3 аф иро е Милко. 

7) Ват? ^човека околија: зл I избо) из ед.ипц". 
ВаландОво, Темену гов Мито „Железни"; за II изборна 
< .лца Стари Дојран. Шабанов X. Хамза 

IX. Со прегледот на изборните акти Земскава 
избрани комисија е утврдила да во работата на пое-
ипонкон нкЈодеи ч.чоиоомо и и^ _но имннс!идеи инис 
е -мало токон ма лр неправилности 'поради неупате-
'лоста на членовите на комисиите и на избирачките 
о; 'пи, а во нивните записници најдени се извесни 
недостатоци, ком произлезат вт ] даг по од очиглед, 
ните грешки во прее.метуењето или при препишуе-
љето. Нс о:.те овие неправилности и недостатоци не 
1 I имали никакво влијание ви крајниот резултат на 
изборат 

А; Запис..лк Земската) избор,ни коми.'-
зл у • врдуење »а избсрц-ите резултат! е п ".изборите на 

Кон ов.,ј извештај приложуеме: 
" ч и • ' 1 -V •; пој;., јото о р л и н е на 

НГ Мл« един ија Бр, ; 
Под Б) Табеларен преглед : а изборните резул-

тати по изборните с и н и ц и ; 
Под В) Зависници за примопредавањето н а избор 

ни а«.-т.ч 
Изборните акти (записниците на околијските, град 

ските и реонските изборни и 'миг .. и зли" жиците на 
избирачките одб »ри) по бројг.ода состојба наведена 
во записници. ; за ри.,:о_пре^ лаењето на изборните 
гит" се н а в е д а т ( ед они по •• збирните околии во 
I росторише на Народното собрание. 

Скопје, 1 октомври 1946 I 

Секретар. Претседател. 
Благој Попевски, е- р. Коста Тасевски, о р. 

Членови: 
ЈТ бен Лане 
Е : : д Док е 
Благој Левков 
Димче Хаци Митревски 
Димче Коцев 
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Бидејки им>а објективни услови за отварање V, VI и VII 
одделение. Министерот на народната просвета го до-
несуе следното 

РЕШЕНИЕ 

Чл. 1 
Се отварат виши одделенија при основните учи . 

лишта во следните места: 
I. Битолски округ: 
1. е. Буково, Гавато, Цапари и Добрушево — би-

толска околија. 
2. е. Слепче, Смилево Доленци — Демир хисар-

ска околија. 
3. е- Царев Двор и Љубојно — Ресенска околија 
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4 е. Криво Таштини — Крушевска околија 
5. е. Белчиште Врб ја н и и Косел — Охридски 

околија. 
6. е Брод и Ропотово — Бродска околија. 
7 е. Ста' розина — Мориховска околија. 
8 е. Долгаец и Т о п л а н и — Прилепска околија 
11. Скопска округ: 
1. е Маџар* и Љубанци — Маџарска околија. 

2 е. Гјорче Петров — .Петровска околија. 
3. е. Драчево и Ракотинци — Драчевска ок лиј*. 
4. е Те ар ци — Теаречка околија 
5. е. Отошица — К о з ј а к а околија. 
6 Во Манастир „Јаван Биг.,реки" — Дебарска 

околија. 
III Велешки округ: 
1- Богомила. Извор и Градско — Велешка околија 
2 е. Г. Бошава, Мрзен Ораовец Бегниште Вз_ 

т0;пз и Рос^ма« — Кзвадарека околија. 
IV. Шгишски округ: 
1. е. Ново Село и Босилово — Струмишка околија 
3 Тработивиште — Царевоселска околија. 
4. е Карбинци -— Штипска околија 
5. е. 3 тетово — Кратовска околија. 
6 е. Оризари Виница. Блатец и Ц р н и ц и —Ко-

чанска колије. 
Чл. 2 

Ова Решение влегуе во сила од тенор на објавуе-
њето. 

Бр. 5601/46 

Министерство за народната просвета 
Никола Минчев, 
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ПРАВИЛНИК 

За оргадизоцијаи делокругот на Уредите и ре-
фератите за ра цио чир ање. 

Чл. 1 
Ва делокругот на Уредите за рац минирање фор-

мирани при градските и месните народни одбори, 
епатја: 

1. Водење евиденција за бројот на п о т р о ш а ч и ^ 
по категории примени на рационирзно снабдуење во 
подрачјето на нивниот Народен одбор и доставував 
озеленија за истото на Министерството на тргови ја , 
та и снабдуењето. Евиденцијата ке се води воз ос-
нова бројот на издадените потрошачки карти и това 
за секој месец по оделио односно за секоја емисија 
потрошачки карти. Со та ј а цел Уредите ке заведат 
картотека према установениот образец од страна на 
Министерството на трговијата и сна блуењето. 

2 Вршење категоризација на потрошените воз 
основа доставени потрошачки уверења и спискови на 
потрошачите и проверуење исправноста на тие уве-
рења. а во склад со Наредбата за категоризација под 
Бр. 22710 од 30 септември 1946 год. (Службен лист 
на ФНРЈ бр. 76/46) В 0 спорни случаји прч к о т о р и , 
зирањето на поедини потрошачки групи дефинитив-
на одлука донесува Министерството на трговијата и 
снабдуењето на ФНРЈ. а во согласив со Министер-
ството на трудот. 

3. Требовање потрошачки карти од Министерство 
то на р е в и ј а т а и снабдувањето и нивното издавање 
на потрошачите. Со таја цел Уредите, односно с е ф е . 
ратите за рационирање ке приготват план за нужни-
те им потрошачки карти и ке достават требовање на 
Министерството на трговијата и снабдуењето према 
установениот образец нај-шасио 30 дена преди месе . 
цот за кој се т р е б у а ј картите. 

4. Ра»©водство и подучавање Во работа помош-
ните органи за издавање потрошачки карти и к о н . 
трола врху ракувањето и издавањето истите на по. 
трошоците. Уредите, односно рефератите ке одржат 
курсој во кој ке ги запознат уличните и блокови по-
вереници за сндбдуење со начинот на издавањето п о . 
т р к а ч к и т е карти како и со проблематиката на ра-
ц полирањето. 

5. Установуење записите од рациониЈра'ни стоки 
при поггрошачите од сопствено производство иди на-
бавени по друг начин. Записите ке се установуват во 
содејствие на уличните, односно блокова повереници. 

резултатите на истото ке се уписув^т во потрошач, 
кото уверење на логичното лице. а во место за Теја 
цел определено. Това ке се врши при секоја емисија 
на потрошачки карти и ке служи како мерило за 
давање на еден, цва или сите гри вида (а б в.) по-
трошачки карти на потрошените. 

6. Водење сметпов дствена служба за примени ге 
и издадените потрошачки изрти. Ке установа г специ 
алии киигл, за применете потрошачки карти 
н и в н а т а в р е д н о с т и за и з д а д е н и т е 
јоана исхрана и социални установи и вршен,е отчитз 
ње за издадената стока в з осн ива белешки купени 
тачкица и ДР. оа чита ње то ке се врши прет уредите 
односно рефератите за р-пш шнирање по ф о меч ри 
установи од ова Министерство к ин кој ке се приложат 
белешките, купоните гочкиците и сл-

7. Соработуење со односните отсеци или рефера-
ти при нивните извршни одбори кој вратат доделу-
вање стоката на трговските претпријатија за јазна 
исхрана и е ој-јални установи и контрола на пр ".вил. 
но оп а при доделуењего на стоката. Ке стават на рас-
положение сиге сведенија необходими при расподел 1-
та на стоката на надлежните отсеци. на пр. бројат 
на прилепените потрошачи. количествата и видот 
на стоката останата како неконсумирана при тргоз . 
ските претпријатија и сл.. Прибирањето на тие све-
денија ке се врши в ЈЗ основа установените ф зрмулЈ-
ри од страна ова Министерство. 

8. Контрола врху правилното издавање ра пиони, 
раната стока од страна трговските претпријатија ЗЈ. 
јавна исхрана и социални установи и вршење °тчи-
тоњето со нив за издадената стока воз основа белеш. 
ки купони точкици и ДР- ке се врши пред уредите 
односно рефератите за рац ион1 гурање по формулари 
установени од ова Министерства кон кој ке се при-
ложат белешките купоните топлините и сл. 

9 Контрола на сточните зтлихи при трговските 
претпријатија проверуење бројот на потрошачи"^ 
примени и снабдени со раци°'нира'ни стоки и вршење 
категоризација во поедини надлештва. Установи и 
претпријатија. 

10 Вршење останалите р а б и н кој ке им бидат 
ставени во надлежност со посебни прописи. 

Чл. 2 
Задачите на Уредите односно рефератите за 

ра цио ниро ње поставени со овој Правилник, како и 
01 одделни прописи, ке ги врши досегашниот персо-
нал по н. о. кој се занимавале со таја материја а на 
кој ке му биде придзден доделениот персонал соглас-
но Решението на Министерството на финансиите бр 
41462 од 3. X. 1946 година 

Чл. 3 
Уредите за раци шнирање кс би..а г г.ак.о©одечи • л 

шеф на Уредот на ко.! г.е м/ ' и д е дирскт-но претио 
ставан Прочелникот иа Одделеа за трговија и сжб-
дуење на односниот народен одбор. Рефератите з ј 
гациондрање ке бид а т раководени од рефереи т -а 
кој ке му биде директен претпоставен претседател : 
односно секретарот на месниот и пбор. Исклучени-
сд тоа прават оеферентите за рпц понирање на ре >н 
оките народни »двори јо гр. :копје, кои се директно 
под Уредот за ра ци опирање при ГНО — Скопје. 

Чл. 4 
Уредите, одн сно рефератите за рационира.ц е 

Бедната след формирање да извршат разграничуваа 
со остааалите отсеци, односно реферати при одде 
лите за трговијо л снабдуење, а в> скл,'Д со проп 1-
сгте на овој Правилник. 

До колку некоја работа која то сега вршел друг 
отсек, односон. ферат т- в надлежност на Уре-
дите, односне рефератите за рац и опира но "х«бдуење 
в) истите ке м т и на работа и одговорниот чи-
неа ик. 

Чл. 5 
Целиот персонал во Уредите одн осло рефера-

тите за р а ц к о в ј јс го назначува надлежниот наро-
ден одбор, а ао согласив со Решението на Министер-
ството на финансиите на 1 Ј О Македонија под Бр. 
41.462 од 3 X т. г. Слс,. - шачуењето на доделениот 
персонал, надлежните народни одбори веди ара 
истото гсе го обавестат ов* Министерство. 
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Чл. 6 

В|о делокруг на рефератите за №ционир1а(њ<е 
снабдуење »ац месните нар сидни одбори како ги при 
реонските н. е. Отагј.адјт истите работи помен ати во 
чл- 1 на овс(ј Правилник. 

Чл. 7 

При расподела потрошиадаите карти Уредите за 
ра,цј'шнира'ње односио рефератите каде тие Уредиме 
се формирани, можат да) се користат со соработката 
на поедини лица, кој ке се стават доброволно на 

Расположение а во својство на улични или • блокови 
повереници за) 1снабдуен>е. 

Чл. 8 

Одредбине на овој Правилник влегнат во стала 

од 1 ноември 1946 год, Сите- потајно дадени надат. 

е теи ја кој се косат со прописите на! свој Правилник 

се одменушт-

Министер «а 'трговијата и с н а б д у в а л о : 

Д. Бо јавовски-Дизе. е. р. 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
С у д с к и о г л а с и 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

Тужителот В а'Оил Димитров Кгр ацески од град 
Скопје, ул. 63 бр- 4. поднесе против тужената Оли-
вера Карановска од пред Кратово а сета во непознато 
местожителство! тужба за бракоразвод. 

До ова тужба одредено е речиште за усмена рас 
права. 

Како местото! н'а живеењето на (тужената, не е 
познато и се поставу е како! заштитник најнежните пр а 
ва Антон Тед оре в адвокат од Скопје, ксјј ке ј'а за-
ступа на. нејзин трошак и опаснсот, дујри истата и е 
се јави пред суд иии не назначи полномошник 

Од Окружниот народен суд во Скопје 3 јули 1946 
гр- Струмица,, 7 VI 1946 Родина. 

Исак Леви бив. царински посредник од Скопје. 
в.о> .март месец 1943 година, заедно со Другите евреи 
е одведен во Германија, од дела до денеска не се 
вратил нити се јавил да е жив. 

Се полену е неста нашиот и оекЈој кој знае нешто 
за него да се Ѓави на овој суд иди на старателот Вол-
јана Исак Леви. од Скопје, ул. 488 бр. 18. во рок Од 
месец дена- од објавувањето. зашто, во противно неста 
малиот ке! се прогласи за умрен-

Од Околискиот суд во* гр. Скопје. 7 X 1946 год. 
Р 3223/46 год. 

Се прогласу е за умрен Ристо Георгиев Џидашов 
од ср. Струмица-

Околискиот народен суд во гр. Струмица. 1об ја -
вуе. дена на молбата на Марија Ристова Ципалова од 
гр. Струмица се понорен ис|спупо1к за прогласу^ње за 
умрел мажот не РиЈсто Георгиев Цид алов од -гр. Стру-
мица! кој е како в ој ник во 15-ти1 корпус иа нашата 
армија извеан ал на 12 IV 1945 год-, при е. Гу ричу х 
ао бербите и од тогај до сега »е се знае ништо 
за непо. 

Се потаануе Ристо Георгиев Џид1а|л|с<в и секој оној 
кој знае за сегашното му место пробивано да това. 
јави. на (свој суд в® рок »с1д 2 (два^ месеца« од денот 
на објавувањето на овој ошлаас. икако след таа дата 
ке' се п р о г л а с за умрен-

Р. Бр. 846/46 год- ед Околискиот нар. суд во 
гр. Струмица. 

ОБЈАВЛЕНИЈА 
Манахем Аврам Рубен и неговата жен3 Ана. син 

му Алберт (Аврам) и керка му Елвира, бив- од Скопје 
во месец март 1943 ,г. со другите евреи, се одведени 
чо Германија |0д дека до денеска не се вратите нити 
'се јавиле да се живи. 

Се покануат неотаналите: Менакем А. Рубен, же-
на му Ана. С|И1Н; му Алберт (Аврам) и кер^а му Елви-
ра и се1К0|ј кјој нешто знае за1 нив, да се јави. во овој 
(суд или на старателот Емануил Аврам Рубен од Ооо 
пје ул. 81 бр- 7 в« срок 10(д месец дена ОД објавувањето 
зашто в« прртавен случај неста нали те ке- се прогласат 
за мртви. 

Од Околиски)1-т суд во гр. Скопје. 21 октомври 
1946 год. Р. бр. 3623/3. сер- а- бр. 1149 

Хаим Аврам Рубен и нагона та жана Сара. син 
му Ме наком и ќерка, му Булица бив. од Скопје, во 
месец март 1943 год. со другите евреи, са одзедбни 
во Германија каде до ден еј сада не се вратиле нити се 
јавиле да се живи. 

Се ткжануајт постанаа ите: Хаим Аврам Рубен. »е 
товара жена Сар. син му Мешањем и херкјц му Будиш 
и секој кој нешто знае за »нив да се јават во судот 
ади иа старателот Емануил Аврам Рубен од Скопје 
ул. 81 бр. 7 во срок од месец дена од објавуењето 
за|шт|о во противно настанатите ке се прогласат за 
мртви. 

Од Околискиот суд В|о Скопје. 21 X 1946 под-
Р. бр. 3624/46 сер. а бр. 1149 

Р а з н и о г л а с и 
ФРАНЦУСКО-СРПСКА БАНКА А.Д. ВО ПАРИЗ 

ги известеа своите акционери дека редовната го. 
диш'на скупштина ке се 10др1жи во друштвен ото седи-
ште во Париз улица, Мајербер бр. 7 во вторник на! 26 
ноември 1946 год. во 15 оаапот со следниот дневен 
ред: 

1 • Извештај на' Управниот одбор; 
2. Извештај на прегледаните иа сметките; 
3. Одобруење на заклучни сметки за Ј945 год.; 
4- Именовашие за членските »а Управниот одбор. 

УПРАВА 
Сер. А. бр. 1848 1—1 
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ОГЛАСЕН ДЕЛ 

Р е г и с т р а ц и ј а на К о о п е р а ц и и о д К о о п е р а т и в н а т а 
комисија при В л а д а т а на Н.Р.М. 

Кооперации дата комшија. при 17 реге ед: те лг ти а го 
гон Владата на НРМ — Скопје со ле шени е бр. 12 ед 
7 VI 1946 'Год. одбори, и внесе во својот регистар 
новооснованите Даграмаџиска производитслна) коопе-
рација! вс! гр Кочени околија кочански/ пгд камено 
„Рад© Кр от ов чета". 

ДОдолер^ципОтш е основана, по типовите псавило 
за производители а! к о ш е р гоци ја издадени, од Коопе-
рагпивнагм комисија. 

Одговорноста е ве 10 СТРУК размер. 
3(21 кооперацијама подпишуат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 815/46 Скопје. 
Ксооерапитааша) комедија при Претседателството 

чЅ1 Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 ед 
7 VI 1946 год. одобри и внесе во својот регистар 
НС1В01:<ОЗГ1В13|НРТА ПР)ОИАВ'ССТЕЛНА К О Н Д У О О Џ Ж Ж , КООПЕ-
РАЦИЈА! во' Кеча«« околија кочанска' под името 
„Бодканџ. 

Илопе,равдигјгата е основана по тестовите правила 
з,3' производители а| ко он ер'нп јо издадени од Коопе-
тивнаф комисија.. 

Одговорноста е ве 10 струк р зм еп. 
З а коОпервдијата /подоиш уа гг членовите на из-

вршниот одбор 
Реши старски" бр. 809/46 Скопје. 

Кеоперативдапа! кошпица при Претседателството 
-изи Владата на НРМ — Скопје со решение бп. 12 РД 
30 VII 1946 год. одобри, и внесе во својот регистар 
иовоосноввдата; пиотребителш коспергцича. во тр. Би . 
тола околија) битолско' под м е ч „Тоше Спиров" 

НоопепМцнрта/ е основана по тестовите правила 
3,3' пр ои зв сд ит ели а. кооперација издадени од Кооне-
реггиизз-па ксмксита. 

Одговорноста е во 10 стпук размер. 
З а аоо^пеовдијата тодгоиииуа/г членовите на из-

вршниот 'одбор. 
Р<»г,̂ г1Т|зток!л/ бо. 867/46 Скопје 

Кристе ̂ ативНл. комисија и ои Претседателството 
но Владата, на НРМ — Скопје со решение бр. 12 ед 
30 VII 1946 год. одобри и внесе да својот р е ш е т - р 
новМдсѓлов амата шабдиггелад 'кооперација во. пр- Во<-
лгндЈПзо околија валандовска,. 

Мерперацигјота! е о1СлПва1Н'п по типовите правила 
з,а произвсдителна кооперације издадени од Кооие-
сија1. 

Одговорноста е ве 10 СТРУК ро зм еп. 
З а коОћеазцијата нодпишуат членовите на ил. 

ВрШШОТ ОДбоП. 
Регистерски бр. 873/46 Скопје. 

Ке операти® дата, коми аида. при Претседателството 
ла В лат 3 тд на НРМ — Скопје со решение бр. 12 ед 
19 V 1946 год. одобри* и внесе во својот реп дот ар 
новооонованата производ,ите дна кОндуредиска кооне 
рација/ во го. Битолу околија' битолска под семето 
„Пролете^". 

ШДопергаадифата! е основана по типовите правила 
за производители а К01сперац1иѓг' издадени од Конопе, 
р в тив нат а к омиси ја. 

Одговорноста е ве 10 струк размер. 
За 'КоОперацијата поднишуат членовите на ИЗ-

ВРШНИОТ 'одбор. 
Регистарски бр. 790/46 Скопје, 

Кс оперативната, комадима пг" Претседателството 
ла, Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 ед 
6 V 1946 год. (Одобри и внесе еР !С/вој;сгг регистер 
ловшоЈлсвОната 'сточарско.производители^ коопераци-
ја во тп Гевгелија <окли1 а гевгелиска: под омера Аџ|.' 
бп/рил". 

Ш (операцијата, е основ апА по типовите правила 
за производ италиа кпотергци'?' издадени од Ко|о,пе_ 
Р/дтивн.31та комисија. 

Одговорноста е ве 10 струк размер. 
З а '»операцијата подвили уа,т членовите на из-

вршнион одбор. 
Регестареки бр. 775/46 Скопје 

Ке оперативната компаса при П р е те е доге лс ТБ а по 
кјЈ Владати, ,н,а НРМ — СкОп е с о решение 'бр. 13 ед 
22 VII 1946 год. одобри и (внесе в1а сводот регистар 
наЕОоснсв^чатл Горска при Наводите л нп кооперација 
во е. Мрежичко 0кР1шј|а кевадарска' под. името „Ва-
сов град". 

Ш 1опгр/Јц»нгјата1 е оси: /вала по типовите пр 'цип 
за гароизводипгшна кОЈсперациГа издадени од Коп,пе_ 
ративнста комисија. 

Одговорноста е во' 10 струк размер. 
За, коопераци.ј|Зта- пошпишуат чЛ'еи1оВ'И1Те ни аввр . 

пилот одбор. 
Регистарски бт. 855/46 СкФпе. 

Кс оперативната. комитима при Претседателството 
№ Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 ед, 
10 V 1946 год. одобри и внесе во својот регистар 
ново основан лга земјод. нОбавно-прсддјла коппера. 
ција, вш е. Елевци околија дебарска. 

КИопер>ац1И1Ј1ат131 е основана по типовите пратил« 
за земједел. набави -продајни кооперација) издадени 
ед Ксонреативнста комисија 

Одговорноста е ве 10 струк размер. 
За! кооперација та нодлишуап' членовите на из-

вршниот Одбор. 
Регистарски бр. 779/46 Скап е. 

Кс оперативната, комшија при Претеедателствогго 
на, Владата на НРМ — Скопје еа решение бр. 12 ед 
10 V 1946 год. одобри и внесе во својот регистар 
новооснованото« фискултур. потр. произ кооперација, 
во гр. Скопје околија, скопска псд името Фис,ког". 

М-(операцијата! е (основана, по типовите правила 
3'-! и ро ново - потребите лил кАоп епа пија издадени од 
Кооперативност комисија. 

Одговорноста е ве 10 СТОУК размер. 
За коОПерацијата иодпшшуагг членовите на из. 

впшниот 'Одбор. 
Регистарски бр. 783/46 Скопје 

Кс оперативната, коми ија при Прете ед агелствооо 
на Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 од 
10 V 1946 год. одобри и внесе во својот регистар 

хлабарскд! пр^извадитедла кошереци. . 
ја во Струмица околна струмичка 'под името- „Сло-
боди". 

КИопер, змијата е основана по типовите правила 
за производител коен ер адија, 'Издадеш ед коопе-
р а тиви гага ко мисија,. 

Одговорноста е ве 10 СТРУК размер. 
З а коОперацијата подпишунѓг членовите на 

Б Ш'Н1И0т 'одбор. 
Регистарски' бр. 780/46 Скшј©. 
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Кооперант НЕШТО комисија* прм Претседателството 
на Владате, на. НРМакедонија Скопје со решение бр, 
12 од 7 VI 1946 година- одобри и внесе во својот ре.1 
гис.гао новооон ов зната. земјоделска .набавио продајна 
кооперације во е. Долани околија прилепска 

Ке опере ци јета е основана' по типовите правила 
за земјо д. набавио продај ла кооперација излачени 
од К о ш в р а т е н а т а комисија 

Одговорче »сто е во 10 струк размер. 
3^ кооперацијама подпишувот членовите на извр-

шниот одбор. 
Регистарски бр. 810/46 Скопје. 

К оперативната комисија' при. Претседателството 
н1а Владата! ип НР Македонија Скопје со решение бр. 
12 од 27 V 1946 година одобри и внесе во својот ре-
гистар нов роснов сната земјоделска и: бавно продајна 
кооперација! во' "е. Кладник околија маневска. 

Кеолеранијега е основана по типовите правица 
за земјсд. -набавено продајна кооперација издадени 
од Коаперѕтивната комисија 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
Зл ко операцијата' подпишувот членовите на извр-

шниот одбор. 
Регистарски бР. 807/46 Скопје. 

Кооперативност комисија при) Пр етос дане лството 
на Владан? на НРМакедонија Скопје со решение бр. 
12 од 7 VI 1946 година одобри и, внесе во својот ре-
гистар нОвооснов зната земјоделска не бавно продаја а 
кооперација во е. Ново« околија дебарска. 

К':©пер^циј'_гга е основана1 по типовите правела 
за' З0мј1од. набавете продана кооперација! »издадени 
од КосоераТиводата колекција!. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
За ко оп ер ац и јата. подпишувот членовите на извр-

шниот одбор. 
Регистарски бр. 811/46 Скопје. 

Кос пер ат нине (тп асом исаија! прм Претседателството 
на Владата на НР Македонија- Скопје со решение бр. 
12 од 24 V 1946 година одобри и висев во својот ре_ 
гиагар новоосн ов зната земјоделска избавио продајна 
кооперација: во 1С. Моносштошо околија! струмичка. 

Корнере цијевна. е основана1 по типовите правила 
за земјод. набавело продајна кооперација* издадени 
од КоопергЈвивната, комедија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
Зи кооперацијама под-пишуват членовите на извр-

шниот одбор 
Регистарски бр. 802/46 Скопје. 

Кооперативни™ комисија при1 Претседателството 
но Вл' дат на' НР Македонија' Скопје .со решение бр-
12 од 24 V 1946 година одобри и внесе во својот ре,, 
ги от ар нов оос нов зната земјоделска не бавно продајна 
кооперација, ва гр. Кнгоевс/ околија кичевска под имо., 
тс ,,Пролетер". 

Ко (операцијата, е основана по типовите правама 
за земјод. набавено продајна кооперација издадени 
10Д К ех оперативната комисија1. 

Одговорности е во 10 струк размер. 
Зп ко операцијата! по дп иш уво т членовите на извр-

шни; т одбор. 
Регистарски бр. 803/46 Скопје. 

Кооперативнета комисија при. Претседателството 
на Владате на НРМакедонија Скопје со решение бр. 
12 од 24 V 1946 година одобри и внесе во својот ре_ 
ги от ар нозоосновгната земјоделска побавно продајна 
кооперација во е. Враќаш те-ггац а околија- кичевска.. 

оп еро ци јота' е основана' по типовите правила 
за земјОд. набавио продајна кооперација! издадени 
од Ко оперативната! комисија. 

Одговорноста' е во 10 струк размер. 
За ко операцијата подпишувдт членовите на извр-

шниот одбор. 
Регистарски! бр. 800/46 Скопје. 

К'ООператив1н!ата' комисија! прм Пр ед сед ат е летното 
на Владата ,н& ПРМ Скопје со решение бр. 
13 од 5 VII 1946 год. одобри и внесе во својот реги-
стер новооанованата селска универзална; кооперант 1а. 
ОХО Ј\'И СОИ 'Г|МОН01ИСЈ|0,ГС (ИГИЈГСМИО |ВДИВ|3'(Ј)2И,3 ' 0 ОН 
„Илинден". 

Корперацијота е основана, по. типовите правиле-
за селска, универзална, кооперација, издадена од Коо-
пергггивноггр комисија. 

Одговорноста е во 10 (струк размер. 
КооперПцијзта ја пРдпишуат членовите на из-

вршниот одбор 
Ге, истарски бр. 840 Скопје. 

Кооперативни,та комисија! при) Претседателството 
на Владата, на НРМ Скопје СО' решение бр. 
1Г од 26 VII 1946 год. одобри и внесе ве својов г> ги. 
етер новпоткованата селска универзална кооперации 
во е. Ровон Рк о лија го стив грека!. 

Кориерацијата. е основана, по. типовите правел« 
за) селска универзална кооперации издадена под Коо-
перативност! комисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
К о о п е р а ц и ј а ја подпишуат членовите на из-

вршениот одбор. 
Регистарски бр. 856 Скопје. 

КооперативнОта комисија! при Претседателството 
на Владата. нЛ НРМ Скопје ср. решетке бр. 
13 ед 26 VI 1946 год. одобри и внесе во својот реги-
стер новоо сиов а н ата селска универзална протераник 
во о. Ма.ко!зо околија медиовска под името „Меркова". 

Корпорацијата е основаш по типовите пратил* 
за« селска универзална кооперации издадено сјд Коо-
перлПивштГЈ комисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
К о о п е р а ц и ј а ја пРдпишуат членовите на из. 

ПрТП.ЧИОТ о д б о р . 

Регист! роки б, . 849 Скопје. 

Кооперативнота комисија! при: Претседателството 
на Владата, на' НРМ Скопје со решение бр. 
13 сц 5 VII 1946 год. одобри и внесе во светот реги-
стер ново! изнова нат а селска универзална' кооперации 
в* е. Смиланци Околина радовишка под името 

Паруца" 
Коен е ра ци ја та е основана по. Фи!пови|те пропил*1 

за/ селска универзална кооперации издадена ед Коо-
п е ре ти вие т ; I кс ми сија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
^ о п е р а ц и ј а т а ја пОдпиѕшуат членовите на из-

вршниов одбор. 
Регистарски Ст. ЅЗЗ Скопје 

Кооператива та комисија' при Претседателството 
на Владата на. НРМ Скопје со, решение бр. 
1? 21 VI 1946 гол одобри ги внесе во својот реги. 
етер новеоснованата селска Универзална кооперации 
и I е. Здуње1 околија гостиварска под името „Јадран". 

Кор пе рациј ита е основана по. типовите правили 
за селска универзална кооперации издадена од Кор-
нере !г!" вез гп'. ке ми сиј а. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
Кооперацијама ја пРдпишуат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 819 Скопје 

Косперативнпта комисија! при Претседателството 
ни. Владата, на, ПРМ Скопје со, решение бр. 
13 од 22 VII 1946 год. одобри и »внесе во својот реги-
стер нов,основаната селска универзална' кооперација 
о е, Лисичје околија велешка под името „Теполка*'. 

Кооперацијама' е основана, по. типовите правила 
за; селска универзална, кооперации издадена Од Ко-о-
пе^/гсивнат1! комисија.' 

Од гов ср но »ста е во 10 струк размер. 
К о о п е р а ц и ј а ја пРдпишуат членовите на из. 

рр итниот одбор. 
Регистарски бр. 834 Скопје, 
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Кооперативндта комисија, при ^етоедагтелството 
еп; Владата па НР Македонија Скош% од решение бр. 
12 .од 19 V 1946 година; одобри и ла^се во својот ре_ 
гистар земјоделска! наКЅав. п р о д а ј а кооперација во 
С. Ив'Певци околија! демир хис^рокч лод името "М'Ѕ1р_ 
Ш1.;л Тито". 

Кронера цијепа е основана' по киповите правила 
за земјоделска! »аба®, продајна клон- .рација и з д а д е ш 
Цд Као п е р о т и к а т а комисија 

Одговорноста* е во 10 струк г* -л Р-
3)а ко операцијата: подпишуврт членовите на 'ИЗВР-

ШНИОТ о д б о р . 

Регистарски бр. 787/46 Скопје 

Кос перат, и в и д т комисија! при Г ? е тсед ап е л е тв от о 
на Владате! на НРМ:а(колонија,- Скопје, со ропсиме бр. 
12 од 24 V 1946 година' одобри и ^ о г во својот ре-
г и о н новоосновтмшппа! земјоделска о б а в и о продајна 
кооперација во е. Орл':иди околија дичевска. 

К" опера цијдто е основава' по »новите правила 
з а земјод. иРваанр продажна к|о| д*-ј,аци ја издадена 
од Кослграггиината ко,мисија. 

Одговорноста1 е во 10 струк раѓал Јр. 
За кооперацијама подпишуаз-г чиновите на извр-

шниот одбор 
Регистарски бр. 799/46 Скопје. 

Кооперативни тц комисија при Г" ~ енседателството 
на Влагата »а НРМ Скопје С> решение бр. 
13 од 22 VII 1946 год. одобри и влеч>, во својот реги-
стер новсрсиованата селска универзална кооперации 
во е. Козица околија кичев|ока под целото „И лин-ден". 

Корнер,аци јата е о с т р а н а , по: "чловине правила 
за, селска универзална, кооперација ^дадена ед Коп-
ие рг Шившгг)11 кс ми си ј а. 

Одговорноста е во 10 струк р ? » ^ р . 
Кооперација™ ја пОдпишуат Чи:'-.новите на из-

ВЈ. шии от одбор. 
Регистарски бр 852 Скопје. 

Кооператива та комисија при иретседателството 
на Владата, на НРМ Ско-пје С* решение бр. 
П од 30 VII 1946 год. одобри и в н ^ г во овоот реги-
стер новое^нованата селска универзална кооперација 
ио е. Сусклари оболија велешка пол ^мето „Јгрба.ш". 

Корпорацијата, е основата, по * ».ловите правила 
31 селска универзална. кооперација »..дадена од Коо-
нерггтавшт, комисија. 

Одговорноста е во 10 струк р?^. Јр. 
Кооперација™ ја пОдп«шуат н е г о в и т е на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 863 Скопје 

Кооператива та комисија! п ш ГЕг>етс .дателството 
на Владата, на НРМ Скопје е * решение бр'. 
13 од 30 VII 1946 1 од. одобри и в не е* во својот реги-
стер новШанованата селска универзална кооперација 
Н|сл е. Маре,мици Околија ва лан девска 

Корпорацијата. е основаш, по чловине правила 
за! селска универзална кооперација ..дадени од Коо-
ггерг 1Г|кВ1И2ггГ| комисија. 

Одговорноста е во 10 сттлк р а ^ С р . 
Кооперација™ ја подшишуат »актовите на из-

и пиениот одбор. * 
Регистарски бр. 872 Ско1пје 

Кооперативната комисија пда ѓИепседателството 
ма Владата, на НРМ Скопје Сч решение бр. 
П Од 30 VII 1946 год. одобри и внег во својот реги-
стер новоевнованата селска универзална кооперација 
в,ј е. Напори околија битолска по. името „Спис за 
селаи,ецот". 

Кооперации јата* е оставана ш> У л о в и т е правила 
за селска универзална кооперација угладен).:, од Кос. 
первтивнатн' комисија 

Одговорноста е во 10 .'струк размер. 
Кооперација™ ја подпншуат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 859 Скопје. 

Ко1 перативн!:та! комисија- ПОЈИ Претседателството 
на. Бледата, на. Н Р / ' Скопје со решение бр. 

од 30 VII 1946 год. одобри и внесе ве својо т реги-
стер новорснованата селска универзална кеолерациГв 
во е. Л .и > Бањица околија гостиварска! под името 
, '^ЗВор". 

КоОперадијата е основана по. типовите правила 
за селска универзална кооперација- издадена Сд Коо-
пе"т 1Г|..в;н!лг11 кг /мисија. 

Одговорноста е во 10 струк равмеп. 
Кооп е рацијата ја подпишуат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 800 Скопје. 

КосперативиСТа' ко менсија! при Претседателството 
на Владата на НРМ Скопје со решение бр. 
13 ед 30 VII 1,946 го'!, одобри и внесе ве своја т реги-
стер нове| Основаната селска универзална кРоперацм> 
во е. П/;|р1зва1 окошти :валќ|лдовска. 

Корпорацијата, е оси в,ана, по .тиновине правили 
за селеш) универзална! кооперација' издадена од КсОи 
11 е рп п;:ви.а,Та кс мис иј а 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
Кооперација™ ја подпишуат членовите на из. 

вр шикот одбор. 
Регистарски бр. 870 Скопје 

Ког.теративнГта, комисија: пда Пре! гс одат е летното 
на Владата, на НРМ С к о т е со решение бр. 
1? од 30 VII 1946 год. одобри и внесе ве својот реги-
стер новорлнованата селска универзална кооперации 
в/ е. Сериани оболија т енѓел и ек а под името „Кежуф". 

Корпорацијата е основана, по. типовите правилу 
33- селска универзална! кооперација! издадена, од Ксо-
перппивнатс, комисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
Кооперација™ ја п<аддашуат членовите на из-

вршниот одбор 
Регистарски бр. 864 С к о т е . 

Кооперативни^ комисија при Претседателството 
спа Владата на. НР М^јкедемиир, Скиит е ао решение бр. 
12 од 7 VI 1946 год. одобри, и внесе в>о својот ре -
гистар ново-сн ов а ната земјоделска набавио продајна 
кс операција вс: ,с_ Живојно околија Битовска ггод име. 
т 0 „Кајм-кчалан". 

К1: опера ци јата е основана по типовите правила 
за земјол набавио продајна кооперација,, издаде ти 
од Кооперативни , комисија. 

Одговорноста' е во 10 струк размер. 
З/а ко оп ерац и јаи© подпишуазт членовите на извр-

шниот одбор. 
Регистарски бр. 812/46 Скопје. 

КооиеративнбГго комисија при, Пре тог дане л е тв ото 
на Владата » а НР Македонија Скопје ш решение бр. 
12 од 27 V 1946 година одобри и внесе во својот ре-
гистар иовозоновамата земјоделска побавно продајна 
кооперација ио е. Мал Валј оболија, струшка. 

^ о п е р а ц и ј а т а ' е основана' по типовите прав«ла-
за земјод. набавне продајна! кооперација издадени 
од ^оперативната комисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
За ко операцијата: подпишушт членовите на извр-

шниот одбор. 
Регистарски бр. 806/46 Скопје. 
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Кооп врат иви ата комисија пр«' Претседателството 
на Владан на НРМа-кедонија) Скопје со решение бр. 
13 од 26 VII 1946 години-одобри и внесе во својот ре-
гиспггз' невољенованата селска; ушвеозателн1а коопе-
рација во е. Дамјан! околија радовишка под имено/ 
„Пилов — Тепе". 

Кооперсциј^та' е оси о® аш по типовите правела 
з,д аевска универзална кооперација 'издадени ојд Ко_ 
опер"тилната комисија. 

Одговорности1 е во 10 струк размер. 
313 ксоперацијата, подпшнувзт членовите на из вп 

ШНЈГТ одбор. 
Регистрирало бр. 823/46 Скопје. 

КаопеоаЅтивн«^ комисија пом Претседателството 
на; нНРМ^^едонШ"! Скопје со решение бр. 
13 од 22 VII 1946 година одобри и внесе во својот ре. 
ГИСТГГ7 новоос^овзн^гт селска унмвеозатетнН коопе-
рација во е. Гп вишина) оболија кичевска 'Под името 
„Црвена ѕвезда". 

К^опетУниЈ-гта) е основаш1 по типовите правела 
Ѕ̂  облека универзална коопер,ац)ијј1з. издадени 0|д Ко_ 
оиер~тивнзта комисија'. 

Одговорности е во 10 струк размер. 
Зи ко операцијата подпишув«? членовите на извр-

шниот одбор 
Регистарски бр. 850/46 Скрије. 

Коопеогтив '^^ комисија, но** Претседателството 
Вл'т""тГ' ИРМ^^едпни?"! Скопје со описине бо. 

13 од 17 VII 1946 годино одобри и в н е т во својот ре-
гм^т-р нопоО'П""прч,И'«грЗ' селско ун**вртзтедни коопе-

ѕргу ,с Лопати околија, мориг бок!- пгп името 
„СлО^Отр". 

е оонгчвлчЛ' но тиловите привида 
ва скотска уливену*')^ кооперација издадени си. Ко_ 
опен""™* и'т* комисија.. 

Одговорност«1 е во 10 слрук рсзмгр. 
ЗР тот операцијата. подпишувст членовите на извр-

шниот одбор 
Регистерски бр. 846/46 Скопје. 

Коспеогтивн^ти комисија ппп Претседателетвото 
иѕ1 и® НРМзкедони^ Скопје со нин ен и е бр. 
13 од 17 VII 1946 година! одобри и внесе во! својот ре_ 
гиончо новооснсванкета селска уиивеозателн1з коопе-
рација во 0. Долг-(дол околина* кичевска! под името 
„Дреново" 

К^опеппииЈ!'Тд> е основаш по типовите правила 
»а селска универзална кооперација (издадени с|д Ко. 
оперативната комисија,. 

Од гов ернесто' е ,в>о 10 струк размер. 
За ко операцијата подпишушт членовите на извр-

шниот одбор. 
Регистарски бр. 847/46 Скопје. 

Кооперативнетз комисија пом Претседателството 
на Владата на НРМ&КедониЈг! Скопје со .решение бр. 
13 ед 27 VI 1946 годиш, одобри и внесе во својот ре-
гистре} новооок:ов.з,н?ггп селска ушверзателш коопе-
рации^ во е. Секирник околиќ струмичка ипоц »името 
„Беласице". 

^операцијата е основана по типовите правила 
ла селска универзална 'кооперација издадени о|д ]<о_ 
оперативната комисија,. 

Одговорноста/ е во 10 отрук размер. 
За ко операцијата подпишув^т членовите на извр-

шниот одбор. ,..; 
Регистарски бр. 838/46 Скопје. 

Копперативнпта, комисија« пш Претседателството 
на Владата на НРМ Скопје со решение бр. 
1' од 26 VI 1946 год. одобри и внесе во својот реги. 
во е. Д. Карас лари околија велешка по|д името' „Сув1 а 
чик". 

К0|0.пбрациј1ата е основана по чад повике правили 
за с е л с к а универзална кооперации издаденз од Коо-
11 ернтшшггп I ко ми сија. 

Одговорноста е ел 10 (струк рзамор. 
^операцијата ја пОдпшиуат членовите на из. 

тги ; нот одбор. 
Регистарски бр. Р34 Скопје, 

Копне рат ивиг та! комисија, при Претседателството 
на Владата' на НРМ Скопје со оешенне бр. 

од 26 VI 1П46 год. одобри и внесе во својот реги. 
сте|о »овоснованата селска универзална кооперации 
ве е. Калуѓерица околија! радовишки. 

Корпорацијата1 е оан(оЈвЅ(Н1а т о типовите прг&илг 
за; селска универзална, кооперација надоена >~д Коо-
п ерртивизтг.) ко мисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
^операцијата ја иоддашуат членовите на из, 

ВрШН1и|0Т одбор. 
Регистарски бр. 832 Скопје. 

Копне ративе• тл, комисија/ п ш Претседателството 
ма Владата на НРМ Скопје со. решение бр. 
П од 26 VI 1946 год. одобои~и внесе во својот реги-
стер; новог Инов а на та селска универзална кооперации 
во е. Г. Липовник околина радовишка п г д името 
. Прогрес". • 

Корнера ци ј/а та> е основаш по. типовите правили 
за, селска универзална кооперации ив дадена Од Коп -
пергп7вн1?т)л комисија. 

Одговорноста е во 10 стоук размер. 
Коопео^иијата ја пОдпишуат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистар "л и бр 825 Скопје 

КопперативнГта' комисија пти Претседателството 
ш Владата! ил ПРМ Скопје со, решение бр. 
13 пд 26 VI 1946 год. одобри и внесе во својот реги-
стер. новопшованата селска универзална кооперации* 
вг; е. Скоруш, око,ли јп радовишка.. 

Корпорацијата' е основан® по типовите пр?вил? 
за селска универзална кооперации издадена пд Коо-
перг тивта тп- комисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
^операцијата ја пРдпигауат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарска бр 831 Скопје. 

Кооперативни комисијо'- при Преггседателството 
на Владата* ИО' НРМ Скоте со. решение бр. 
13 од 26 VI 1916 год. ол обои и внесе во својот пеги. 
>стео повоениованата селска универзална кооперации 
во е Загови околија радовишка под името „Китк>а". 

КоРттеоацијпта' е основата по типовите пргвил^ 
за! селска уииверз.злнл коопеоѕ)ци'-т ивдаЈденз од Коо-
п ерг тивта т)1 / ко ми сија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
КооперПцијата ја пОдпишуат членовите на из 

ВР'ШН|И|0Т одбор. 
Регистара ки _ бр 930 Скопје. 

г Копперативн! та комисија гг -и Претседателството 
на Владар! ПРМ Скопје со решение бр. 
13 од 25 IV 1946 год. одобри и внесе во својот реги-
стер ново:(окованата селска универзална к!0операц,и1:ц 
во е. Горно Лисиче окошЈнфл драчевски1.. 

Кооперации јато е оснпвана по ггиповигге провил»! 

за селска универзал,нл коошелаци 'а не .талент рд Коо-
перртившгш! комисија. 

Одговорноста е во 10 струк разме,о. 
КоопергЈцијЗта ја подппшуат членовите на из. 

1;РШИ1И10Т одбор. 
Регистарски бр. 822 Скопје, 



б р . з г СЛУЖБЕН ВЕСНИК Стр. 389 

^оперативната комисија! при Претседателството 
да. Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 ед 
10 V 1946 год. сд обри и внесе во својот регистар 
новеосние.гдата шивачка производителна кооперација 
во' Струмица^ околина Струмичка под името „Прогрес". 

К1с10пе -̂'-<"ј|ата1 е оснивана по типовите привида 
за; производители?., кооперација' издадени од ^ о п е -
ративната комисија. 

Одговорноста е во 10 струк па зм е а 
За' ^Операцијата подпишуѕт членовите на из-

вршшот 'одбор. 
Регистарски бп 781/45 Скопје. 

К о о п е р а т и в н и комисија при Претседателството! 
•на, Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 ед 
10 V 1946 год. одобри и внесе во СВОЈОТ регистар 
мов|0!хн)0в13!нШ/а' з ^ о д . [наивно-продајна! кос перо-
во Балиндон околија гостиварска. 

К^операцијата, е основана по типовите правила 
за замјсд. набавио-ирод. кооперација издадеш ед 
К10.оп©ратив1н'ат1а к о м неија. 

Одговорноста е во 10 струк оазмер. 
За кооперации јата. лодлишуагг членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 776/46 Скопје 

Кс оперативната комисија, при Претседателството 
да Владата на НРМ — Скопје со Ја е ш е н и е бр. 12 ед 
10 V 1946 год. одобри и внесе во својот регистар 
н1Своо<сн1ава'Н1сЈга т р а ч к а производ ит една кооперација 
ве Скопје Око,лија' шопска под имате*. „Братство". 

Маопе^апијата е основана по типовите правила 
за произведат ел ната кооперација издадени ед КОопе. 
ративната комисија. 

Одговорноста е во 10 струк размео. 
За кастраци јата подигли уагг членовите па из-

вршниот одбор. 
Регистарски бп. 778/46 Скопје. 

Ксоперативната! комисија при Претеедателств<хго 
да Влад3т- на НРМ — Скопје со решение бр. 12 од 
\0 V 1946 год. одобри и внесе во својот регистар 
нов'оаснованата> сточар, производители- кс,операција 
во Гевгелија околија Гевгелиска пад името „Овчар". 

К>: о пе рацијата е основава по типовите правила 
за) пр снева дил една кооперации издадени од ^ 'опе-
ративната комисија. 

Одговорноста е во 10 СТОУК размер. 
3а1 кое пе рацијата и од пишу ал1 членовите на из-

вршниот 'одбор. 
Регистарски бр. 777/46 Скопје, 

ќ« , , . 
Кс оп ̂ "плнината комисија шш Претседател ство'го 

да Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 ед 
10 V 1946 год. одобри и внесе во својот репи,стао 
износено,вадат а земјоделска набавнР-прод. коопера-
ција во) е Битер Доленци' околија' кичевска, под име-
то „Орел". 

К)соперацијата! е 'основана но типовите правила 
зѕЈ земјоделска набавио-прод. кооперација издадени 
од кооперативен ата комисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
За коен е рацијата и од ниш уда членовите на из-

вршине т одбор. 
Региотатаоки бр. 784/46 Скопје 

КсопераЈтивната комисија при Претседателството 
да Владата на НРМ — Скопје со решение бо. 12 ед 
24 V 1946 тед. 'одобри, и внесе во својот регистар 
ловорокованата земјодел. набавим-продајна! кооперја-
ција во е. Баница окоди а струмичка. 

Корпорацијата! е основана по типовите правила 
за земјоделска набавио-продажна! кооперација издаде-
ни од КРОперативната (комшија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
За ^операцијата подпишуда членовите на из-

вршниот (одбор. 
Регистарски бр. 797/46 Скопје. 

Ксол еоагг идната комисија при Поете едателствоио 
.да Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 ед 
27 V 1946 год. одобри и внесе во с в о ќ т регистар 
ново основан ата млекарска (сточарска! препев од ит е лн а 
кооперација. в/О е. Гари /околија) дебарска. 

Корпорацијата) е основан«, по типовите правила 
3(3 производители^! кооперација! издадени сд конопе, 
лизната комисија. 

Одговорноста е во 10 СТРУК размер. 
За! корперацијата иодпишуда члвишите на из-

0 ИТНИОТ 'одбор. 
Регистарски бр 808 /46 С К О П Ј Е 

Ко оперативната комисијо, при П реге едателетноно 
»а Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 Рд 
27 V 1946 год. одобри и внесе во, (својот регистар 
нов оценуваната птр ебит етна кооперација во. е. Про-
бити™ околија кратовска под името „Рудар". 

КЈ: операцијата е основана по типовите правила 
за производите дна кооперација 'издадена од Кјс|»1пе_ 
тивката, комисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
За (кооперација^ подпишуат членовите на на-

врнатиот одбор. 
Регистарски бр. 804 Скопје 

Ке оперативната ко милија, при Претседателството 
да Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 ец 
20 V 1946 год одобри и внесе во својот регистар 
новаосновааѕта зем. ноб. ирод. н а туѓ. (произв/лцител. 
н>а кооперација! во го. Ресен околија! ресенска под 
името! „Гоце Делчев". 

ОД: 1опеопцијата е исмевана по типовите правила 
за з«ем. наб. продајни' кооперација издадени од Косне 
тивката комисија. 

Одговорноста е во 10 струк т>азмер. 
За кецаперацијата подпишуагг членовите ма из-

вршниот одбор. 
Регистарски' бр. 795/46 Скопје. 

Кс оперативната: комисија поп Претседателството 
на! Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 од 
20 V 1946 год. одобри и внесе во обојат регистар 
нсиоР1С!нованата земјоделска' набавно-проданја коопе-
рација, под името „Македонија" 

^(операцијата) е основана п'о типовите правила 
з>ѕЈ земјод. /набавне продајна, кооперација издадени (од 
Ко,оп вративн ата ко,м иацја. 

Одговорноста е во 10 струк размео. 
За' ко»епепацијата шодпишуда членовите ца из. 

вр итниот (одбор. 
Регистарски бр. 799/46 Скопје. 

Кс оперативната комисија пои Претседателството 
да Владата на НРМ — Скопје со решение бр. 12 ед 
20 V 1946 год. сдобои и внесе во 'својот (регистар 
{хвосснованата зем оделења набав но е-прода ј јн а ко-
операција во е- Путурце околија исриховсвд 
името 

Мсрпераципота е основана ио типовите правила 
зо земјоделска набавио,-продајна кооперација издаде-
ни од косиеративната, комисии. 

О д г о в о р н о с т а Е в о 10 СТ^УК размено. 
За коОпеоацијата иодпишуда членовите на из-

вршниот (одбор. 
Регистарски бр. 793/46 Скопје. 

Ко оперативната' комисија' при Претседателството 
на Владата на НР Македонија Скоп е со решение бр. 
12 од 20 V 1946 година одобри и внесе во својот ре* 
гистав нов озонов ен а та земјоделска 'набавио продајна 
кооперација во е. Банална околија демирхиосрека. 

Ко опера ци Јаша е основана по типовите правила 
за земјод. набив но продајна кооперација издадени 
ед Кооиар аташеата комисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
З а ко о п е р а ц и ј а т а п о д п и ш у в з т членовите ма ИЗВЈЈ-

итниот одбор. 
Регистарска;' ф . 798/46 Скопје. 
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Кооперативни^! комисија при, Претседателството 
иа Влад,ата на НР Македонија Скопје со: решение бр. 
12 од 19 V 1946 година сд<-бри и внесе во -својот ре-
гистар цовооснои .ната земј (далека набавио продајна 
кооперација ао с. Облсвци око ли Ја Козјачка под и_ 
мото. „Бошко Миневски". 

К' опера ци Ј1та' е основала' по типовите пр аила 
за земјод. набавио народа јна, кооперација -издадена 
од Кс|:Це|ратив1н!ата комисија. 

Одговор:: От« е во 10 »фук размер. 
Зи ко опера нијети* подпишудат членовите ца извр-

шни т одбор 
Регистарски, бр. 791/4(5 Скопје. 

Кооперотивнаггц комисија. три. Претек даи елсгвото 
на Бледата на НР Македонија Скопје со решение бр. 
12 сд 10 V 1946 година одобри и внесе во својот ре-
гистар пов оениов "ната земјоделска не бавно продајна 
ког:1перац|И|ј|а( в--:1 <•. Ниви-ч^ни околија 'Струмичка п°д 
'».мато „Гстек". 

К'"-опери цијепа- е основана- по типовите правила 
зи земјод. нг башо |п,ро1да јнај кс,:,пороти ја издадена 
од Кес пер ати вШт а комисија. 

Одговорност«1 е во 10 струк размер. 
За коопераци јама п о д п и ш у в о т членовите »а ИЗВР-

ШНИ' т одбор 
Регистарски бр 782/46 Скопје. 

Коо-перстивнит::- комисија, при! Прете«дал елст-вот о 
оа Владата на НР Македо! ија Скопје со; решение бр. 
12 од 6 V 1946 година одобри и внесе во св"јет ре-
гистар нов составената земјоделска побавно продајна 
хооиеремија во- е. Клисура околија непотшакаЈ. 

Кронера цијена е основана по типовите правица 
за Зе-мјод. ,'Тб. иво продајна кооперација издадени 
од Ко011!Г|ратиБ1нитз' комисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
За кооперсцијѕг.Т;?., подпшпуБСт членовите на извр-

шиш; т одбор. 
Регистарски бр. 775/46 Скопје. 

Ко,оперативната- -комисија, при Претке дан елството 
на Владата на НР Македо!пија Скопје со. решение бр. 
12 од 19 V 1946 година одобри и внесе во својот ре-
гистар иовсоо нове нег»-, земјоделска набавио' прода на 
кооперација во о. Баништа околија дебарска под и-
мето „Дебарска бапт?.,". 

Кооперпцијонр, е основана- по типовите правила 
зи земјод. недавно ирод арна!, корпорација. издадена 
од Ко,Оперативната- ко,мисија. 

Одговорноста е во 10 струк разли.р. 
~ За ко операцијата' подпишувет членовите на извр-
шниот одбор. 

Регистарски, бр 786/46 Скопје. 

Ко си емотивне ни комисија при, Претседателството 
на Владата на1 НР Мати е донића. Сиси е со решение бр. 
12 од 10 V 1946 година одобри и внесе во' својот ре-
гистар новоосновани, земјоделска побавно продајна 
кооперација вс» е. Јанче' околија! Дебарско' под името 
„Кл.-у а". 

К) оперецијОиа е основана по типовите правана 
ЗА Земјод. побавно продајна кооперација издадени 
ед Ко)с(ле|рати,в1на,та комисија. 

Одговорност« е во 10 струк размер. 
За ко операцијата подпишувѕт членовите на извр-

шни т одбор. 
Регистарски бр. 785/46 Скопје. 

Ко-с и еро гиштата комисија при, Претседателството 
на Владата на- НРМакедонија' Скопје со решение бр. 
12 од 7 VI 1946 грдана Одобри и внесе во својот ре-
гистар повозено«смаила земјоделска избавио продајна 
кооперација во е. Осој околија кечевска, 

К опер пиј ме е (--гневана- по типовите правила 

за Земјод. н а б р з о продајна кооперација издадени 
од Кооперативни комисија. 

Одговорноста * во 10 струк размер. 
За к о о п е р а ц и ј а п одличну«: т членовите на извр-

шни;: т одбор 
Регистарски 813/46 Скопје. 

Кооперативни комисија: ири Претседателството 
на Владата на В. Македо! ди ја Скопје се, решение бр. 
13 од 26 VI 1946 ^/дИна одобри! и внесе Во својот ре-
гистар новоосио-^-пта селска- универзатедна коопе-
рација во е. Деѕ.<ла околија радовишка под името 
.„Единство". 

Кооперација;*^ е основана по типовите правила 
за судска унивекипна! кооперации издадени од Ко-
оперативната кох.«..ија. 

Одговорноста ' во 10 струк размер. 
За ко оп ер анкета, подпишувот членовите на ин вр 

шпирт одбор. 
Регистарски ' „Ј. 828/46 Скопје. 

Кооператива'-" комисија, при. Претседателството 
•на В', нада та на Кѕч Македонија Скопје се решение бр. 
12 о-д 21 VI 1946 .дина Одобри и внесе во својот ре_ 
шатор новоос,коешто- селска- ушнеерзатедна коопе-
рација во е- Ч ТТ Ј̂ околија* велешка 

Ко опера ци јие е основана по типовите правила 
за селова у(:-:|И1ВО~ Хана кооперација Издадени од Ко_ 
(>,п е ра т ив н ат а ко иј а. 

Одговорност? -г во 10 струк размер. 
За ко оператори а, подпшпуаат членовите на извр-

шни- т одбор. 
Регистарски Чо 818/46 Скопје. 

•Кооператива -комисија, при Претседателството 
»на Владата на Н8* Македонија Скопје со решение бр. 
13 ед 17 VII 194Ѓ, -один'? одобри и внесе в-о овојо,т ре-
Iно)г,асо: но0оос1кго<%*..'.ара- селска универзателна коопе-
рација в!0' е- Кршеници околија битолска! под името 
„Златно рало". 

К операције- е основана по типовите правила 
з,а селска! умгв-е^чѓан-а меѓат ер акција извадени од Ко-. 
(м I ер ти н I! ат а ко и ј а. 

Одговорноста во 10 си рук размер. 
За ко оп ер а ц ^ н а' подпишувот членовите на 'навр-

неш т одбор 
• Регистарски 844/46 Скопје. 

Ко.сперат-ивн,'^ комисија црм Претседателството 
: ,а Владата.' на 10 Македонија Скопје со, решение бр. 
13 од 26 VI 1946 и и на одобри и внесе в» својот ре-
гистар новоослаолјѓ-дата- селска, ун!иверзателн(а коопе-
рација вр е. Радосен околија радов-ишма под имено 
„Тракопје". 

К"операцијег^ е основана по типовите правила 
за селска! унјкве^-з&лш кооперација' издадени од Кг,_ 
< 1,п е 0' тив н ат а коч^сиј а. 

Одговорност4 <с во 10 а фук размер. 
За ко опера цијата подпишувзт членовите иа напр 

ИТНИ Т одбор. 
Регистарски Ч \ 826/46 Скопје. 

Кооперативни"-^ комисија; прм Претседателството 
на Владати! на ^Македонија Скопје со решение бр, 
13 од 26 VI 194С --дина одобри и внесе во својот ре-
гистар новоо епохом гла селска у,ниѕерзател,н)а *оопе-
рација (во е. Топилница ЗДснлиј-а! радовишка-. 

Кронера ци јаг.. е основана' по типовите прчвмеп 
: • 1 селска универзална 'Кооперација 1квд|2,ден!и кад К'о_ 
< 'лер тин пат а коу«дси ј а,. 

Одговорност « во 10 онјрук размер. 
За коо'пе'рац"е»*!;а подпишувзт членовите на извр-

шни т одбор 
Регистарски 824/46 Скопје. 
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Косиер ат пе нат а комисија: при Претседателството 
на Владата. иа, ПРМ Скопје са решение бр. 

од 26 VII 1946 год. одобри и внесе ва ш о јет реги-
стер новССЈсЈнованата селска универзална кооперација 
во е. Д. Липовник околија рг до вишка "од името 

Поран'' 
Ко-нерацијетО' е оси) вона по. типовите правила 

за, селска, универзална кооперација/издадена од Коо-
пе^тгивнјатг, кс мисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
КооперРцијѕта ја пОдшошуат членовите на из-

вршениот одбор. 
Регистерски бр. 829 Скопје. 

Ксоперадивната комисија при Претседателството 
на Владало нГТ) ПРМ Скопје ао. решение бр. 
1? од 27 V 1946 год. одобри и внесе во својот реги-
стер новсокнованата селска универзална к^спераци!ц 
во е Словени сколила битолска. 

Кос перади јота- е оснива ил, по; поповите пр г (в ил а 
з'.' селска универзална кооперација, издадена од Коо-
перј |Т|/.в)Н1лп;.1 комисија. 

Одговорноста е во, 10 струк размер. 
Кооперацијама ја пОдпадшуат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 805 Скопје. 

Бр. 153/46 1—1 
Ко оперативното комисија при Претседателството 

на Бледата на НР Македо)лија Скопје со решение бр. 
12 од 7 VI 1946 година одобри и внесе во својот ре-
гистер новосоновлнсгпа селска универзателнД коопе-
раџија' во е. Свдаасца околија, киевска, под иметр 
„Мицко Станковски". 

Кк опере ци јата; е основана по типовите правица 
за селска универзална кооперација! издадеш ед КО(-
оперативната комисија,. 

За кооперације^ подпишуввт членовите на извр-
шниот одбор. 

Реги от Ерски бр. 849/46 Скопје. 

Као пео ат нашата комисија, прм Претседателството 
Владата на НР Македонија Скопје со решение бр. 

13 од 26 VI 1940 година одобри и внесе во својот ре_ 
гинтер и ов озонов ѕ м т а селска универзателиа коопе-
рација 'во е. Раб разни ок1 лија радовишка под името 
„Љубин АцксЅв". 

Ксоперацијктѕ е основана, по типовите правила 
за селска универзална кооперација издадени од К1ОЈ-
оперативната комисија/. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
За ко операцијата подпишув.ѕт членовите на извр-

шниот одбор. 
Регистарски бр. 827/46 Скопје. 

^оперативната комисија при Претседателството 
да Владате! на! НРМакедонија Скопје со решение бр. 
13 од 5 VII 1946 година' одобри и внесе во својот ре-
гистер повоениов амата селска; умирерзамелиа коопе-
рација) во е. Обртани отаовдј^ крушевска псд името 
„Нов ден". 

^ о п е р а ц и ј а т а е основана' по типовите правила 
за-селска универзална* кооперација, издадени од Кр-
онер а дивна та комисија!. 

Одговорноста! е во 10 струк размер. 
За ко операцијата; подпишув,зт членовите на извр-

шниот одбор. 
Регистерски бр. 841/46 Ск,с{пје. 

Ко.оп ерго иви,а та комисија при. Претседателството 
на Владата на НРМаиседонија Скопје со решение бр. 
13 од 26 VII 1946 гОдитр од обо и и внесе во .својот ре-
гистр новоссн.с в пн лп:, селска, универзателна коопе-
рација вр «с. Петр,шине околна; кратовска под името 
,,Н' ва Македонија;". 

К оиеро.цијипл е основано по> типовите правила 
за селска универзално1/ коспероцнр издадени ,сд КР-
оперлтивната комисија.. 

Одговор! оста е во 10 струк ро&мкр. 
Зи ко операцијата подпишувот членовите на извр-

шниот одбор 

Регистарски бр. 857/46 Скопје. 

Ко сп ер а-т ив нетл комисија; п,рИ| Претседателството 
на. Владата на НРМѕКедонија. Скопје со решение бр. 
13 ед 26 VII 1946 водана одобри и внесе во ОБОДОТ ре_ 
гиепср новосснев зната селска удав е рз амелија коопе-
рација во! е- Џум'3-.'лиф околија, Св. николски под имено 
ТС. „Џумсјлија;". 

К' операцијата! е основша ил типовите правила 
за селска унизереална! кооперација издадени е д Кѓл-
оперт.тивната комисија!. 

Од гов ор:::;ста' е во 10 сирук размер. 
За кс операцијата подпишувот членовите на извр-

шниот одбор 
Регистарски бр. 837/46 Стсј-Јлје. 

Кооперат пената комисија; при. Претседателството 
иза Влада та' на НР Македо!, и ја Скопје со решение бр. 
13 од 22 VII 1946 година одобри и внесе во својот ре-
гистер новоокжсвангла селска, универзателнја коопе-
рација во е. Бр ж диче околина: кичевска) под името 
„Напред". 

К' операцијата' е основано по типовите правила 
за селска универзална кооперација) издадени од Кл-
ипер е. т ив на та коми е иј а. 

Одговорноста' е во 10 огрук розмир. 
За ко операција та) подпишувот членовите на извр-

шни т одбор. 
Регистарски бр. 851/46 Скопје. 

Косиера т ИВ1Ш га. •комисија! при Претседателството 
на Брадата на НР Македонија Скопје со! решение бр. 
13 од 27 VI 1946 година, одобри и внесе во својот ре-
гистер нов »осно в аната селска уни.верзателна коопе-
рација во 1С. Присодница, околина дебарска под името 
„Единство". 

Ко операцијата е основана по типовите правила: 
3;А аилска универзална као паради ЈО издадени с̂ д Ко_ 
оперативната комисија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
За ко операцијата, подпишувет членовите на извр-

шни1-' т одбор. 
Регистарски бр. 836/46 Скопје. 

Кооперагивеата комисија при. Претседателството 
на Владата! на НРМакедонија Скопје со решение бр. 
12 од 7 VI 1946 година одобри и внесе во свРЈОт ре-
гистер новооскева,нагла селска- удав ер з амелија коопе-
рација! вол е. Глобочица. Околија СТРУШКИ ПОД името 
„Црвена ѕвезда". 

Ко операцијата' е основана по типовите правила 
з а селска универзал а кооперација издадени од Ко_ 
оперативната комисија!. 

Одговорноста, е во 10 струк размер. 
За ко операцијата п о д п и ш у ш т членовите на извр-

шниот одбор. 
Регистарски, бр- 816/46 Скопје, 
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Кооперативни та/ комисија пти Претсед ателството 
ка Бледата ;На НРМ Скопје сз. решение бр. 
13 д 17 VII 1946 год. одобри и внесе во својот реги-
стер, -невен »ецов амата селска универзална ке операции 
•етер. ново|:(:Ј:-:овангта селска универзална кооперации ја 
во е. Зојгз ек-.лија кичевска псд името „Реџип-ЗоЈсз". 

КоОперациата, е основама по типовиве пр: »лили 
аш селска универзална кооперѕци а издадена од Кос-
иер,ОПИЕНОТО комисија . 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
Кооперација™ ја пОдпишуат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 869 Скопје-

Кос перат иви ...та комисија, при Претседателството 
на Владата на НРМ Скопје со. решо', пие бр. 
13 од 30 VII 1946 год. одобри и внесе ве својо? реги. 
-•• ГР НОВОЈ.(кованата селска универзална к!~спера.цм'& 
.Сува реис" е. Кордел:-ри околија Белешка. 

Коси ерац«јата. е ооккДОма по типовкге провили 
за селска универзална кооперација издадела од Код. 
П еро 01:; ЕГО: т:., кс миси ј а. 

Одговорнсста е во 10 струк размер. 
Кооперации бта ја подиишуат членовите ,НЈ из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 868 Скопје 

Кемп е рат иан) та, комисији пда. Претседателството 
кп В л а д е е , .»а. ПРМ Скопје се. решение бр. 
1? ед 30 VII 1946 год. сд,сбс« и внесе во >:еојот реги-

стер нозео1Ј:;ованата селска универзална кссг.-ераци. |а 
V - е. Робово околија струшка под името .,Гс'це 
Делчев". 

Кеси ерац« јата- •• осмо воша по* типовисе прсни лг 
за селска, универзални кос пер: ција издадена.; од Кос/, 
п ерптивмѕгге. кс ми сија. 

Одговорноста е во 10 струк размер. 
Кооперации ата ја пОдпкшуат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 861 Скопје. 

Ксопеоатизн та- комисија* пда Претседателството 
на. Владата, на. НРМ Скопје со, решение бр. 
13 ед 30 VII 1946 год. одобри и внесе ве с!зојот реги-
стер повоениованата селска универзална кооперација 
во е. Моин околија гевгел«] е ка под името „Кос: смер". 

^Операцијата . е основ,ама, но типовине пролило 
за селска! универзално! кооперација издадена, од Ксо> 
п еро со: его а то > комисија. 

Одговор неста е во1 10 струк размер. 
Кооперација™ ја пОддашуат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бо. 862 Скопје. 

Кос не сатне«!, та комисија! при Претседателството 
на Владата .»а НРМ Скопје со- решение бр. 
13 од 30 VII 1946 I од. одобри и внесе во својот реги-
не р. нсвсоошеѕаната селска универзална ксотерац,н! ги 

ве е. Врбица- околија кочанско л.0д името „ОшгСво' ' . 
Ко "и ера ци јат 3 е о ш : вама по, тилс-вире превида 

>-! селска универзално! кооперација издадена; од Кес/, 
и ери" овисно! комисија. 

Одговорноста, е во 10 (струк размер. 
Кооперација™ ја пРдпгнп-рт членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 866 Скопје 

К сл ЈП е рат ив к( .та комисија! при Претседателството 
ол- Бледата .иа ПРМ Скопје со, решение бр., 

• I-4 од 30 VII 1946 год. одобри и внесе в-с с<војох -реси.' 
- кер п е з а ».кованата селска универзална кооперација-
но е. Фурка околија валандовска. 

Касне,рацијата- е основана по, типовите правила 
а- селско- универзално! кооперација издадена! од Коси 
под (Поганет!. > комисија. 

Одговорноста е еа 10 струк размер. 
КоопеоГцијата ја пРдпишу.ат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 871 Скопје. 

Косператнвнста комисија при Пр егг седат е лета о то 
»а Владата, »а НРМ Скопје со, решение бр. 
13 од 30 VII 1946 год. одобри и внесе во сводот реги-
стер нов;со1Јнованата селска универзална кооперација 
во- е. Брајковци околија валандовска!. 

^Операцијата- е основама п о типовите провили 
за селска; универзална' кооперација! издадена; од Кое,. 
пер»-ШИЕНОТО- комисија. 

Одговорноста, е вго 10 струк размер. 
КооперацииаТа ја пОдовдшуат членовите на из-

жршгоист одбор. 
^Огистарски бр. 869 Скопје. 

Ке!, перат ида:) .та комисијо при. Претседателството 
з а Вело,дота на НРМ Скопје са решение бр. 
13 од 30 VII 1946 год. одобри и внесе во СВОЈОТ реги-

с т е р нове о (диова нат а селска универзална кооперација 
во е. Братин-ДОл околија -битолска1 под името 
, Слобода". 

Ксопеоаци/ата- е основаш, п о типовите правила 
за, селска универзална кооперации издадена од Кос-
п еро »нивното! ко мисија. 

Одговорноста е во 10 струк раз,мео. 
Кооперација™ ја пРдикшуат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистарски бр. 8(Ј5 Скопје. 

Коииеративнота! комшија пам Претседателството 
на- Владата- - Н Р М Скопје -со, решение бр. 
13 26 VI 1946 год. -одобри1 и внесе ВО! својот реги-
стер новсшнованата селска универзална кооперација 
в,г е. Дукатино околина радовишка- псд името „Бу-
ковик". 

Кооперација!«, е основама, -по 'Типовите правила 
за -селска универзална кооперација, издадена од Коо-
IIесапови,ата комисија. 

Одговорноста е во 10 -струк размер. 
Кооперација™ ја пОдшѕшуат членовите на из-

вршниот одбор. 
Регистерски бр- 869 Скопје. 

На, основа ние чл. 2 т, 1 на Уредбата за созда-
ваше на, когмиси.Ота, за- кошерат-пвно дело при Прет-
седателството- да Владата, |Н,а Н родна Република Ма_ 
кед-снија Скопје. ^ о п е р а т и в н а т а комисија с о решение 
бр 12 -од 20 V 1946 год. одобри и внесе во својот 
регистар -'нове., с-н ов а ниат Кооперативен сојуз со дгра. 
опиена одговорност под името „Рекоопс" за- р-есн Ка . 
садници и смелија кавадсрогаа. со седиште гр. Кава), 
дар ци'. 

Одузео е основан по типовите правила нед дени 
•од коопергтивиЕта комисија1. 

Секој член на кооперација одговара во 10 ргвме^ 
-ед запираните делеви. 

Един дел изнесуе 500 дин. Секој член е должен 
да внесе 75% од својот делов капитал. 

За сојузот подоиш уз ат: а) сите членови т управ-
ниот одбор кота се уговара, и; скључуе заем ЗЈ а, сметка 
но ксуспер.зц^ота; б) два члена од истиот одбор во 
сите доуги случаи! и в) еден член еп-олнСјмоштен од 
\пловниот одбор. 

Регистр. Бр. 792 Скопје. 

На основани? чл. 2 т 1 на Уредбата за совда-
I сн,е на- Комисијата, за, ,ко1с1перс|нивно дело пси- Прет-

седателетвото, на Владата/, н а Народна Република М а . 
нед онијц, Скопје. Ко-оперативната комисија со- решение 
бр. 12 од 20 V 1946 год. одобри и -вие с-г во својот 
Је1иста-р покосокованиот Кооперативен со УЗ со огра-
ничена одговорност под името „Реко о-пс" з,а реон 
Битола и околија со седиште Битола. 

Сојузот е основан да типовите правила издадени 
од кооперативната комисија. 
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Секој член да к аол ар ап и а одговара во 10 размер 
•ол завеаните делови. 

Еден дел нзнесуе 500 дин Секој член е должен 
ДУ внесе 75% од двојат делов капитал. 

За сојузот под ниш ув ат: а) сите членови на управ-
ниот одбор |ДОрз1 се уговара' и склучуе заем за сметка 
ша коперацијата; б) два члена од 'истиот одбор во 
сите други случаи и в) еден член с т о л о м ош тан -ат 
управниот* одбор. 

Регистр. Бр. 7% Скопје-. 

На, основани^ чл. 2 т 1 на Уредбата за созда-
вање иш Комисијата за <коо|по|р(б1тив<но/ дела при Прет-
сед(г1тел1с)1в»с)т10! но Владата на Народна Република Ма-
кедонија Скопје. ^оперативната комисија со'решение 
бр. 12 од 7 VI 1946 .од. одобри и внесе во ев а от 
к »метар и Јвсосновашгот Кооперативен ср уз со огра-
ничена одговорност 'под името „Рекс оне" за реон: 
Кичево-и околија кичевска Со седиште во Кичево. 

Сојузот е основан по типеви ге прави га' издаден 
од коаперагРинНага комисија. 

Секој член на кооперација одговара в КУ 10 ргзмер 
од з а в е а н и т е делеви. 

Еден дел изнесуе 500 дин. Секој член е должен 
до внесе 75% од Својот делоев капитал. 

За, сојузот потпишу в ат: а) сите членови! на управ-
ниот одбор К)0|гз1 се уговара и склучуе заем за сметка 
иг.! кооперации ата; б) два члена од истиот одбор во 
сите други случаи и в) еден член 01полномаштен од 
управниот одбор. 

Регистр. Бр. 814 Скопје. 

На основание чл. 2 т. 1 на Уредбата за созда-
вање на Комисии ат& за кооперативни додо! гнои Прет-
седателството на» Владта да Н а р о д а Република Ма. 
кедоиија Скопје. Коаперативната комисија со! решение 
бр. 13 од 22 VII 1946 год. одобри и внесе во (Својот' 
се! ис гар новооснованиот Кооперативен! оа уз со огро<. 
жичена одговорност под името „Брегалница" за реон 
Кс чани и околија, со седиште Кочани. 

Сојузот е основан по типовите ррајвила издадени 
од коолерагрившта комисија1. 

Секо|ј член на кооперација, одговара во, 10 рс омер 
од запираните делеви. 

Еден' дел изнесуе 500 дин. Секој член' е должен 
да внесе 75% од својот делов капитал. 

За сојузот подпишуват: а) сите членови на управ-
ниот од бо-1 кога се уговара и склучуе заем за сметка 
до кооперации ата,- б) два члена од истиот одбор во 
сите Д!0\гга случаи и в) еден член 1 опеаноМСштен с1д 
управниот одбор. 

Регистр. Бр. 853 Скопје. 

,На основани« чл. 2 т. 1 на Уредбата за совда-
ван>е иа Комисијата за ко оперативно! дело при Прет-
седателството на Владта {шЛНарОдш) Република Ма. 
кедонија Скопје. Кеоперативната комисија со' решение 
бр. 13 од 22 VII 1946 год. одобри и внисе во својот 
ро ис гар новооснованиот Кооперативен ор у з со' огрн1-
ничечч едо 1В0ри0!-:т под г мето Рекосте за( реон гр. 
Прилеп и околија' прилепска со седиште во гр. 
.Прилеп. 

Сојузот е основан по) типовите правитд и з д и г н и 
од кооперативни а комисија-. 

Секој член на кооперациѓа одговара во 10 "^амер 
од засмеаните делеви 

Еде« дел изнесу е 500 дин Секој член е должен 
да внесе 75% од својот делов капитал. 

За сојузот п одаи ш ув ат: а) сите членов« »а управ-
ниот одбор кога се .уговара и склучуе заем з& сметка 
Ј-к; каси е рацко ата; б) два члена од истиот одбсп во 
сине други! случаи и в) 'Оден член агтолисмоштен .од 
управниот одбор. 

Регистр. Бр. 848 Скопје. 

На основани? чл. 2 т. 1 на Уредбата за совда-
вгање на! К а м и о н е т з а 'коспергЈтивн/О! дело при Прет , 
седателстврто на Владта [н1а Нарача ! Република Ма-
кедонија Скопје. Ксоперативната комисија со1 решение 
бр. 13 од 17 VII 1946 гад. одобри и внесе во својот 
ро петар нове основаниот Кооперативен СОЈУЗ со* огра. 
гниена одговорност под името »Шар" за' реон: Теар-
це и околија со седиште Теарце. 

Сојузот е основан по типовите привида 'издадени 
пд кооперативнвта комисија'. 

Секо.д член на кооперација одговара во 10 "Рвмер 
од запираните делеви. 

Еден дел изнесу е 500 дин Секој член е должен 
да внесе 75% од својот делов капитал. 

За сојузот подпишуват: а) сите ч л е н о в на уп,рав-
ниот одбор кош се уговара! и склучуе заем зћ сметка 
ни кос и е рацио ата; б) два члена од истиот одбор во 
сите други случаи и в) еден член к/п)од,непоштен од-
упре в лист (одбор. 

Регистр. Бр. 843 Скопје. 

На' основани? чл. 2 т 1 на Уредбата за севда* 
вање нк Комисијата, за компаративно дела при Прет-
седателс<т'вота иа; Вл|ада1та ика На|ро(д!н1а Република! Ма-
кедонија Скопје. Ксоперативната комисија со, решени^ 
бр. 12 од 7 VI 1946 год. одобри и внесе во својо? 
регистар новооснованиот Кооперативен сц,уз со огра-
ничена одговорност под името ^Рековте" з а _ реон; 
Охрид и околија, со седиште Охрид. 

Оо|јуз1сѓт е Основан по типовите правила издадени 
од кооперативнвта комисија!. 

Секејј член на кооперација одговара во 10 размер 
од запис,аните делови. 

Еден дел изнесуе 500 дин Секој член е должен 
да внесе/ 75% од својот делов капитал. 

За сојузот подпишуват: а) сите членови! на управ-
ниот одбор' кола се уговара и склучуе заем з>а, сметка 
на кооперација^ ' ; б) два члена од истиот Одбор В|0 
сите дш\лги случаи и в) еден член ополноемоштен (Од 
управниот одбор. 

Регистр. Бр. 817 Скопје, 

На основани? чл. 2 т. 1 на Уредбата за севда* 
вање на Комисијата! зо касперативното дело при Прет-
седателството на) Владта нр! Народна! Република Ма-
кедонија Скопје. Кооперативната, комисија со.' решение 
бр. 12 од 19 V 1946 год. одобри и внесе во својон 
регистар новооснованиот Кооперативе« сооуз со) огра». 
ничева одговорност под името Рекоопс за реон1 Ве-
лес и околија СО' седиште Велес. 

Сојузот е основам по а ипо вите правила Издадени 
од кооператившта комисија!. 

Секо)ј член на кооперација одговара во 10 премет) 
од запираните делеви. 

Еден дел изнесу е 500 дин. Секој член1 е должен 
да внесе 75% од својот делов капитал. 

За, сојузот полниш ув ат: а) сите членови! на управ-
ниот одбор кога! се уговара и склучуе заем за сметка 
на кооперации ата; б) два члена од истиот одбор во 
си-е д; уг.т слушал и в) еден члан опалио« аштон од 
Упра)в|н!ио)т одбор. 

Регистр. Бр. 788 Скопје. 
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О Г Л А С Н И Д Е Л 
Протоколатја и фирма 

С к о п с к и о к р у ж е н с у д ОГЛАС 

ОГЛАС 

На, оснивани« издадено И »ЗБО ли ге .ино -од Г р д 
нареден -одбор во Скопје под бр. 9955 од 17 X 1945 
година да имам трговско пре анрија'ги,е во Скопје лоч, 
фирма) 

Акиф Кадри Рашид — трг опија со стари мебел и. 
алишта, кондури, домашни и канцелариски предме-
'1'И на ситно. 

Претпријатието ке го водам, потпишу ам и з.адол_ 
жуГ|м сам. 

Овса го давам на јавност нт основ § 5 од За.ко_ 
ног за претпријатијана. 

Скопје 9 IX 1946 г дина 
Потпис, 

Акиф К. Рашид 

Окружен нареден оу,т в,0 Скопје тврди да Акиф 
К. Рашид од Скопје посредно познат на судот, с/о-
дромшиеда на СВОЈ оглас мет! му (се од еудрг прса 
читај по признава за свој (и своерачно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19. 29 30, 31 и 41 од Законот 
за. судски такси еобрлшеу во из!Нос динара! 208,50 и 
уништено да списите. 

Скопје 19 IX 1946 год. ФИ бр. 183-46 
Бр . 180 — 1—1 

ОГЛАС 

Ш -ошев ание иза а де но позволително од Грст. 
народен одбор во См ије под бр. 14723 од 31 XII 1945 
година да имам трговско претпријатие во Скопје под 
фирма 

Јусуф А. Ибраим — трговија со колонијална—ба 
калока и деликатеси а -ст от̂ а> ила ситно. 

Претпријатието ке па водам потпишу ам и злдол-
жугм сам. 

Ово:, го давам на јавност на основ § 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

Скопје, 26 IX 1946 година. 
Потпис, 

Јусуф А. Ибраим 

Окружниот на,роден суд во Скопје тврди да Ју-
суф* А. Ибраим сд Скопје посредно познат на судот, 
е одржа! листо! ,н|а> оиај оглас кс^ му се ед судот прочи-
та го признава за свој и својеручно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29 30 и 31 ед Законот 
за* /судски такси собрало' во динари 208 и уништена 
на' описите. 

Скопје, 20 IX 1946 родина ФИ бр. 368_46. 
Бр. 181 _ 1—1 

ОГЛАС 

На ос|н|ование издадено позволително од Град. 
народен, одбор в о Скопје под бр. 11909 ед 23 IV 1946 
годиш да имам трговско претпријатие во Скопје под 
во Скопје под фирме! 

Алексо М. Шум Литов — гостилница' 
Претпријатието ке го водач, потпишуам и задол_ 

жу?м сам. 
Овена, го давам на јавност на основ § 5 од Зако-

нот за претпријатијата. 
Скопје 16 IX 1946 година. 

Потпис, 
Алексо' М. Шумантев 

Окружен народен суд во Скопје тврди да Алекса 
М. Шумантев од Скопје посредно познат на судот, 
аодржлнието на овој ог лос. кс,и .му се од судот про-
мила го признава за свој и своје,рачно потпиша 

Таке а /по Та.р. бр, 19. 29 30, 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрано во износ ед Динари 208,50 
и уништено на списите 

Скопје 19 IX 1946 година, ФИ бр. 113-46. 
Бр, 182 — 1—1 

На. сонко« ание издадено подвои ите лп о од Град. 
нероден одбор во Скопје под бр. 14377 од 12 ХП 1945 
год, на да имам трговско прееиријлгле во Скопје п јд 
фирма 

Димитрије Г. Бој циев — тр пс виј г, со бои, лако-
ви на ситно. 

Претпријатието ке го водач, потпишу ам и за дол . 
жу м сам. 

Ов ол го давам на јавност на основ § 5 од Зако-
на г за претпријатијата. 

Скопје. 19 IX 1946 подига. 
Потпис, 

Димитрије Г. Бојаџиев 

Окружниот народен СУД во Скопје тврди Да Ди-
митрије Г. Бојаџиев с а Скопје посредно позна,т на 
•судот, е држа името не. овој оглас кои му се од су-
дот прочита* го| патнава згл свој и овРјерачн пстпинеЛ 

Тапост но Тар. бр. 19, 29. 30 и 31 ед Законот 
за судски тажјли! собрано во динари 208 и уништено 
и: .описите. 

Скопје 24 IX 1946 година, ФИ бр 301.46. 
Бр. 183 — Г— 1 

ОГЛАС 

На) основ ание издадено ѓаволите лио од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 2162 од 4 II 1946 
гс донет а имам угостителот /претпријатие г ости л)н ица 
фирма 

Георги Н. Велков — трговија со мани фактурна, 
текстилна, /плете,на стока и трговија со галантерија, 
гАгфим. 1И1 иинкШери;'- -на силко. 

Претпријатието ке го водом, потпишу ам и гадел« 
жу м сам. 

Овса. го давам на јаи:сет на -ЈОНОН § 5 од Зако-
нот за претури јени јата. 

Скопје. 20 IX 1946 година. 
Потпис, 

Георги Н. Велков 
Окружен нареден суд во Скопје тврзд:* да Георги_ 

Н Велков, од Скопје1 по лр е дно пе/з,нат на судот со-
држлииет:. »г а вој оглас, кои му се прочита го приз„ 
нава за .свој и својеручно! потпиша. 

Такса ро Тар. бр. 19. 29. 30, 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрано в е износ од динар« 364,%) 
и уништено на списите. 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ бр. 238-46 
Бр 184 — 1—1 

ОГЛАС 

На основен и е издадено позволително од ПРЗД. 
народен одб~р во Скопје под бр. 7774 о а 25 IX 1945 
година да .ома трго ве ко претпријатие во Скопје под 
фирма 

Крум О. Дрнковски — трговија со бутка на ситно 
Претпријатието ке го водам потпишуам и зад.ол_ 

жу см сам. 
Овоа го давам на јавност .на основ § 5 од Зако-

нот за. претпријатијата. 
Скопје 28 IX 1946 година. 

Потпис, 
Крум 0 . Дрнковски 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Крум 
О. Дрнковски ед Скопје посредно познат на) судот. 
Сдежлнието на; овој оглас, коци му се од судот про_ 
чита, г,о признава, за свој и својеручно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19. 29. 30 и 31 од Законот за 
судски такси собрано во Динари 208,50 и/ уништено 
на списите. 

Скопје 30 IX 1946 година ФИ бр. 592-46 
Бр. 179 — 1—1 
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ОГЛАС 

На основаме? издадено- позводгот-елно о Л Град. 
народен сдбср во Скопје под бр. 11377 од 4 II 1946 
годиш даг имам угостителско претпријатие хотел во 
Скопје под фирма 

Нове Манев Морков е ки — хотел 
Претпријатието ке го а е,даш. Потпишу ам и аад-ол-

жуем сам. 
Овоа го давам на јавност на основ § 5 од 3-ако_ 

нот за. претпријатијата-. 
Скопје, септември 1946 година 

Потпис. 
Нове Манов Мирковски 

Окружниот н-: роден суд во Скопје тврди да -Нове 
М. Мерковски од Скопје посредно познат на судот, 
содржанието на 'свој оглас коки му се прочита' го 
признава за свој и своерачно потпиша!. 

Такса по Тар. бр 19. 29, 30. 31 м 41 од Законот 
за судски! Тс.кси фбраодо) -во износ од динари 208.50 
и уништени на е п ишта. 

Скопје 19 IX 1946 година ФИ бр 106 
Бр. 150 — 1—1 

ОГЛАС 

На основнине из,дадено- позв одите лио -од Град 
народен -одбор во Скопје иОд бр. 10689 од 17 X 1945 
година да имам трговско претпријатие во Скопје под 
фирма 

Јусуф Идриз Бајрам — трговија со стари мебели. 
алишта, кондон , канцеиаријоми предмети ма с-итнр 

Претприј апи ето ке го водам, потпишу ам и задол-
жуам сам. 

Ов6-2| то давам на ј-авноРг на оонов § 5 Законот з« 
претпријатијана. 

Скопј/е 9 IX 1946 година. 
Потпис. 

Јусуф И. Бајрам 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Ју-
суф И. Бајрам од Скопје посредно! познај па судот: 
содржа|ни1ето на овој оглас, кои му се од судот про-
чита- го призива' за- свој и свој срамно потпиша. 

Такса по- Тар. бр. 19. 29 30 и 31 од Законот за 
ст тг ки тресен добрано во динари 208,50 и уништело 
не списите. 

Скопје 19 IX 1946 година ФИ бр. 181 
Бр. 151 — 1—1 

ОГЛАС 

На основале издадено, поа,волите,л1но -од Град. 
'Народен с дб : Р во Скопје под бр. 9686 од 6 XI 1945 
годиш да имам трговско претпријатие во Скопје под 
ф»ирма| 

Русе Г. Ивановски' — трговија! со моснопо1л|ски ар_ 
тикли! хартија' и кг, адцелшријскЈи прибери на1 ситно. 

Претпријатието ке го водам, потпишуам и зад-ол-
жуа1м сам. 

Овоа го давим на јавност на основ § 5 од Законот 
за претпријатијата, 

Скопје 16 X 1946 година, 
Русе Г. Ивановски 

Окружен народен суд во Скопје 'Тврди да Русе 
Г.,Ивановска од Скопје посредно 'познат на судот, со . 
држанието и,а' овој оолас. кои му се прочита! го приз-
нава за овој и свој'ера!ч1но потпиша. 

Такса по Тар. ф . 19. 29, 30. 31 и, 41 од Законот 
заI ^'дски такси собрало вр изкн1ос динари 229.50 и 
уништено н,а списите. 

Скрије 19 IX 1946 година ФИ бр. 726 
Бр. 152 — 1—1 

-ОГЛАС 

На) а : нов ание издадено: поболите лио, од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 385 од 7 IX 1946 го 
годиш да имам трговско претпријатие во Скопје под 
фирма 

Рамадан Р, Бекири — трговија со зарзават. е 
миш, колонијални, бакалски и' деликатесни стоки, на 
оити© • 

Претпријатието ке по водам потпишу ам и задол-
жи. м оа-м. 

Овог.) го давим на јавност на основ § 5 од Законот 
з , претпријатијата. 

Скопје. 30 IX 1946 година. 
Потпис. 

Рамадан Р. Бекиров 
Окружниот народен 'суд во Скопје тврди да Ра-

з д а ш Р. Бе киров од Скопје посредно познат на су-
дот. -содржани ето на) овој 'Сг лис. кои му се од судот 
прочита го' призива! з г> свој и овој,еран но' потпиша. 

Такса по Тир. бр. 19, 29 30.и 31 од Законов за 
судски такси ссбранр во динго,и 386.50 и, уништено 
'ОЗ' списите. 

Скопје 30 IX 1946 година ФИ бр. 560/26 

ОГЛАС 

На основици« издадена изволите л/во од Град. 
нероден одбор во "Скопје под бр. 8717 од 15 X 1946 
година да! има угостите локо претпријатие крчма во 
Скопје по д фирмсо 

•Кирин Петрушев Димковски — крчма! 
Претпријатието «|з го водам потпишу"м и задол-

жеа'м сам. 
Ова ,го дав\зм иа! јавност н(а основ § 5 од Законот 

за, претпријатија • 
Скопје 20 IX 1946 -година 

Потпис. 
Кирил П. Димковски 

Окружен изроден еуд во Скопје тврди, да, Кирил 
П. Димковски од Скопје посредно познат на- судот со 
држ:ниет0 н№ /свој отлос. ко® му се (прочита -го приз_ 
нава за -свој и овој ера |ч-но* потпиша. 

Такса) по Тер. бр. 19, 29. 30 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрала во износ од динари 208.50 
и уништена на описите. 

Скопје 24 IX 1946 годи ФИ бр. 235/46 
Бр. 128 — 1—1 

ОГЛАС 

На. основани« издадено' позволително ,0д Град. 
,н)ароден одбор во СкОпј|з' под бр. 3461 од 19 II 1946 
годивд да има/ угостите лио претпријатие млекарница 
во Скопје под фирма 

Бекир Мустафа Исмаил — млекарница 
Претпријатието ке то водам, потпишам и задол-

жу?м Сам. 
Оваа го дја|в,ам јавност на основ § 5 од Зако-

чат за! претпријатијата!. 
Скопје 19 IX 1946 год. 

Потпис. _ 
Бекир М. Исмаил 

Окружниот .народен суд во; Скопје тврди да; Бе. 
кир ,М. Исмаил од Скопје посредно! познат ива судот. 
Оодржанието на. (овој .оглас кри му се од судот про-
чита, го признава за! свој и ,с во је,рамно, потпиша:. 

Такса по1 Та,р. бр. 19. 29, 30 и 31 од Законот за, 
судски такси, собрано во динари 208,50 и уништено1 иа 
списите. 

Скопје 19 IX 1946 горива! ФИ бр 114/46 
Бр. 129 — 1—1 

ОГЛАС 

На садов ание издадено позволително од Град. 
народен одбор во Кратово под бр. 9410 од 13 III 1945 
година да има трговско претпријатие во Кратово под 
фирма 

Стој имир Игнат о-в Спиров — трговија со бакал-
ски стоки на ситно. 

Претпријатието ке го водам, потпишу ам и задол. 
жуа|м сам. 
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О Б О И ГО даи ам на јавност на оовов § 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

Кратово. 30 IX 1946 година. 
Потпис, 

Стојимир И- Спиров 

Окружним набоден суд во Штип тврди да Стој-
мир Ит. Спиров од Кратово посредно познат на су« 
доп, содржанието на овој оглас, кои МУ се од судот 
прочита го признава за свој ,и своЈерачно пст ниш а. 

Такла по Тдр. бр. 19, 29 30 и 31 сд Законот 
ла судски т-Шкаи собрано во- износ од динари 240 и 
уништено ,к а списите. 

Кратово 30 IX 1946 година ФИ бр. 142-46. 
Бр. 189 — 1—1 

ОГЛАС 

На основнине издадено позвоните дно од Град. 
нар-ден одбор во Штип под бр. 2908 од 26 ХН 1945 
година да ш а угостители претпријатие крчма во 
Кочани под фирма 

Петар Манев Јанков — крчма 
Претпријатието ке го водам, потпишувам и задол. 

жу см сам. 
Овса по давам на јавност на осиоа 5 5 од Зако-

нот за ггротпријатијата. 
Кочани 30 IX 1946 година. 

Потпис, 
Петар М. Јанков 

Окружен народен суд во Штип тврди да Петар 
М. Јанков о д Кс чани повредио познат на судот, со -
држамието на. овој оглас, кои му се од судот прочита 
го прз>нав,а за свој и својерачмо потпиша. 

ТажЈса по Тар. бр. 19. 29 30, 31 и 41 од Законот 
зл судски такси Убрано ро (нашено од динари 240 и 
уништено на списите. 

Кочани 30 IX 1946 година ФИ бр. 140.46 
Бр. 190 — 1—1 

ОГЛАС 

На оставани« издељено иозволително од Гр д . 
народен одб-р во Кочани под бр. 2290 од 21 V! 1946 
година да' има! трпсвско п'ретппи|јат е вс Кочани над 
фирма 

Никола Димитров Манев — трговија со га леиле-
ријски стоки на ситно. 

Претпријатиево ке го водам, потпишуам и задол_ 
жу?\м сам. 

Оваа) по давам на јавност на основ § '"> од Зако-
нот за. претиш ј ати јата. Кочани. 30 IX 1946 година. 

Потпис, 
Никола Д. Манев 

Окружниот народен суд во Штип тврди да Нико-
ла! Д. Манев од Кочани посредно познат на судат, 
содржпнието '.иа (свој оглас ко« му се од суд^т про 
чита го признава за свој и својеручно потпиша'-

Такса ио Тар бр. 19, 29 30 и 31 сд Законот 
за судски тг кси собрано во изнПо с!д димири 240 и 
уништено на списите. 

Кочз«и; 30 IX 1946 година' ФИ бр. 141_46. 
Бр 191 — 1—1 

ОГЛАС 

На основани« издадено помолите лио од Град. 
нар од еп одбор во Кочани под бр. 26 од 15 XI 1945 
година да има' трговано претпријатие во Коча,н,и под 
фирма. 

Павле Лазаров Босилев трговија со бакалски 
стоки на ситно. 

Претпријатието ке го водом, потпишу ам и задол_ 
жу?.м сам. 

Овоа го давам на јавност на лопов § 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

Кочани 30 IX 1946 година 
Потпис, 

Пееле Л. Василе* 

Окружен народен суд во' Штип тврди да Павле 
Л. Босилев од Кочани посредно познат на судот. со. 
држани ето на овој (оглас, ко« му се од судт пр чита 
го признава за свој И својерачно потпиша' 

Такса шо Тар. бр. 19 29 30, 31 и 41 од Зам-ног 
за судски такси собрана во .к1з'нос од динари 240 и 
уништено на списите. 

Ковани 30 IX 1946 година ФИ бр 143-46 
Бр. 192 1—1 

ОГЛАС 

На оЧ|н1ование и з д ^ е н о позволително од Град. 
народен одбор во Штир под бр-. 1003 од 25 III 1946 
година да има угостители^ претпријатие ха н во Ко, 
нени; под фирма 

Тодор Накев X. Бегал инов — хан 
Претпријатието ке го водам, потпишу аол и зад ол 

ЖУ?|М с а м . 
Овоа, по давам на јавност на основ § 5 од Зак«* 

ног за претпријатијата. 
Кочити, 30 IX 1946годин». 

Потпис, 
Тодор Н. X. Богатинов 

Окружниот народон суд во Штип тврди да Тодор 
Н. X. Богатинов од Качени посредно познат на судот 
ЈОдржанието на овој оглас, к с и му се 10д судот пре« 
чита. го признава' зад свој и свој срамио потпиша. 

Такоа по Тар. бр. 19, 29 30 и 31 сд Законот 
за судски такси собрано' во ивнјсо СД дамари 240 и 
уништено на списите. 

Кочани 30 IX 1946 година ФИ бр. 171.46 
Бр. 193 — 1 — 1 

ОГЛАС 

На очно®ание издадено позволително од Град. 
народен одбор во Штип под бр. 1003 од 26 III 1946 
година да идоа у г о с т и т е л и претпријатие крчма во 
Кочани под фијука 

Тодор Наков X. Богатинов — крчма 
претпријатието ке го водам, потиишуам и зад ол . 

жусм сам. 
Овоа го давам на јавност на основ § л од Зако-

нот за прктпсиј спијат а. 
Кон сни'. 30 IX 1946 година. 

Потпис, 
Тодор Н. X. Бога тимев 

Окружниот народен суд во Штип тврди да Тодо? 
Н. X. Богатинов од Кочани посредно гпс знан ић, судот 
содржани®™ иа °во ј Оглас кои му се од суд с т про-
чита го привнава за свој и својерачо потпиша. 

Такса, /по Тар. бр. 19. 29. 30, 31 и 41 од Зак«нот 
за судски такси собрано во .изнео <°!д динари 240 и 
уништено но! списите. 

Кочани! 30 IX 1946 година ФИ бр. 172-46. 
Бр. 194 — 1—1 

ОГЛАС 

На основание издадено позволително од Град. 
народен одбор во Кочани под бр. 10 од 19 VI 1945 г о . 
дина' да има трговско претпријатие в-о Кочани под 
фирма 

Благој Јорданов Тасев — трговија со овоштија А 
зеленчук »а сити0-

Претпријатието ке го водпм, потпишу ам и з а д о л . 
жуам сам. 

Овоа по давам на јавност на основ ј *> од Зако-
нот за претиш јани јат а. 

Кочани 30 IV 1946 по дина'. 
Потпис, 

Благој Ј. Тасев 
Окружен народен суд во Штип тврди да Благој 

Ј. Тасев од Кочани напредно познат на судот, содр-
жанието .ка овој оглас. КОИ' му се прочита го' призна-
ва за свој и своје рачно потпиша. 

Такса шо Тар. бр. 19. 29. 30, 31 и 41 од Законот 
за судски такси сопрено во( износ од динари 240 и 
уништено на списите. 

Кочани 30 IX 1946 подоила ФИ бр. 145.46 
Бр. 200 — 1—1 
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ОГЛАС 

На основ ание издадено позволително од Град. 
народен од бр во Скопје1 под бр. 8062 од 28 IX 1945 
година да имам угостители© претпријатие крчма во 
Скопје под фирма 

Лазар Панов Ничов — крчма 
Претпријатието Ке го водам лотпишуајм и за дол. 

жу ам сам. 
Ово а го давам на јавност та основ § 5 од Зако-

нит за претпријатијата 
Скопје 24 IX 1946 година. 

Потпис, 
Лазар П. Ничов 

Окружен народен суд во Скопје тврди Да Лазар 
П. Ничов од Скопје посредно познат >н1а судот, со-
држанието на овој оглас, кои му се од судот прочита 
го поизнавз; зм свој и својеоачно потпиша. 

Такса! во Тар бр. 19. 29. 30, 31 м 41 од Законот 
за: судски такси собран^ во •и&иок: о д липајќи 208,50 
и уништени на описите. 

Скопје, 28 IX 1946 година ФИ бр. 449.46 
Бр. 160 - 1—1 

ОГЛАС 

На основани^ издадено гвозво лиге лио од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 15414 од 12 VIII 1946 
година да 'издатрговско претпријатие ®о Скопје под 
фирма 

Али Амет Усеин' — трговија Со стари кондури на 
ситно. 

Претпријатието -ке го водам п о т п и ш у ^ и задал. 
жуг|м сам. 

Ово а го давам на јавност ма, основ § 5 од Зако-
нот за претпријатијата,. 

Скопје 3 X 1946 година. 
Потпис, 

Али Амет Усеин 
Окружниот народен суд во Скопје тврди Да Аали 

Амет Усеин од Скопје посредно познат на судот, со-
држонието на овој оглас, кои му се од .судот прочита 
го признава ка свој и својеручно пот глиша. 

Такса по Тар бр. 19. 29, 30 и ЗГ о»т Законот за 
судски такда собрана, ве, динари 208 50 со уништена 
на списите. 

Скопје 30 IX 1946 година ФИ бјр. 549.46 
Бр. 161 — 1—1 

ОГЛАС 

На оси сваку?; издадено познолително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 29 од 3 VIII 1945 Ја -
година да 'иматрговско претпријатие во Скопје под 
фирма 

Игнат Стојчев Кузманов — трговија со бакалски 
стоки и кинкадерија, на ситно,. 

Претпријатието ке со водам потнишуам и задал, 
жу ом сам. 

Овоа го давам на јавност н1а сенов § 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

Скопје, 30 VIII 1946 година. 
Потпис, 

Игнат Ст. Кузманов«^ 
Окружни народен суд во Скопје тврди, да Пикот 

Ст. Кузмановски е д Скопје подводно познат на судот, 
содржан:'ето на овој оглас, кои, му се од судот нро_ 
чита го признава' за овој и1 својеручно потпиша'. 

Т>аткса, по Тар. бр. 19, 29. 30. 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрано во износ од Динари 157,50 
и уништено на списите. 

Скопје 30 VIII 1946 год ФИ бр. 10.46. 
Вр. 162 — 1—1 

ОГЛАС 

На основ,ајније издадено по,з®слиједио од Град. 
народен одбор во Скопје под ф . 6848 од 1946 година 
да има трговско претпријатие во Скопје под фирма 

Тома Крстев Георгиев — трговија со бицикли, 
делови и материјали на ситно. 

Претпријатието ке Ро водам. потиишуа,м и а а дол. 
жуа1м дам. 

Ово а1 го давам на јавност ша основ § 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

Скопје, 19 IX 1946 година,. 
Потпис, 

Тома К. Георгиев 

Окружниот народен суд Скопје тврди да Том« 
К. Георгиев од Скопје посредно1 познат т судот. .со. 
држ ани ето на овој оглас, кои му се од судот прочита 
го признава за свој и св ој ер а,чио потпиша. 

Такса по Тар. бјр. 19 29, 30 и 31 о д Законот за 
судски такси собрано во Динари 204 и у н и ж е н о на 
списите. 

Скопје 27 IX 1946 година ФИ бр 32-46 
Бр. 163 — 1—1 

ОГЛАС 

На основаме издадено позвол ниедно од Град. 
народен одбор в,0 Скопје под бр. 4952 од 1946 година 
да им)а и трговско претпријатие во, Скопје под фирма 

Методи Б. Николов — трговија г* антерија 
кинкалерија и. парфимерија на ситно. 

Претпријатието ке го водам, поти иш уа 1м и задол-
жуам спм. 

Овоа го давам на јавност На основ § 5 од Зако-
нот за пре тари ј ѕгги јат а, 

Скопје. 26 IX 1946 година 
Потпис, 

Методи Б. Николо« 
Окружен народен суц во Скопје тврди Да Мето-

ди В. Николов од Скопје посредно1 познат ,н!а судот, 
содржан)',ето на овој оглас, кои му се прочита го 
признава1 за свој и својеручно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19 29 30, 31 и 41 СД Законот 
за судски токон собрани во (износ од Динари 208.50 
и уништени на списите 

Скопје, 26 IX 1946 година ФИ бр. 395/46 
Бр. 154 — 1—1 

ОГЛАС 

На ос нов нани1 надарено п°'зволителНо од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 10002 од 12 XII 1945 
година да '»'(ма тргове ко претпријатие во Скопје под 
фирма 

Здравко С. Илиев — трговија со стакло и пор., 
недан на едро и ситно. 

Претпријатието ке го водам, потпишува и задал, 
жу гм еп'м. 

Ово а го давам на јавност оа основ § 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

Скопје 30 XI 1946 години 
Потрпе. 

Здравко Ст Илиев 

Окружниот народен суд в!о Скопје тврди да 
Здравко Ст. Илиев од Скопје посредна познат на 
судот, содржанието 'На овој оглас. кОи му се од су-
дот прочита то празна®а иа1 свој и, својерам,ио пот-
пиша!. 

Така} по Тар. бр. 19. 29. 30 и 31 од Законот за 
судски такси собрано во Динари 358,50 <и уништено 
иа списите. 

Скопје 30 IX 1946 година, ФИ бр 499-46 
Бр. 155 — 1—1 

ОГЛАС 

На основавме издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 13207 Ол 1946 ГОД. 
да има трговско (претпријатие во Скопје под фирма 

Стојан Д. Неделков — трговија, со зарзават и 
емина но ситно. 

Претпријатието ке го водам потпишуам и задол. 
жуа«м сем, 
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Овоа го давам ва јавност ша основ § 5 од Зак о-
н • т за пр е тп ри ј ати јад а,. 

Скопје 4 X 1946 година. 
Под пио, 

Стојан Д. Неделков 

Окружен народен суд во Скопје тврди да Стојан 
Д. Неделков од Скопје посредно познат на судст, 
содржнноето на овој оглас. Кои му се1 прочита го приз 
нава за свој и својеручно потпиши. 

Такса по Тар. бр. И). 29. 30 и 31 од Законот за 
су бде ки такси с о д а н о во ив и ос од Динари 229,50 и 
уништени на е пи опт е 

Скопје 19 X 1946 година ФИ бр. 711,46 
Бр. 156 — 1—1 

ОГЛАС 

На основнима издадено позволително од Град. 
народен е дб ср во Скопје под бр. 7780 0 д 24 IX 1946 
година да има трговско претпријатие под фирма 

Кос тп дин Т И коном ов. трговија со стакларија и 
кукински принадлежнссти на ситно. 

Претпријатието ке Ро водам, потпишузм и задал, 
жугм сам. 

Овоа го давам на јавност на. сонов § 5 од Зако-
нот за претпријатијата 

Скопје. 30 IX 1946 година. 
Пс-трио, 

Костадин Т. Икономов 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Ко-
стадин Т. И"Ко.н.омов од Скопје посредно познат на 
судот, содржанието на овој оглас к«и му се од судот 
прочита гс признава за свој и својеручно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29. 30 и 31 од Законот за 
судски такси собрано во Динари 686.50 № уништено 
на списите. 

Скопје 30 IX 1946 година ФИ бр. 488 
Бр. 157 — 1—1 

ОГЛАС 

На основаним издадено позролително од Град. 
•народен Одбор во Скопје под бр. 7545 о д 16 III 1946 
годиш?: да- им.ом угостители- претпријатие гостилница 
вп Скопје под фирма 

Тод Ср Стојанов Аца дорски — гостилница 
Претпријатието ке го водам потпишуам и зад ол 

жу ам сом. 
Овоа го давам на јавност на сонов § 5 од Зако-

нит за претпријатијата. 
Скопје септември 1946 година 

ПОТ)! ио, 
Тодо.р Ст. Аџаларски 

Окружен и-роден суд во Скопје тврди да Тодор 
Ст. Ац "ла реган од Скопје посредно п0,з.нат на судот, 
со Д Р Ж АНИ ето на овој оглас, МОЈИ му се прочита го 
признава з>а» ов,ој и св "је рп чио потпиша. 

Тажеа по Тер. бр. 19. 29, 30 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрано во износ од Динари. 208 50 
и уопштена кп спи сите« 

Скопје 30 IX 1946 година' ФИ бр 
Бр. 158 — 1—1 

ОГЛАС 

Но основнине издадено ное в е лит е лио. оп Град-
ски пар« лен одбор во Скопје под бп- 13907.1-696 од 
16 VII !946 година Да <има угостите лио претпријатие 
народни ку.1!на во« Скопје ул. 13 бр. 18 под фирма 

Мифта-р Рустем Авдпв-
Претпријатието ке го водом ППТПИШУЛ и зад.ол-

жуам сам. 
Ова' ГО; ловам но 'авнект ш оси' и „а чак 5 о(т З а -

конот за претпријатија 

Потпио 
Мифтар Рустам А в де 

Окружен народен суд во Скопје тврди д а Миф 
т р Руопиѓм Авдо® од гр. Скопје посредна познат ма 

судот. содржаиието на Овој оглас, кој му се прочита 
го признава! за свој и Своерачно) потпиша,. 

Такса по Тар бр. 19, 29. 30 и 31 од Законот з а 

•суд,аки такси Собрана1 во Динари 208.50 и уништена 
на списите. 

ОГЛАС 

На основавме издадено позвонио е лео- од Градски 
породен одбор во- СКЈ ије лОд бр. 9978/803 од 12-IX 
1945 година) (да имсм бутка* со монополски артикли и 
канцелариски .и хартиј)н.1л прибор под фирма 

Јк>рда|н Божинов Трајковски 
Претпријатието,- ке го водам. потнишу'ам и з,зр|о-л-

жу ам сам. 
Ов,а тс! девам на, ,гино)ст на, основ на чл. 5 од 

Закон за претпријатијата. 
Окружниот народен е уд во Скопје тврди да 

Јордан Б. Трајковски од Скопје посредно, познат на 
судот, оа,др,ж'3името на св:(ј оглас кони му се од су-
дот прочита го признава за1 свој и ово е рамно-
потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19. 29. 50 и 31 од Законот за 
судски такси -собрано вп денари 208 и уништено на 
списите 

30 IX 1946 гад. ФИ бр 32/46 год. 
Бр. 111/46 год. 

Скопје 28 IX 1946 г. 
Потпис, 
Ј. В. Т. 

ОГЛАС 

НИ основа,ние издаДрнр пов в ол ит е лио од Гр?* 
нероден одбор ,ва Скопје под бр. 11145 ОД 17 V 1946 
година да иматргсвоко претпријатие но Скопје под 
фирма 

Кирил Н Тодоров и Андон М Донев—трговијо 
со живина дивеч и риба. на ситно. 

Претпријатието ке го в1о1дом петли шуаад и задол_ 
жугм сам. 

Ова гп да рад на/ јавност но основ § 5 ед 3 Понет 
за претпријатијата. 

Скопје септември 1946 година*. 
Потпис 

Кирил Н Тодоре« 
Андојн М. Донел 

Окружен народен суд во Скопје тврди Да Кирил 
Н Тодоров и Андон М. Донев од ор. Скопје посред-
но левион ѕкИ судот содржанието на1 овој ог лао. кои 
му с е прочита) го признава а« свој и својерзчно пРт 
пиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29. 30 и 31 од Законот за 
судски тажен собрано во динари 208.50 и уништена. 
на списите. 

Скопје 28 IX 1946 г-од. ФИ бр. 428/46 
Бр. 118/46 1 — 1 

ОГЛАС 

На основавме издадено шозволително од Град 
нареден одбор во. Скопје под. бр. 11269 од 30 X 1945 
година да има тр гоне ко претпријатие во Скопје под 
фирма 

Џафер Халим Адем трговија со ртари мебел*, 
алишта, кондури и канцелариски предмети иа ситно. 

Пр етггпи јагнето ке го недом поиташ уа м и задои,_ 
жу ам сам. 

Ова по давад .но јавност на основ § 5 од Законот 
за претпријатијата. 

Скопје. 12 IX 1946 родин«. 
Потпис 

Џафер X Адем 

Окружниот нрр^ден суд во Скопје тврди да Џафер 
X. Адем од Скопје посредно познат на, судот содр_ 
жЈанието на овој от.таЈс, кои му се од судот прочита 
го признава- ДО свој * своерачно потпиша,. 
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Такса по Тар, бр. 19, 29. 30 и 31 од Законот за 
судски такси собрана! в о динари 208 50 и у тиштала 
судски такси. собрана шо динари 208 50 и уништава 
на списите. 

Скопје, 19 IX 1946 гад ФИ бр. 122/46 
Бр. 124 — 1—1 

Ојзо Ј̂, го. дав13,м :на! јавнсрт ига сонов § 5 сд Зак! ц01т 
за претпријатијата 

Скопје 9 IX 1946 година. 
Потпис. 

Абдил М Реџеп 
Окружниот народен суд с о Скопје тврди да! 

Абдил М. Реџеп Од Скопје посредно познат на судот 
сад рж ание то на овој салас који м-у се од судот про«-
чипа го признава за, Овој и' своерачно потпиша. 

Такса1 по Тер. бр. 19. 29, 50 и 31 -од Законот за 
судски такси собрано ва дамара 208 и уништено, на' 
списите. 

Скопје 9 IX 1946 год ФИ бо. 48'46 год 
Бр. И1/46 год 

ОГЛАС 
На' 0СН'гва1Н1и1е издадено позволително сд Град. 

народен одбор во Скопје под бр. 10734 од 16 X 1945 
година да има трговско претпријатие во Скопје под 
фирма 

Фатиме И- Сејфула — тотов ије. со. етер?; мебели. 
алишта, к о н д р и , канцелариски предмети на ситно. 

Претпријатието Ке го водам потпишуа'м и за дол., 
жу ам сами. 

Овса го девам на' јавност иа сонов § 5 од За,ко -
н"т за претпријатијата' 

Скопје 12 IX 1946 год. 
Потпис, 

Фатим И. Сеј фул а 

Окружниот народен суд во1 Скопје тврди да Фа-
тиме И Сејфула, сп Скопје посредно познат ца судот 
годр>к",-иетп на' овој .оглас, кои му се од судот п р о . 
читт го признава за свој и св,оје,рачно го потпиша. 

Тек са. по, Тао. бр. 19. 29, 30 и 31 .од Законот за 
судски такси собрано во Динари 208.50 до уништено 
на ш и ш т е . 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ бр 294-46 
Бр 169 — 1—1 

ОГЛАС 
На оснивати* издадено тто зв плател но лд Град. 

народен собор во Скопје под бр. 97 93 од 27 IX 1946 
година да имам трговско претпријатие вп Скопје псд 
фиОМЛ 

АбрПхам Гарабет Мш ла кн јан—трговија со килими 
и стакларија, на ситно. 

Претпријатието ке го водам потпишуам и задол 
жу нм спм. 

Ово а' го д-влм на јавност ,г»з. сенов § 5 од Зско-
н ' т за п о е т п . т ј атија та! 

Скопје, септември 1946 године 
Потпис, 

Абрахам Г. Малавијки 
Окружен нар0Ден суд в 0 Скопје тврди Да Абра-

хмм г . МалПхијаи оп Скрије посредно познат нп с у . 
дот со д р ж а н нето на опој оглас, кои му се од судот 
•прочита го подага в а з- свој и своје,рачно потпиша. 

Такса п Тер. 6]\ 19.29, 30 31 и 41 од Зак сн от 
за судски такси собрана во износ °Д Динари 358.50 
и нУнипттено на списите-

Ск гпје 24 IX 1946 година ФИ бр. 245-46 
Бр 170 — 1—1 

ОГЛАС 
На основавме издадено позе ол »релно рд Град. 

година да имам трговско претпријатие во Скопје под 
.народен .Одбор во Скопје под бр. 7022 од 27 УШ 1945 
фирма 

Андреја Р. Дуковски — трговија со парфимери-
ја кин ка. ле ри ј а и галантерија на. ситно-

Претпријатието ке го водам потпишуам и за дол. 
ж у т сам. . о с о , 

Овоа го давам на Јавност .кв. сенов 5 о од зако-
нот за претпријатијата. 

Скопје 26 IX 1946 година. 
Потпис, 

Андреја, Р. Дуковски 

Окружниот .народен суд во Скопје тврди да Ан_ 
дреја Р- Дуковски од Скопје посредно познат на су-
дот, содржан,нето на свој оглас, кои му се од судот 
прочита го признава, за свој и својеручно потпиша 

Такса по Тар. бр. 19. 29. 30 и 31 ед Законот за 
судски такси собрано во Динари 208,50 и уништено на 
списите. 

Скопје 26 IX 1946 година ФИ бр, 334-46. 
Бр. 171 — 1—1 

ОГЛАС 
На оси" в ание, издадено позволително ед Град. 

народен одбор во Скопје под бр. 7828 од 24 VIII 1946 
година да имам трговско претпријатие во Скопје под 
фирма. 

Шукри А. Селам — трговија со старински стоки 
на ситно. 

• Пре тир иј ати ето ке го водам потпишувам и за дол. 
леу ам атм. 

Ово а го давам на јавност >ка< сенов § 5 од Зе .ко-
н т за претпријатијата! 

Скопје 16 IX 1946 година 
Потпис, 

Шукри А. Селим 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Шук 
ри А. Селим .од Скопје посредно познат .на судот, 
е одржани,ето на овој оглас, кои му се прочита го ири 
знана за1 свој и ов с ј ер а ино потпиша 

Такса По Тер. бр. 19. 29. 30. 31 и 41 од Законот 
зз судски такси собрана во нанос од Динари 208,50 
и уништени на списите. 

Скопје 19 IX 1946 година ФИ бо. 173-46 
Бр . 172 — 1 — 1 

ОГЛАС 

На' основаше издадено позрелите т но ед Град. 
народен одбор во, Маџар и под бр. 12 од 22 III 1946 
година. Да имам угсстително претпријатие крчма во 
Кг тла,;тво под фирма. 

Пано Иванов Чиче в ади е® — крчма 
Претпријатието ке го водам п о т п и ш у ^ и задол. 

жу гм атм. 
Ово а го давам на јавност .па основ § 5 уд Зако-

на т за претпријатијата. 
Скопје септември 1946 година!. 

Потпис 
Пано Ив. Чирева ли е в 

Окружниот народен суд во Скошје тврди на Паво 
Ив. Чичевглиев од е. Кзтланово посредно .познат на 
судот, е одр жаристе. на овој .оглас, кои му се од су-
дот прочита' го признава за свој ,и својеручно потпиша 

Такса, п с Тар. бр. 19. 29, 30 и 31 од Законот за 
судски такси собрано во Динари 208.50 и пушите«о 
на списите. 

. Скопје 26 IX 1946 година ФИ бр. 345.46 
Бр. 173 — 1—1 

ОГЛАС 

На сенова ш е издадено позволително од Град. 
народен гдбо,р во Скопје (под бр. 11268 >0д 30 X 1945 
година да имам трговско претпријатие во Скопје под 
фирма. 

Лиман Џавид Јусуф — 'трговија со стари мебели, 
иизкТтОсЈп имоГис1в1ГоП.н̂ ,м1 1б инпт^.ксЈе' "исМШон 'аЈ-шигал 
на, ситно. ' 1'т.Ц 

Претприје-плет,о ке го вГдам пОтпишуам и за-
должуам сам. 

Ове,] го давам на јавност н асанов § 5 ; д Законот 
за! пле тп ријопијата 

Скопје. 14 IX 1946 гДМна. 
Потпис. 

Лима и Џ. Јусуф 

Окружниот (народен суд во Скопје тврди да Ли-
мена, Џ. Јусуф од Скопје посредно познат на судот, 
со држа пиете, на овој оглас, кои му се ЈОД судот про_ 
ч и т а т е признава за свој и своерачно потпиша. 
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Тајмса ито' Тар . бр. 19, 29 30 и 31 »од Законот 
за судски такси '»браво1 во из1нОс од динари 208.50 
јт уништено на списите. 

Скопје 19 IX 1946 годила. ФИ бр. 149/46 
Бр. 119/46 1 — I 

ОГЛАС 

•На оси-вани е издадено по сз вол1ип е лио од Град. 
народен одбор Во Скопје под бр. 5242 Од 9 III 1946 
годиш да имам трговско претпријатие во Скопје нзд 
фирма. 

ДЛнчо Г. Димовски — трговија со дивеч, живина 
и риба »иа. едро. 

Претури табиет« ке го 1в1о|дам потпили! ус м и зад ол _ 
жу.ам сам. 

Ова го ддвод ма јавност на оонов § 5 од Законот 
за претпријатијата.. 

Скопје, септември 1946 година 
Потпис 

Дончо Г. Димовски 

Окружен народен суд во Скопје тврди дв Дончо 
Г. Димовски од гр. Скопје прерадио познат »а) судот 
оодржанието Ш\ овој о1глас. мои му се прочита' го 
признава! за) свој и својеручно г^ћтпинШ 

Такса по Тар. бр. 19, 29. 30 и 31 од Законот за 
судски тажен собпано во дамари 208.50 и уништен!3' 
на списите. 

Скопје 28 IX 1946 год ФИ бр 481/46 
120 — 1—1 

ОГЛАС 

На снован не издадено- пР&вол штедно од Град. 
народен одбор во Штип 'под бР- 5799 од 13 ХИ 1945 
година, да, имам угостите лио претпријтие хотел и крч 
фирм& 

Сане Тодоров Филов — млекарници, 
Прздприц,апчето: ке го водам, подпишуам и задои,, 

жу^м сам. I 
Ова' го девом на. т»ано№ на оси.еш § 5 од Законот 
Скопје 28 IX 1946 година. 

Потпис, 
Сано Тодоров Филов 

Окружен народен суд во Штип тврди да Сане 
т . Филов од Штип посредно познат на судон" содржи 
н«ето( на свој ог Јас, кон му се ЈОД су дот прочита гР 
Пријам сцр^ 3'3| Спој И СВОПРр?1ЧЧО| поТтЛша 

Такса по Тар. бо. 19. 29 30 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрани во износ од Динари 165 и 
уништени !н<>1 списите 

Скопје 28 IX 1946 година ФИ бо. 90. 
Бр. 1 34 - 1 - 1 

ОГЛАС 

На основани« издадело позвали те..»над .од Прат 
митоде« одбор во Скопје под бр. 13768 од 18 ХП 
1945 година да им.? трговско претпријатие во Скопје 
п"д Фирма 

Дончо. Г. Димовски трговија со дивеч, живи-
на и оибГ'1 на! ситно. 

Претпријатието ке го воцем п о т п и ш е м и задол_ 
жуам сајм. 

Ова, го давам но. јавност на сенов и 5 од Законот 
за претпријатијата. -

Скопје септември 1946 година 
Потпис 

Да»нЧо Г. Димовски 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Дон., 
чо Г. Димовски од Скопје посредно познат нШ су дсп. 
е одржа (ние т\о' на овој оглас, кои му се од судот про-
чита, го признава за! овој и с в о е р а ч н о потпиша'. 

Такса по Тар. бр. 19, 29. 30 и 31 од Законот за 
с>''1чки такси собрано во Динари 208.50 и унпнгпенП' 
на списите. 

Скопје 28 IX 1946 година ФИ бр 482/46. 
'Бр. 121 - 1—1 

ОГЛАС 
На основ ание издадено позволителНо од Град. 

нар-ден одбор во Скопје под бр.. 13635 од 13 ХН 1946 
[Одигне да има. занает, мет лирско претпријатие во 
Скопје под фирма 

Илијаз Ш. Дизд.ар — занаетчиско метлароко 
Претпријатието ке го водам, потпишуам и зад ол _ 

ку ам сам. 
О Б О И ГО давам на Јав)Н10Ст на основ § 5 од Зако-

нот за претпријатијата. 
Скопј? 16 IX 1946 година. 

Потпис, 
Илијаз Ш. Диздар 

Окружниот .»»роден суд во Скопје тврди да Или-
ја!з Ш. Диздар , 0д Скопје посредно познат на судот, 
содржанието На овој оглас, кои му се од судот п р о , 
чита го признава за свој и сво јор а,чио потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29. 30 и 31 од Законот 
за' судски такси собрана вс. нанос Ш динари 133.50 
н уништено на, списите 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ б р 290.46. 
'Бр. 185 _ 1—1 

ОГЛАС 
На основани« издадено повводително од Град. 

народен! одбор; в0. Скопје под бр. 3 од 30 УШ 1945 
година да има угостители« претпријатие во е. Сарај 
околина! Г. .петровска округ скопски под фирма 

Стељон Трнев Тасев — крчма и бакалница' 
Претпријатието ке го водам, потпишу ам и зад ол . 

жу ам сам. 
Овоа го давам .на јавност на ОСМО Ј 5 5 од Зако-

нот за претили.ј азијат а. 
Скопје 25 I— 1946 годи««. 

Потпис, 
Стељон Трпев Тлсел 

Окружен народен суд оо Скопје тврди 'на Сте . 
љои Т. Тасев Од с. Сарај посредно п - знат на судот, 
е одржан и ето на овој оглас кои му се од судот п р о . 
чита го признава' за свој и ово јео задр потпиша 

Такса ото Тер . бо. 19. 29. 30, 31 и 41 од Законот 
за (судски такси) сРбрино во танос од динари 240 и 
и уништено 'на списите. 

Скопје. 26 IX 1946 год. ФИ бр. 331-46 
Бр. 202 — 1 - 1 

ОГЛАС 
'На основани« издадено позволително ол Град. 

народен одбор во Скопје под бо. 1 од 14 I 1945 тод« 
на да има. угостите днс претпријатие крчма во с. Ма . 
изри околина мађарска округ скопски, под фирма 

Коце М. Стојановски — крчма 
Претпријатието ке го водам, потпишу ам и за д о л . 

жузм сам. 
Овоа го давам на јавност на основ § 5 Од Зако-

нот за иоотпоИлтиЈ-та. 
Скопје 23 IX 1946 голим«. 

Потпис, 
Коце М. Стојаневски 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Коце 
М. Стојановски .од с. Мар ари п о с а д и о познат на 
•судат, содржанието на овој оглас, кои му се од Судот 
прочита'' го признава1 за1 свој и сво језично потпиша. 

Такса по Та.р. бр. 19, 29 30 и 31 од Законот 
за СУДСКИ такси е обилно в о немоќ* о1т динари 208 50 и 
уништено на списите. 

Скопје 24 IX 1946 годиш ФИ бр. 255.46. 
Бр. 203 — 1—1 

ОГЛАС 
На основани« издадено позе о л и ч е н о од Град. 

народен одбор во' Скопје под бр. 13241 од 26 XI 1945 
година! да има трговско претпријатие воСкОлје под 
фирма' 

Коте (И Борис бр. Шекеринови — трговија ко . 
жн иа1 СМТН10 
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Претпријатието »е« го водам потпишува* и за-
аолжуам оам, 

Озоа го давам ат јавност на осн^в $ 5 Од Законот 
ва претпријатијата 

Скопје 23 IX 1946 годи'«*. 
Потпис 

Коце Шекеринов 
Борис Шекеринов 

Окружен народен суд в-, Скопје тврди да Коце 
и Борис бр. Шекеринови од Скопје посредно познати 
на судот солржанмето на овој оглас кои им се °Д 
суд ут прочита го при зна в ат за свој и својерачно 
потпишаа 

Такса по Тао. бр 19 29, 30 31 и 41 од Законот 
за судски таки собрано во н а ч е од динари 65Ѕ,50 
и уништено на описите. 

Скопје, 26 IX 1946 година ФИ бр 370-46 
Бр. 216 - 1—1 

ОГЛАС 
На основ ание издадено позволително од Град. 

народен Одбор во Скопје пол бр 8660 од 4 IX 1945 
година да1 има трговско претпријатие во, Скопје под 
фирма 

М И Ј О П. С И М Т - - — трговија со келез фоки СТОКИ 

на ситно 
Претпријатието ке го водам потпишуам и за-

толжуам огм. 
Овса ТО' давим »а јавност на инанов § 5 о д Законот 

за претпријатијата. 
Скопје 31 IX 1946 година 

Потпис. 
Мито П. Симонов 

Окружниот народен суд во Скопје тводи па Мито 
II Симонов од Скопје посредно познат на судот со . 
држ ани ето на овој оглас кои му се сд су чо-, прочита 
го признава за свој и свој ера чио потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29 30 а 31 од Законот 
за тски такси собрано во динари ор""") и униште-
но на списите 

Скопје 30 IX 1946 година ФИ бр. 568.46 
Бр 217 - 1 - 1 

ОГЛАС 

На основ а ние издадено позволително од Тра т. 
народен' одбор во Скопје тод бр. 10733 од 29 X 1945 
година да има трговско претпријатие во Скопје под 
фирма 

Реџеп Мустафа Абаз — трговија со стари месе-
ли а- ишта кондури домашни и качи даријан пред-
мети на ситно. 

Претпријатието ке го вгдам потни уам и за-
аолжуам озм. 

О в е го лачам к*1 ја1.н сг н1 осн<_з § .с од Зак 
за претпријатијата 

Скопје 10 IX 1946 година. 
Потпис 

Реџеп М Аб-з 
Окружен кармен суд во Скопје тврди да Реџ*п 

М. Абаз од Скопје посредно познат на судот. содР 
жанието на овој оглас кои му се од судат прочита 
го признава за свој и својерачно потопна 

Та,„ол Та- ГМ) 19 29 -<0 и °1 Законот 
за СУ .ски ѓакон собрано во изнео >д динЕри 208,50 
и уништено на описите. 

Скопје 30 IX 1946 година ФИ бр^ 630 46. 
бр. 218 — 1—1 

ОГЛАС 
На основине 'издаден-« позволително од Град. 

народен одбор во Скопје под бр 11925 од 17 XII 1945 
године да има угостители претпријатие млекарница 
во Скопје под фирма 

Насто С. Веновски — м парница 
Претпријатието ке го водам ПОТПИШУЗМ и за-

аолжуам оам. 

Ово« то давам на Јавност иа ©шо® § 5 о д Законот 
за претпријатијата. 

Скопје септември 1946 година. 
Натпис, 

Насто Веновски 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да На. 
сто С. Веновски од Скопје посредно познат на судот 
оодржанието на овој оглзс кои му се од судот про-
чита го признава за свој и својеручно потпиша 

Танка но Тар. бр. 19. 28 29 30 и' 31 од Законот 
за судска такси собрало во он >о Од динари '20$. I 
и уиштено на списите. 

Скопје. 30 IX 1946 година ФИ бр 542-46. 
Бр. 219 - 1—V 

ОГЛАС 

На основ ание издадено гтозволител )0 од Град, 
чар>ден одбор во Скопје под бр. 8767 од 10 IX 1945 
година да имам трговско претпријатие во Скопје тол 
фирма 

Демир А Камбер — трговија сз жива стока на 
ситно. 

Претпријатието ке го »одам потпишува и *з 
аол жу ам сам. 

() -а го д -?м • а јави-»ст на зел јв $ 5 од 
за претпријатијата 

Скопје. 30 IX 1946 година. 
П отпис. 

Демир А. Камбер 

Окружен народен суд во Скопје тврди да Деми® 
А Камбер од Скопје посредно познат на судот с з . 
држанието на овој оглас кои му се од суд^т про-
чита го признава за свој и својерачно потпиша. 

Такса по Тао. бо 19 29, 30 31 и 41 од З а ч ^ т 
за судски такси собрало во износ од динари 208,50 
и уништено на списите. 

Скопје 30 IX 1946 година ФИ бр. 511-46 
Бр. - 1 - 1 

ОГЛАС 

На основале издадено позволително од Град. 
народен одбзр во Скопје под бр. 6965 од б IV 1946 
година д»а има угостителско претпријатие .млекарница 
вз Скопје под фирма 

Мемед С Ферат — млекарница 
Претпријатието ке го водам потпишуам и задол-

жуам сам. 
Ова го давам на јавност на основ § 5 Од Законот 

за претпријатија 
Скопје 19 IX 1946 година. 

Потпис, 
Мемед С. Ферат 

Окружен народен суд во Скопје тврди да М«м*т 
С. Ферат о д Скопје посредно познат иа судот со-
држан,нето на овој оглас кои му се о д судот про1-. 
чита го признава за сдој и овој ерато1 потпиша-

Такса по Гар. бр. 19 29 30 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрани во износ од Динари 208 50 
и уништени на списите. 

Скопје 19 IX 1946 год ФИ бр. 172/46 
Бр. 130 - 1—1 

ОГЛАС 

На основаше издадено позволителнк) од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 9335 о д 28 IX 1946 
годинз да има угостители© претпријатие куЈна во 
Скопје под фирм<а 

Садик Мемед Садик — кујна 
Претпријатието ке го водам гтотпишуам и задол. 

жу ам сам. 
Оза го дзвам на јавност на основ § 5 од Законит 

за претпријатијата. 
Скопје 19 IX 1946 РОД. 

Свдик М. Сале« 
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Окружниот нар мен суд во Скопје тврди да Са-
ди« М. Садик од Скопје посреди поз^м МД СУДОТ 
еодржзнието на свој огрлас, кО»и му се од суд п про... 
чита го признава за свој и својеручно потпиша 

Такса по Тар. бр. 19 29 30 и 31 Од Законот за 
судски такси сабрани во Динари 208.50 и уништено 
на списите 

Скопје 19 IX 1946 године ФИ бр. 174 
Бр. 131 - 1 — 1 

ОГЛАС 
Па основало издадено позводително од Град. 

народен одо р Во Скопје под бр. 12309 од 19 IX 1945 
година да има трговско претпријатие во Скопје под 
фирма 

Шакир Халим Ариф — трговија со стари мебе-
ли тиштз, кондури, канцеларијски предмети на 
ситно. 

Претпријатието ке го водам, потпишувам и за-
должуам сам. 

Ова го давам на јавност на основ § 5 од Зако-
нот за претпријатија 

Скопје 9 IX 1946 година. 
Потпис 

Шакир X. Ариф 

Окружен народен суд во Скопје тврди да III.кир 
X, Ариф од Скопје посредно познат на судот содржа 
н ето на овој ог е кои му се од судот прочита го 
го "знаво за сво] и своје* ><чнс отпише. 

Такса по 'Гар бр. 19 29 30 31 и 41 од Законит 
за судски такси собрана во изност од Динари 20850 
и уништена на списите. 

Скопје 24 IX 1946 год ФИ бр 242/ 46 
Бр. 132 - 1 — 1 

ОГЛАС 
На основани« издадено позв°лително ол Град. 

народен одбор во Скопје под бр. 7421 од 4 IX 1945 
година да има угостителско претпријатие кујна в0 

Скопје под фирма 
Абдила М. Бекир — кујна 
Претпријатието ке . »>г.дгм и ди; и: и з"-дол-

ину ам с м . 
Оваа го давам но јавност т секов. § 5 од За-

1.41 от з - 11"••-тп^цт-тпјата 
Скопје 24 IX 1946 година. Потпис. 

Абдула М. 1 1 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Аб„ 
дула М. Бекир од Скопје посред.чо п зг.^г нт г 
содржанието на овај оглас кои му се од судо г про-
чита го признава за свој и своерачно потпиша. 

Такса по Тар бр. 19 20 30 и 31 од Законот за 
судски такси собрано во Динари 208.50 и уништено 
на уписите. 

Скопје 24 IX 1946 родина ФИ бр. 220 
Бр. 133 ~ 1 - 1 

О к р у ж е н н а р о д е н с у д 
Ш т и п 

ОГЛАС 

Ва основ ание издадено позволително од Град. 
народен одбор во Кратово под бр. 8407 од 13 И 1946 
година да ^ма трговско претпријатие во Кратово под 
фирма 

Ива н Ефремов Цветков — трговија со бакалски 
стоки 

Претпријатието ке го водам, потпишуам и задсл„ 
жугм сам. 

Овоа го давам на јавност на основ § 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

Кратово 30 IX 1946 година 
Потпис, 

Иван Ефремов Цветк в 

Окружен народен суд во Штип тврди да Ив;н 
Ефремов Цветков од Кратово посредно познат на су-
дот, еодржгннето •, овој оглас кој : , / се сд суд т 
прочита го признава за свој и своерачно потпиша, 

Такса по 'Гар. бр. 19 29 30. 31 и 41 од Закон т 
за1 судски такси собрано во износ од дидар« 240 и 
уништено на списите. __ 

Скопје 30 IX 1946 год. ФИ бр. 196,46 
Бр 186 — 1 — 1 

ОГЛАС 

На оснивание издадено позволително од Г р м 
народен одбор во Штип под бр. 836 од И III 1946 
година да има угостително претпријатие крчма зо 
Кра! ов., под фирака 

Иван Ефремов Цветков — крчма 
Претпријатието ке го водам, потпишуам и за \ а 

жу-м сам. 
Ово-а го давам на јавност на основ § 5 од Зико 

нот за претпријатијата. 
Кратово 30 IX 1946 година 

Потпис, 
Иван Ефрем в Цв-ткоз 

Окружниот народен суд во Штип тврди да Ива« 
Е. Цветков од Кратово посредно познат на судот со 
држ зането на овој оглас кои му се од судот прочи, 
та Го п р и п е в а за свој и својеручно потпиша. 

Т?'кса п ~> Тап. бр 19 29 30 и 31 од За-.' " ' 
з>а судски такси сабрано во 'износ од динари 240 и 
часно на списите. 

Кратово 30 IX 1946 го № : а ФИ бп 195 46 
Бр. 187 — 1 1 

ОГЛАС 

Ва оснпвание издадено позволително од Г р м . 
народен одбор во Штип под бр. 2371 од 16 VIII 1916 
г^ди^а а има угостителско претпријатие крчмч ѕ • 
Кочани псд фирма. 

Велин Ангел в Стојанов — крчма 
Претпријатието ке го водам, потпишуам и з а д " л . 

ЖУ м сам. 
Ово« го давам на јаз-: ст на основ § 5 од Зако-

нот за претпријатијата. 
Кочани 30 IX 1946 година. 

Потпис, 
Велин Ангелов г т ј • > в 

Окружен народен суд во Штип тврди да Влшч 
А. Стојанов од Кочани посредно познат на судот со-
лржавието на овој оглас. к»и му се од судот проч-тз 
го признава за свг ј и сво јера чио п тпиша. 

Такса по Тер. бр. 19. 29 30, 31 и 41 од Зак?« т 
за судски т&кс" собрано во изи-с од динари 240 и 
уништено на спи анте. 

Кочани 30 IX 1946 година ФИ бр 139 46 
Бр. 188 — 1 - 1 

ОГЛАС 
На оснгвание издадено позводително од Г р м . 

народен о д б . р во Скопје под бр. 4539 од 26 VI 1945 
година да има трговско претпријатие во Скопје гтпд 
фирма 

Мемдух X. Рашид — трговија со колонијално ба-
калска и д е л и к а т е с стока на ситно-

Нрегпријатието ке го водам, потпишуам и з а д о л . 
жу гм сам. 

Озоа го давам на јавност на осмог § 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

Скопје 19 IX 1946 година. 
Потпис. 

М ем дух X. Рашид 

Окружен народен суд во Скопје тврд.-* да Мем. 
дух X. Рашид од Скопје посредно познат на судот 
»одржанието на овој оглас, кои му се од судо! про-
чита го признава за свој и својерачно потпиша 

Такса по Тар . бр. 19 29 30, 31 и 41 од 3 = к'^н т 
за судски такси собрано, во (нанос од динари 20.50 и 
уништено ка ст оите. 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ 309.46. 
Б р . 2 0 4 - 1—1 
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ОГЛАС 

На основа,ние издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 9912 од 22 X 1945 
година да имам трговско претпријатие во Скопје под 
ф фМ(3 

Мусли Рамадан Исмаил — трговија со стари ра -
боти на ситно. 

Претпријатието ке го водам потпишуам и за дол 
жу зм сем. 

Овоа го давам на јавност жа основ § 5 од Зако-
нот за п р е т п р и ј а т и ј а т а . 

Скопје 9 IX 1946 година. 
Потпис, 

Мусли Р. И с м а и л 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Му-
сли Р. Исмаил од Скопје посредно познат на судот, 
содржанието на овој оглас, кои му се од судот п р а . 
чита го признава за св зј и својерачно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19. 29. 30, 31 и 41 од Законот 
ЗЈ судски такси собрано во износ од Динари 208.50 
и уништено на списите. 

Скопје, 19 IX 1946 година ФИ бр. 145-46 
Бр. 174 _ 1 - 1 

ОГЛАС 

На основаше издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 5547 од 17 VII 1945 
година да имам угости! ел но претпријатие крчма во 
Скопје под фирма 

Петко Алексов Симоновски — крчма 
Претпријатието ке го водам потиши уа м и задод. 

жузм сам, 
Овоа го давам на јавност на основ § 5 од Зако-

нот за претпријатијата. 
Скопје, септември 1946 родина. 

П ЈДПИС 
Петко Ал. Симоновски 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Пет . 
ко Ал. Симоновски од Скопје посредно познат на су-
дот садржа,нието на овој оглас. кои му се од судот 
прочита го признава за свој и својеручно потпиша. 

Такса по Тар бр. 19, 29, 30 и 31 од Законот за 
судски такси собрано во Динари 208.50 и уништено 
на списите. 

Скопје 19 IX 1946 година ФИ бр. 108,46 
Бр. 175 - 1 - 1 

ОГЛАС 

На основанне издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 7815 од 24 VIII 1946 
година да имам трговско претпријатие во Скопје под 
фирма 

Аоа.н М. Низов — тр; овија со зарзават и плодови 
на ситно. 

Претпријатието ке го водам потпишуам и задод . 
жуам сам. 

Овоа го давам на јавност на основ § 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

Скопје 20 IX 1946 година. 
Потпис. 

Асан М. Низ^в 

Окружен народен суд во Скопје тврди да Асан 
М. Низов од Скопје посредно познат на судот содр-
жанието на овој оглас, кои му се од судот прочита 
10 признава за свој и својерачно потпиша. 

Такса п,о "Гар. бр. 19 29 30. 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрано во износ од Динари 208,50 
и уништено на списите. 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ бр. 225-46. 
Бр. 176 - 1—1 

ОГЛАС 

На основан ие издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 10016 од 12 XI 1945 
година да имам угостители© претпријатие млека,рни* 
ца во Скопје под фирма 

Р е ф и к С у л е ј м а н С е л а м — м л е к а р н и ц а 
П р е т п р и ј а т и е т о ке го в о д а м потетишуаод и зздол . 

жулм сам. 
Овоа го давам на јавност ва основ § 5 од Зако-

нот за претпријзтијзта. 
Скопје септември 1946 година. 

Потпис, 
Рефик С. Седзм 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Р е . 
фик С. Селам од Скопје посредно познат на судот, 
содржанието на овој оглас, кои му се од суд ЈТ про-
чита го признава за свој и своје,рачно потпиша. 

Такса по Тар. бр 19. 29, 30 и 31 од Законот за 
судски такси собрано вз износ °Д Динари 208 50 и 
уништел;! на в п и е т е 

Скопје 24 I X 1946 И бо. 306/46 
бр 178 1 - 1 

ОГЛАС 

На зенова ние издадено позволително од Гри 1. 
народен одбор во Скопје под бр. 8686 од '27 IX 1946 
година да има т-го«;- . претпријатие во Скап.ј> и 
фарма 

Никола Т. Божиновски — трговија со ' . :м • кп 
материјали на ситно. 

Претпријатието ке го вл дам потгшшуам и за-
дол жу ам сам. 

">в > го д .вам ла ј :внг>ст на основ § 5 од •-} тк >.." 1' 
за претпријатијата 

Скопје 28 IX 1946 година. 
Потпис. 

Никола Т. Б о ж и н о с к и 

Окружен народен суд во Скопје тврди да II-(ко. 
ла Т Божиноваки од Скопје посредно познат за су-
дат со ржанието на ов°ј оглас, кои му се од судот 
прочита го признава за св зј и својерачно потпиша. 

Такса по Тар. бр 19 29, 30 31 и 41 од Закон ст 
за судски такси собрано во износ од Динари 208.50 
и уништено во списите. 

Скопје 28 IX 1946 година ФИ бр. 407.46 
Бр. 222 — 1—1 

ОГЛАС 

На зенование издадено плзволително од Град. 
народен одб ?р во Скопје под бр. 7574 о д 15 [V 1945 
година да има угостители© претпријатие гостилница 
в ) Скопје под фирма 

Петар Хр Петрушевски — гостилница 
Претпријатието ке го водам потпишуам и за-

дои жуам сам. 
Ов оа го давам на јавност напонов § 5 од Законот 

за претпријатијата 
Скопје, септември 1946 година. 

Потпис. 
Петар X. Петрушевски 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Пе . 
тар X Петрушевски од Скопје посредно познат на 
судот, содржанието на овој оглас кои му се од су-
дот прочита го признава за свој и својеручно пот-
пиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29. 30 и 31 о д Законот 
з- судски такси собрано во (ос од динари 2С 50 
и уништено на списите 

Скопје 20 IX 1946 година ФИ бр 364.46. 
Бр. 223 - 1 - 1 

ОГЛАС 

На зенов а ние издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје гтод бр. 13706 од 4 ХП 1945 
година да имам трговско претпријатие во Скопје пад 
фирма 
бел I алишта конду »и дол ц и к п и ела ријека 

Абдил Мустафа Реџеп — трговија со стари ме . 
предмети на ситно. 

Претпријатието к,е го водам потгшшуам и за-
должуам сам. . . , * . , . 



Стр. Зј 384 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Број 31 

Та«,са по 'Гар. бр. 19. 29 30 ѕ 31 од Законот 
за судски |ксј собра во износ од динари 208 50 
и уништено на списите. 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ бр. 30846 
Бр. 211 - 1 — 1 

ОГЛАС 

На основавме издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр 16607 од 3 IX 1946 
година да имам трговско претпријатие во Ск пје под 
фирма 

Јаја Н. Мемиш — трговија со бојариј кп матери_ 
јади на ситно. 

Претпријатието ке го в^дам потпишуам и за-
должуа.м сам. 

Овса го давам ка јавност на основ § 5 од Законот 
за претпријатијата 

Скопје. 24 IX 1946 година. 
Потпис. 

Јаја Н Мемиш 
Окружен народен суд в,0 Скопје тврди да Јаја 

Н. Мемиш од Скопје посредно познат на судот со. 
држанието на овој оглас, кои МУ се од судот прочита 
го признава за свој и сво је рач но потпиша. 

Такса по "Гар. бр 19 29, 30 31 и 41 од З акон т 
за судени так-и собрано во из Оне д динари 361,50 
и уништено на списите. 

Скопје 26 IX 1946 година ФИ бр 368.46 
Бр. 21 — 1—1 

ОГЛАС 

На основа ние издадено гтозволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 8104 од 28 IX 1945 
година да имам угостители© претпријатие крчма во 
ма во Скопје под фирма 

Петар Илиев Христовски — хотел и крчма 
Претпријатието ке го в°дам потпишуам и за-

должуам озм. 
Овса го давам јавност на ос ов $ 5 од Законот 

за претпријатијата 
Скопје септември 1946 година 

Потпис. 
Петар Ил Христ воки 

Окружниот народен суд во Скопје тврди Да Пе-
тар Ил. Христовски од Скопје посредно познат на су. 
дот, содржанието на овој оглас кои му се од судот 
прочита го признава за свој и својерачно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29 30 а 31 о д Законот 
з<а судски 'г ;си собрано во и нос од динари 358.50 
и уништено на описите. 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ бр. 219_46. 
Бр. 213 — 1—1 

ОГЛАС 

На основание издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје п°д бр. 9311 од 12 IX 1945 
година да има трговско претпријатие во Скопје под 
фирма 

Борка А. Андреева — трговија оо бакалско-коло. 
нијално и деликаггесна стока на ситно. 

Претпријатието ке го »одам гтотпишуам и за-
должуам сам. 

Овса г давам на јавност на основ $ 5 ед Законот 
за претпријатијата 

Скопје 21 IX 1946 годиш. 
Потпис. 

Борка А. Андреева 

Окружен народе суд во Скопје тврди да Борка 
А, Андреева од Скопје посредно позната на судот, 
содржани ето на овој оглас кои и се од судот Про. 
чита го признава за свој и св о јер а ч н,о потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29 30 * 31 од Законот 
за судски такси собрано во износ од Динари 208.50 
и уништено на списите. 

Скопје 26 IX 1946 година ФИ бр 391.46 
Бр. 214 — 1—1 

ОГЛАС 

На основавме издадено позволително од Град. 
народен одбор в 0 Скопје под бр. 7767 од 14 IX 1945 
година да има угостители^ претпријатие крчма во 
Скопје под фирма 

Мирко Ив. Митровски — крчма 
Претпријатието ке го водам потпишуам и за-

должуам сам. 
Овса го д зв ' да јао ност а оси ѕ § 5 од Законот 

за претпријатијата 
Скопје септември 1946 година 

П отпис. 
Мирк0 Ив. Митрески 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Мир. 
ко Ив. Митровски од Скопје посредно познат на су-
дот. оодржанието на овој оглас. ко.и му се од судот 
прочита го признава за свој и својерачно потпиша. 

Такса по Тар. бр- 19 29 30 и 31 од Законот »а 
судски такси собрано во динари 208.50 и уништено н,а 

списите. 
Бр 215 — 1—1 

ОГЛАС 

На оо.н в а ние издадено позволително од Гр-т. 
народен одбор во Скопје под бр. 15563 од 15 VIII 194ѓ; 
година да има трговско претпријатие во Скопје п д 
фирма 

Ангел М. Наумов — трговија со манифактурна 
текстилна и плетела стока на ситно. 

Претпријатието ке го водам, потпишуам и задол. 
жуам сам. 

Овоа го давам на јавност на основ 5 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

Скопје 17 IX 1946 год. 
Потпис, 

Ангел М. Наум в 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Ан-
гел М. Наумов од Скопје посредно познат на судот 
оодржанието на овој оГЛас. кои му се од судот про. 
чита го признава за свој и својерачно го потпиша. 

Такса по Тар. бр 19. 29 30 и 31 од Законот 
за судски такси собрано во износ од динари 208,50 и 
поништено на списите. 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ бр. 246-46. 
Бр, 205 — 1 — 1 

ОГЛАС 
На основ ание издадено позволително од Град. 

народен одбор во Скопје под бр. 8977 о д 17 IX 1945 
година да има угостители« претпријатие крчма во 
Скопје п°Д фирма 

Киро Тодоров Сливовски — крчма 
Претпријатието ке го водам, потпишуам и задпл_ 

жуам сам. 
Овоа го давам на јавност на основ § 5 Од Зако-

нот за претпријатијата. 
Скопје 6 IX 1946 година. 

Потпис, 
Киро Т. Сливовски 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Киро 
Т Сливовски од Скопје посредно познат на судот 
содржанието на овој оглас кои му се од судот про-
чита го признава за свој и својерачно потпиша 

Такса по Тар. бр. 19, 29 30, 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрано во износ ед динари 172,50 и 
уништено ка списите. 

Скопје 7 IX 1946 година ФИ бр. 34-46. 
Бр. 206 — 1—1 

ОГЛАС 

На основание издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 6377 од И IX 1945 
година да имам трговско претпријатие погребаелно 
во Скопје под ф.-рмз 

Васил Ј. Томовски — трговско погребали«) 
Претпријатието ке го водам, потпишу ам и за дол . 

жугм сам. 
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Овоа по давам на јавност на, ЈОНОВ § 5 Ј Д Зако-
нот за претпријатијата. 

Скопје 23 IX 1946 година. 
Потпис, 

Васил Ј- Томовски 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Васил 
Ј. Томовски од Скопје посредно познат на судот, 
содржанието на овој оглас, кои му се од суд°т про . 
чита го признава за свој и својерзчно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29 30 и 31 од Законот 
за судек'-* г |3«"и собрано во'динари 208,50 и уништено 
на списите. 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ бр. 283-46. 
Бр. 207 - 1—1 

ОГЛАС 

На основ ание издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 8345 од 9 X 1945 
година да имам трговско претпријатие во Ск~>пје под 
фирма 

Тодор Петров — трговија со јужарски стоки и 
мутави на ситно. 

Претпријатието ке го водам, потпишуам и зад0л_ 
жуам сам. 

Овоа го давам на јавност на ос*ов § 5 од Зако-
нот за претпријатијата. 

Скопје септември 1946 родина. 
Потпис, 

Ленка Т. Петрова 

Окружен народен суд во Скопје тврди да Тодор 
Петров од Скопје посредно познат на судот содо-
жзнието на Овој оглас, кои му се од судот прочита 
по признава за свој и св ој ер а что потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19 29. 30, 31 и 41 од Законот 
ча судски тако!' собрано во износ од динар I ?08.о0 
и уништено на списите. 

Скопје 26 IX 1946 година ФИ бр. 356.46. 
Бр. 208 - 1—1 

ОГЛАС 

На основанине издадено подволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 3888 од 26 II 1945 
година да имам угостители претпријатие млекарни-
ца во Скопје под фирма 

Стојмир И. Петровски — млекар..ити 
Претпријатието ке го водам потпишуам и зад0л_ 

жуам сам. 
Овоа го давам на јавност на основ > 5 од Зако-

нот за претпријатијата. 
Скопје. 24 IX 1946 година. 

/ Потпис. 
Стојмир И. Петровски 

Окружен народен суд во Скопје тврди да С т о ј . 
мир И. Петровски од Скопје посредно познат на су-
дот содржанието на овој оГЛ;зС кои му се од судот 
прочита го признава за свој и својеручно потпиша 

Такса по Тар. бр. 19, 29 30 и 31 од Законот 
за уде и такси собрано во ко '"е од динари 208.50 
и уништено на списите. 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ бр. 260.46. 
Бр 209 - 1—1 

ОГЛАС 

На оснивание издадено позво.ч ИТРОНО о д ^ Г р о т 
народен одбор во Скопје под бр. 9417 ол 29 X 1945 
година да имам трговско претпријатие во Скопје и м 
фирма 

Ангел Здравев Белковски — трговија со машки, 
женски и детска конфекција на ситно 

Претпријатието ке го водам потпишуа и задол-
ж а м сам 

ОвОа го давам на јавност на основ § 5 од З а н о . 
нот за претпријатијата. 

Скопје 26 IX 1946 година. 
Потпис, 

Ангел Здравков Велков 

Окружен народен суд во Скопје тврди да Ангел 
3. Белковски од Скопје посредно познат на судот, 
содржанието на овој оглас кои му се од судот про." 
чита го признава за свој и својерачно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19. 29, 30. 31 и 41 о д Законот 
За судски такси собрани вр износ од Динари 208.50 
и уништено на списите. 

Скопје 26 IX 1946 година ФИ бр. 382-46. 
Бр. 210 — 1—1 

ОГЛАС 

На основание издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 65 од 1945 година 
да имам трговско претпријатие во е. Средно Коњаре 
под фирма 

Алим Амет Алимов — трговија со бакалски сто-
ки на ситно. 

Претпријатието ке го водам потнишуа-м и за, ( л. 
жуам сам. 

Ова го давад на јавност н-г е : § 5 од Законот 
за претпријатијата. 

Скопје 28 IX 1946 година. 
Потпис 

Алим А. Алимов 

Окружен народен суд во Скопје тврди да Алим 
А. Алимов од Скопје посредно познат на судот, содр 
жа-нието на овој оглас, кои МУ се прочита го призна 
ва за свој и својерачно потпиша. 

Такса по Тар бр. 19, 29. 30 и 31 од Законот за 
судски таг "»и собрано во диг и 208,50 и уништена 
на списите. 

Скопје. 30 IX 1946 год. ФИ бр. 513/46. 
Бр. 122 — 1—1 

ОГЛАС 

На /Снова,ние издадено позвоЛително ош Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 11370 од 28 I 1946 
година да има угостителско претпријатие крчма во 
Скопје под фирма 

Миле Тра јков Милев — крчма 
Г1р< пријатното ке го вода I потпишуам и задол-

жуам сам. 
Ова го давид на јавност но основ § 5 од Законот 

за претпријатијата. 
Скопје, септември 1946 година 

Потпис 
Миле Т. Милев 

Окружниот народен одбор во Скопје тврди да 
Миле Т. Милев о д Скопје посредно познат на судот, 
содржанието на овој оглас кои му се од судот про , 
чита го признава за свој и својерачко потпиша. 

Такса по Тар бр. 19. 29 30 и 31 ОЈ Законот за 
судски такси сабрано во динари 208.50 и уништено на 
списите. 

14 IX 1946 год. ФИ бр- 56/46 год 
Бр. 123 - 1 - 1 

ОГЛАС 

На основнине издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 7187 од 1945 гдина 
да има трговско претпријатие во Скопје под фирма 

Софронија А. Бужаровски — трговија со бакал-
ски. колонијални и д е л и к а т е с и стоки на ситно. 

Претпријатие''- ј ке го водам по .ишуам и задг>л. 
жуам сам. 

( а го давал на јавност г,а основ § 5 од Законот 
за претпријатијата. 

Скопје 14 IX 1946 година 
Потпис 

Софронија А. Бужаровски 

Окружен народен суд в 0 Скопје тврди да Софро 
нија А. Бу жаровски од Скопје посредно познат на су 
дот сРдржанието на овоој оглас, кои му се прочита 
1 ' гризнав,а за св>ј и својерачпо го 'потпиша. 

Такса по Под бр. 19. 29 30 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрано во износ од дин. 208.50 и 
уништено на списите-

Скопје IX 1946 год. ФИ бр. 56-46 нзд. 



Стр. 386 СЛУЖБЕН весник Бр. 31 

ОГЛАС 

На основаше издадено позвол-телн 0 °д Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 3760 од 26 IX 1946 
година да има угостителско претпријатие крчма во с. 
Теории под фирма 

Коста Серафимовски — крчма 
Претпријатието ке го водам. пОдпишуам и задОл 

жу гм сам-
Овоа го давам на јавност на основ § 5 од З а к 0 , 

нот за п р е т п р и ј а т и ј а т а 
Скопје. 26 IX 1946 год. 

Потпис 
Коста СерВфимовски 

Окружниот народен суд БО Скопје тврди да 
Коста СерафимОвски од е. Теории посредно т •знао на 
гулОт сод,ржа>нието на овој оглас, кој му се сд судот 
прочита Ро признава! за свој и својеручно потпиша. 

Такса ПО Тар бр. 19, 29, 30 и 31 од Законот за 
судски такси собрано во динара 208.50 и уништена 
на списите. 

Скопје 30 IX 1946 год. ФИ бр. 647. 
Бр. 125 - 1—1 

ОГЛАС 

На основание издадено позволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 7518 од 18 I 1946 
година да има трговско претпријатие во Скопје под 
фирме 

Кузман Н. Кузмановеки — трговија со бакалски 
кг-лон нали и и деликатесни стоки на ситно. 

Претпријаггиетр ке го водам потпишуам и за дол 
жу ам сам. 

Ова го д--(Лд на Јавност на основ § 5 од Законот 
за претпријатијата. 

Скопје, септември 1946 година 
Потпис 

Кузман Н. Кумановски 

Окружен народен суд во Скопје тврди да Кузман 
Н. Кузман "вск и од Скопје посредно познат на судот 
содржзнието на овој оглас кој му се прочита го приз 
нава 3,3 свој и своерачно потпиша. 

Такса по Тар бр. 19 28 30, 31 и 41 Од Законот 
судски такси собрана вс динари Г0.9 50 и уништена 
на списите. 

Скопје 19 IX 1946 год. ФИ бр. 175 
Бр 126 - 1 - 1 

ОГЛАС 

На о с н о в а л е издадено позволително од Град 
нареден одбор в о Скопје под бр 6514 од 6 VIII 1946 
година да имам у г о с т и т е л и претпријатие кујна вп 
Скопје п\д фирма 

Мино Гинев Кузмбновски — кујна 
Претпријатието ке го водам потпигаугм и задОл-

ЖУ ам сам. 
Овог го давам на јавност на сенов § 5 од За ко . 

-от за претпријатијата. 
Скопје, септември 1946 година 

Потпис 
Мино Г. Кузмановски 

Окружниот народен суц во Скопје тврди да Мино 
Г. К у з м а н о в и од Скопје посредно познат на судот, 
содржанието на овој оглас кои му се од судот про_ 
чита го признава за свој и својерачно потпиша 

Такса по Тао бр. 19 29 30 и 31 оп Законот за 
судски такси собрано во динари 208.50 од уништено 
\г: списите. 

Скопје. 30 IX 1946 година ФИ бр 591 
Бр. 145 - 1—1 

ОГЛАС 

На основание издадено позводително од Град. 
народен одб«р во Скопје под бр. 10668 ол 20 X 1946 

година да имам трговско претпријатие во Скопје пад 
фирма 

Магда Јорданова — трговија со ма« и фактури а 
стока на ситно. 

Пр >• ,'атисто ке го водам, попи. и зад _ 
жуам сам 

Ова го давам ка јавност на основ § 5 сд Законот 
за претпријатијата. 

Скопје 30 IX 1946 година 
Потпис 

Алексо Ј. Коробаров 

Окружен народен суд во Скопје тврди да Алек-
си Ј. Коробаров од Скопје посредно познат на судот, 
е о д р ж а н о т о на овој Оглас кои му се пречица го 
признава за свој и својеручно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19, 29 30. 31 и 41 од Законот 
за судски такси собра во износ од динари 208.50 
и уништена на списите. 

Скопје 30 IV 1916 год. ФИ бр. 525 
Бр. 146 — 1 - 1 

ОГЛАС 

На основанине издадено позв°л'ително од Град, 
народен одбор во Скопје под бр. 8669 од 13 IX 1946 
година ра имам трговско претпријатие трафика во 
Скопје под фирма 

Веса П. Радикова — трафика 
Претпријатието ке го водам потпншуам и задол_ 

жу зм сама. 
Овса го давам на јавност на основ § 5 од Законот 

за претпријатијата 
Скопје 21 IX 1946 година. 

Потпис 
Веса П. Раденкова 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Веса 
П. Ра денкова од Скопје посредно позната на судот, 
содржанието на овој оглас, кои и се ол судот про-
чита го признава за св°ј и својерачно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19 29, 30 и 31 од Законот за 
судски такси собрано во динари 229-50 и уништено 
на списите. 

Скопје 19 X 1946 година ФИ бр 716 
Бр 147 — 1 - 1 

ОГЛАС 

На основавме издадено прозволително од Град. 
народен одбор во Скопје под бр. 7610 од 24 VIII 1945 
година да имам трговско претпријатие во Скопје т д 
фирма. 

Џин Нуа Кучи — трговија со ситничарски сто-
ки на ситно 

Претпријатието ке го водам п~тпишуам и зад ол., 
жу ам сам. 

ОвОа го давам на јавност ка основ § 5 од Законот 
за претпријатијата. 

Скопје 21 IX 1946 година. 
Потпис 

Пин Нуа Кучи 

Г к! ужниот народе , СУД во Скопје 1 рди на I,-: и 
Нуа Кучи од Скопје пт-,редно познат на судот, содр-
жвинето на овој оглас кон му се прочита го призна-
ва за свој и својерачно потпиша. 

Такса по Тир. бп 19 29 30 31 и 41 од Законот 
п.а судски т®1кеи Шбрано во нанос од динари 208.50 
и уништено на списите 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ бр. 206 
Бр 148 _ 1 — 1 

ОГЛАС 

На оСнование издаден") п-озволително од Град. 
народен одбор во С к и ј е под бр. 11377 од 4 II 1946 
гдина да имам угостител но претпријатие гостилница 
во Скопје под фирма 

Нове Манев М фковски — кујна 
Претпријатието ке го водам, потпишува и за д о л , 

жу ам сам. 
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Оваа ро; давам иа јавност иа основ § 5 0 д Законот 
за претпријатијата. 

Скопје септември 1946 година. 
Потпис' 

Нове М Марковски 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Нове 
М. Маркс в Е ки од С КОГОЈ, посредно п ЈЗНЛТ на судот 

од рж ние! ' на ово, оглас к • му е е од судо, -
чита за овој и својеручно потпиша!. 

Т.а|к|са по Тар. бр- 19. 29 30 и 31 е д Законот за 
судски такси собрано во Динари 208.50 и уништено 
на списите. 

Скопје 19 IX 1946 година ФИ бр. 105 
Бр, 149 - 1—1 

ОГЛАС 

На ос. но в ание издадено т з в о л и т е л н о од Град. 
народен одбир во Скопје под бр. 4906 од 1946 година 
та има трговско претпријатие во Скопје под фирма 

Анастас Иванов Стаор ов ски — трговија со. бира 
на едро. 

Прзтпријзтието ке го водам потпишуам и задол 
л<узм сам. 

Овоз го давам на јавност »а основ § 5 од Зако-
нот за претпријатијата 

Скопје 25 IX 1946 година. 
П п н и е, 

Анастас Ив. Станоевски 

Окружниот народен суд во_ Скопје тврди да Ана. 
ста« Ив, Стзвревски од Скопје посредно познат на 
судот, содржанието на овој оглас кои му се од СУ-
ДОТ прочита го признава за свој И својерзчно потпиша 

Такса по Тар. бр 19, 29 30 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрано во износ од Динари 209 
и уништени на списите. 

Скопје 27 IX 1946 година ФИ бр. 31.46 
Бр 164 — 1т~1 

ОГЛАС 

На основавме издадено п о з в о л у в а но од Гозд. 
народен одбор во Скопје под бр. 5 од 30 VIII 1945 
година ла има угостително претпријатие крчма во 
Скопје под фирма 

Петар Иванов Ангеловски — крчма 
Претпријатието ке го водам потпишуам и за дол 

жу зм сам. 
Овоа го давам на јавност на основ § 5 од Зако-

нот за претпријатијата 
Скопје 20 IX 1946 година. 

П атп и е, 
Петар Ив. Ангеловски 

Окружниот народен суд во Скопје тврди та Петао 
Ив. Ангелковски 'од Скопје посредно познат на судот, 
сгиржанието на овој оглас кои му се од судот про-
чита го празнава за свој и својерачно! потпиша1. 

Такса по Тар. бр. 19 29. 30 и 31 од Законот за 
СУДСКИ такси собрано во Динари 20850 и уништено 
на списите 

Скопје 26 IX 1946 година ФИ бр. 383.46 
Бр. 165 - 1 - 1 

ОГЛАС 

На основ ание издадено п зволително од Град. 
нар ден одбор во Скопје под бр. 6030 од 22 VI 1946 
година да има трговско претпријатие во Скопје под 
ф арма 

Бахтијар М Нез»ров — трговија со стари алишта 
на ситно. 

Претпријатието ке го водам погнишуам и задат 
жу м сам. 

Овоа го давам на јави ст н<а основ § 5 од Зако-
нот за претпријатијата 

Скопје 21 IX 1946 година. 
II атп и е, 

Бахтијар М. Незиров 

Окружен народен суд во Скопје тврди да Бахти-
јар М Везиров од Скопје посредно познат на судот, 
содржанието на овој оглас, кои му се од судот про-
чита го признава за свој и својеручно потпиша. 

Такса п) Тар. бр. 19 29 30. 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрано во износ динари 208.50 ,ч 
уништено во списите 

Скопје 24 IX 1946 година ФИ бр 204.46 
Бр. 166 - 1 - 1 

ОГЛАС 

На основ ание издашно позволително од Град. 
народен одбор во Скопје- под бр. 1276 о д 28 VI 1946 
година да има угости телио претпријатие крчма во 
Скопје под фирма 

Спиро За фиров Танев — крчма 
Претпријатието ке го водам потпишуам и задал 

жу зм сам. 
судски такси собрано во Динари 208.50 и уништено 
Р т за претпријатијата 

Скопје септември 1946 год. 
П атп и е. 

Спиро Заф Тан"в 

Окружниот народен суд во Скопје тврди да Сми 
ро Ззф . Танев од Скопје посредно пОзнзт на судот 
е >тржзнието на овој оглас кои МУ се од судот про. 
чита ро признава за свој и својеручно, потпиша-

Такса по Тар. бр 19 29,30 и 31 од Законот за 
на списите. 
су чоки такси на ас. тицали 208 а м уништела 

Бр. 167 - 1 - 1 

ОГЛАС 
На основани^ издадено п о т о п и т е тно од Грал. 

народен одбор во Скопје под бр. 5442 од 21 III 1946 
гетана да има угостителско претпријатие млекарии-
ча во Скопје под фирма 

Седи И Арслан — млекарница 
Претпријатието ке го водам потпишуам и зздол 

жу зм сам. 
Овоа го давам на јавност ч»а -сиов § 5 од З^ко-

Г т за претпријатијата 
Скопје ептември 1946 година. 

П отпис. 
Седи И. Арс Т!! 

Очруж п о т и тро дсл 'Ул •>•• Мс гчгмч да С » 
И Арслан од Скопје посредно познат на судот со-
дпжанието на овој оглас кои му СЕ од СУДОТ прл_ 
чита. Г"> признава ч, св а и својерачно потпиша 

Такса по Тар. бр. 19 29 30 31 и 41 од Законот 
о.-ѕ судски тДкоч ? •••брано • -> н о - од динари 208 50 
и ун ип гона на списите. 

Скопје 26 IX 1946 година ФИ бр 328-46 
Бр. 168 - 1 - 1 

СГЛАС 
Нт ор ° в а ч и изтзт^зо п чвогп-ртчо лп Гп а т 

народен одбор во Скопје под бр. 9364 од 27 X 1945 
галина да има угостители© претпријатие кујна во 
Скопје под фирма 

Влаже Огненов Миха јловом — кујна 
Претпријатието ке го водам погпишуа.м и задал 

жу ам сам. 
Овоз го давам на јавност на основ § 5 од Зако-

нот за претпријатијата 
Скопје 9 IX 1946 годи ла 

Потпис. 
Блаже О. Михајл овски 

Окружниот народен суд чо Скопје тврди та Вла-
ке О Мна јдовски од Скопје посредно познат на с у , 

дат, содржанието на ов >ј оглас к°и му се од судот 
прочита го при.чт' за св<": и евојерач .'» потпиша 

Такса по Тзр. бр. 19 29 30 и 31 о д Законот за 
су тски такси -об^-ло -о динари /2,50 и уништен!; 
на списите 

Скопје 9 IX 1946 година ФИ бр. 40.46 
Бр.159 — 1 - 1 
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ОГЛАС 

На основ ание издадено позволително од Град. 
народен одбор во Штип под бр 1193 од 11 IV 1946 
година да им,а угостително претпријатие крчма во с. 
Оризари околија кочанска под фирма 

Никола Василев Митрев — крчма 
Претпријатието ке го водам, потпишуам и задол. 

жуам сам. 
Овоа го давам на јада- ст на основ § 5 од Зако-

нот за претпријатијата. 
е. Оризари 30 IX 1946 година. 

Потпис. 
Никола В- Митров 

Окружниот народен суд во Штип тврди да Нико. 
ла В Митрев од е. Оризари посредно познат на судот, 
содржанието иа овој оглас кои му се од судот про-
чита го признава за свој и ов ; је рачно потпиша. 

Такса по Тар. бр 19, 29 30 и 31 од Законот 
»а судски та,кси собрано \о износ сд динари 361.50 
уништено иа списите. 

е. Оризари 30 IX 1946 година ФИ бр. 144-46. 
Бр. 201 - 1—1 

На основнине издадено позволително од Град. 
народен одбор во Штип под бр. 3940 од 11 VIII 1945 
година да има трговско претпријатие во Штип под 
фирма 

Благој Ванев Л°нгуров — трговија со бакалска 
стоки на ситно. 

Претпријатието ке го водам потгпишуам и задол-
жуам .пам. 

Ова го давам на јавност на основ § 5 од Зано-
н°т за претпријатија. 

Штип 30 IX 1946 година 
Потпис. 

Благој Ванев Лонгуров 

Окружен народен суд во Штип тврди да Благој 
В. Лонгуров од Штип посредно познат на судот, 
содржанието на овој оглас, кои му се прочита г® 
признава за свој и својеоачно потпиша. 

Такса по Тар. б р 19 29 30 31 и 41 От Законот 
за судски таке« собрани во износ од Динари 240 и 
уништена на списите 

Штип 30 IX 1946 год. ФИ бр 188 
Бр, 140 — 1—1 

ОГЛАС 

На основавме издадено позвоЛИтелно од Гр̂ На 
народен одбор во Штип под бр. 941 од 8 VII 1946 го. 
дина да има угсстително претпријатие кујна во Штип 
под фирма 

Борис Миланов Панајотов — кујне 

Окружниот народен СУД ВО Штип тврди да Борис 
М Панајотов од Штип посредно познат на судот со-
држанието на овој оглас, кои му се ол судот прочита 
го признава за свој и евој.ерач^о потпиша. 

Такса по Тар бр. 19 29, 30 и 31 од Законот ѕа 
судски такси собрано во Динари 240 и уништено на 
с в о и т е . 

Штап 30 IX 1946 година ФИ бр 197 
Бр. 141 — 1 - 1 

ОГЛАС 

На основани« издадено позволително од Град 
народен одбор во Кратово под бр. 332 0 л 11 I 1946 го 
дине да има трговско претпријатие во е Плеша.нци 
околија кратовска пол фирма 

Ламбе Антев Николов — трговија со жива стока 
на ситно. 

Претпријатието ке го »одам потпишу ам и задол-
жам сам 

Ова го давам на јавност на основ § 5 од Законот 
за претпријатијата. 

Плешанци 3 IX 1946 година 
Потпис. 

Ламбе Ампев Николев 

Окружниот народен суд во Штип тврди да Ламбе 
А. Николов од е. Плешанци посредно познат на судот, 
содрж анкето на овој оглас кои му се од судот про-
чита го признава за свој и својерачно потпиша. 

Такса по Тар. бр. 19 29. 30. 31 и 41 од Законот 
за судски такси собрана во износ од Динари 240 и 
уништена на списите. V 

П леш анти 30 IX 1946 година ФИ бр 189. ** 
Бр. 142 - 1 - 1 

ОГЛАС 

На основание издадено позволително од Грал. 
народен одбор во Штип под бр. 1189 од 11 IV 1946 
година да има угостително претпријатие крчма во е. 
Прибачево околија кочанска п'°д фирма 

Атанас Д- Здравков — крчма 
Претпријатието ке го водам потпишу ам и з а . 

дол жу ам сам. 
Овоа го давам на јавност на о с ^ в § 5 од Законот 

за поетприЈатиЈагЗ'. 
е Прибачево, 28 IX 1946 година. 

Потпис 
Атанас Д. З д р а ф к о 

Окружниот народен суд во Штип тврди да Ата 
нас Д. Здравков од е. Прибачево посредно познат на 
судот, содржаннето на овој оглас кои му Се од су-
дот прочита го признава за свој и своерачно потпи-
ша 

Такса по Тар. бр. 19 29 30 и 31 од Законит за 
судски такси собрано во Динари 240 и уништено на 
списите, 

е Прибачево 28 IX 1946 година ФИ бр. 74 
Бр. 143 - 1 - 1 

СОДРЖАЛ 

Бр, 
С-7 Закон за препиенуение на тр л : во 

• Титлв Веле" — 
328 • Толкувавме на сггв член 3 од Зак н о т 

за измечуение Л доДОлнечие на '"--ко нот 
за • "-"полагање сотсВ^Ц. тир:: — 

3-3 Тешење з«. одобруењето отворањето на 
"•'итурентскиот курс во гр. Скопје — — 

3 :0 Решење за отварање на зан&тчиско у ч п и . 
гите во Битола 

331 Решење зз определував рангот на Резбер-
ското училиште во Охрид 

:- 2 Решење за шарање на државно средно 
ветеринарно училиште во Скопје — — — 

ССб^е! ње за Отварање прва држ, апотека во 
Тетово 

334 Решење за отварање н»а четворо класна 
гимназија то Гостивар 
Р е т и н а .у затварање на петиот клас на 
ние гимназии каде нема доволно ученици 

Извештај ' на земската контролна ко-
337 Решење за отварање и- виши сдделења 

при г о — - г . училишта во не "и места 

338 п п ( , в и . И к за организација^ на : -Пе и 
р е ф е ; ~ о т е за рационални}* — — — — 
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Власник и иѕдател: Претседателството на Владата на Н а р е д и л Република Македонија—Скопје. 


