
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
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 

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

СКОПЈЕ 
Среда, 30 април 1952 

Број 14 Година VIII 

Претплата за 1952 година изнесува 
560 динари. Овој број чини 7 динари 

Чековна сметка број 801,901702 

42 
На основа член 43 и, 52 од Законот за уредување 

на пародните судови (,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 
51 (46) Вдадата на Народна Република Македонија!, 
по предлог од Министерот на пра1восудието} ј(ЗЈ доне-
сува следната 

УРЕДБА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И ТЕРИТОРИЈАЛНАТА 
НАДЛЕЖНОСТ НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ 

СУДОВИ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
На територијата на Народна Република Македо-

нија постојат следните окружни и околиски судови: 

I ОКРУЖНИ СУДОВИ 
1. Окружен суд во Битола з;а подрачјето на око-

лиските судови во: Битова, Охрид, Прилеп и Ресен., 
2. Окружен суд во Гостивар за подрачјето на око-

лиските судови во: Гостивар, Дебар, Кичево и Тетово. 
3. Окружен суд во Скопје за подрачјето на око-

лиските судови во: Скопје, Гевгелија, Кавадарци, Кри-
ва Палоши, Куманово и Титов Велес. 

4. Окружен суд во Штип за подрачјето на око-
лиските судови во: Кочани, ГТехчево, Струмица и Штип, 

II ОКОЛИСКИ СУДОВИ 
а) Наѓ подрачјето на Окружниот суд во Битола: 
1. Околиски суд во Битола за Битолска околија; 
2. Околиски суд во Охрид за Охридска околија; 
3. Околиски суд во Прилеп за Прилепска околија; 
4. Околиски суд во Ресен т Преславска околија. 

б) На подрачјето н® Окружниот суд во Гостивар: 
1. Околиски суд во Гостивар за Гостиварска 

околија; 
2. Околиски суд во Дебар з)а Дебарска околија; 
3. Околиски суд во Кичево за Кичевска околија; 
4. Околиски суд во Тетово за Тетовска околија; 

в) На подрачјето иа Окружниот суд во Скопје: 
1. Околиски суд во Гевгелија) за Гевгелиска околиј а; 

Околиски суд во Кавадарци за Тиквешка 
околиј а; 

3. Околиски суд во Крива Паланка за Кривоп--
ланачцд, околија; 

4. Околиски суд во Куманово за Кумановска о-
колијж; 

5. Околиски суд во Скопје за град Скопје и Ско-
пска околија; 

6. Околиски суд во Титов Вел<ес за Титоввелешка/ 
околија. 

г) На подрачјето на Окружниот суд во Штип: 
1. Околиски суд во Кочани за Кочанска околија; 
2. Околиски суд во Пехчево за Малешевска 

околија; 
3. Околиски суд во Струмица за Струмичка околија; 
4. Околиски суд во Штип за Овчеполс%< околија; 

Член 2 
Кога ќе почне да работи Околискиот суд во Пех-

чево и кога ќе престанат да работат сегашните око-
лиски судови во: Берово, Брод, Делчево, Кратово, Ра-
довиш, Свети Николе, Струга и Околискиот суд во 
Скопје за Скопска и Горчепетровсцц околија ќе од-
реди Министерот на правосудието. 

Член 3 
Поблиски прописи за извршување т ов?1а Уредба 

и пренесување на работите од укинатите околиски су-
дови ќе донесе Министерот на правосудне^. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа Уредба преста -

нува! Да В|31жи Уредбата за. одредување бројот и терито-
ријалната! надлежност на окружните и околиските су-
дови на територијата на Народна Република Македо-
нија (,.Службен весник т> Народна! Република Маке-
донија!" бр 24/51). 

Член 5 
Оваа Уредба влегува во силе од ден^т т објаву-

вањето во ,,Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 420 од 23-1У-1952 година, Скопје. 

Претседател на Владата 
па Народна Република Македонија 

Лаз^р Колчевски, е. р. 

Министер на правосудне^, 
Џафер Кодра, е. р. 

43 
На основа член 79,, став 2 од Уставот н№ Народна 

Република Македонија!, по предлог од Претседателот 
на Советот за земјоделие и шумарство, Владата на 
Народна Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ИНСТИТУТОТ 

ЗА СТОЧАРСТВО 

Член 1 
Со цел да се проучува и унапредува сточарството 

и сточарско^ производство' се оснива Институт сто-
чарство при Главната управа за земјоделие. 

Седиштето на Институтот е во трат Скопје. 
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Институтот стои под општо раководство и надзор 
на Главната управа за земјоделие. 

Член 2 
Задача на Институтот е: 
а) да) ги испитува и, установува квалитетните свој-

ства ма постоеќиот домашен добиток по видови; 
б) да) врши селекција на домашниот добиток и у-

крстување со цел да се подигнат квалитетните свој-
ства1 н!а домашниот добиток и зголеми продуктивноста'; 

в) да ја испитува хранителната вредност на по-
едини храни и нивната, употреба и дава предлози зл 
нивното порационално искористувале и подобрување; 

г) да дава предлози за унапредување ни сточар-
ството и сточарско™ производство како и стручно 
мислење во врска со резултатите од научно-истражу-
вачките работи; 

д) да соработува со соодветните научноистра-
жувачки институти и заводи на ФНРЈ и по другите на-
родни републики; 

ѓ) да се грижи за стручно издигање на кадровите 
од обласна на) оплеменување н)а сточарството и подоб-
рување на сточарског производство; 

е) да врши и други стручни задачи што ќе му 
ги довери Директорот да Главната управа за земјо-
делие. 

Член 3 
За! да ги оствари своите задачи Институтот може 

да има во поедини сточарски реони селекционо ста-
ници со потребна површина земја за обезбедување на 
крмка база. 

Член; 4 
Со рајбот1ите| Институтот раководи директор,ј 

кој за својата работа одговара пред Директорот на 
Главната) управа за земјоделие. 

Директорот го назшјчувм Директорот на Главната 
управа за земјоделие во согласност со Претседателот 
на Советот за земјоделие и шумарство. 

Член 5 
Институтот з;а сточарство има посебна претсмет-

ка на приходите и расходите која! влегува во состав 
на« претсметката на приходите и расходите на Глав-
ната управа За земјоделие. 

Директорот на Институтот зв сточарство е н;а-
редбодател за извршување де претсметката. 

Член 6 
Се овластува! Претседателот на Советот за земјо-

делие и шумарство да пропише поблиски одредби за 
оргжизашијата и работењето да Институтот за сто-
чарство, како и з)а извршување ш оваа Уредба. 

Член 7 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзи-

ното 0бјавув1ање во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 387 од 11-IV-1952 год., Скопје. 
1 Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Љ Колишевски, е. р. 

Министер-Претседател 
на Советот за земјоделие и шумарство, 

Н. Наумовски, е, р. 

Огласен дел 
СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ 

Министерството на внатрешните работи на Народна 
Република Македонија со решение IV бр. 21852 од 
18-УШ-1951 год. дозволило е промена на фамилијар-
н о ^ име на Обад Бранко, од град Скопје,, роден на 
ден 20-1Х-1924 год. во село Џевар, околија Сански 
мост, НР Босна и Херцеговина,, од родители: Татко 
Обад Тодор и мајка Обад Доста, родена Ташиќ, во 
смисла фамилијарно^ име во иднина да му гласи 
Дамјанови«:. 

Согласно чл. 23, став 2 од Законот з1а лични имиња 
оваа. промена важи од д е н о т на објавувањето во 
„Службен весник,на НРМ". I—3—45 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
о к о л и с к и СУД в о ПРИЛЕП 

Околискиот суд во град Прилеп објавува дека 
при овој суд покренала е постапка за прогласување 
за нестатт лицето Петре Конев Ангелески, од село 
Отровија Прилепско. 

Лицето Петре Конев Ангелески непознат е од 15-
У-1944 год. кога за последен шат бил! како бугарски 
војник през време на окупацијата во село Власи, око-
лија Владички Хан, НР Србија!. Од таа дата па до де-
неска! истото лице не се јавувало никаде па нито! е по-
знато да е жив или пак да се обратил со писмо до 
било кого. 1 

Се поканува нестаналиот Петре К. Ангелески како 
и секој друг што знае нешто за него да јави на овој 
суд во рок од месец дена „по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ". Во противен случај ќе 
се смета дека! од тој ден настанала смртта на наста-
натиот Петре К. Ангелески. 

Од Околискиот суд во Прилеп Р. бр. 125/51 
I—3—53 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 
Околискиот суд во Ресен; објавува дека при истиот 

покрената е оставинска постапка по- оставината на пок. 
Ставре Р. Павловски, бивш од село Сопотско,, Ресен-
ска околија. 

Се поканува Наследникот Ламбе Шалевски за ког0 

местожителство^ е непознато во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во „Службен весник На- НРМ", 
да се јави на* овој суд за да< биде повикан на распра-
вата. Во .противен .случај, оставината ќе биде распра-
вана во негово отсуство со назначениот му старател 
Дорче ЈТ. Павловски, од село Сопотско. 

Од Околискиот суд во Ресен О. бр. 51/51 
1—3—52 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 
По оставината на пок. Асани Идриза Емине, бивш 

од село Велебрдо, се води оставинска постапка пред 
Околискиот суд во Дебар и појавениот наследник Де-
мири Адем, со непозната адреса во Турпија, се по-
викува во рок од 15 дена од денот на објавувањето н а 

огласот во ,,Службени весник на! НРМ" да ^е јави 
лично пред судот за да ги штити своите наследнички 
права или достави наследничка изјава. Во противен 
случај, оставината! ќе се реши во негово отсуство. 

Од Околискиот суд во Дебар 0 . бр. 2/52 
I—3—54 
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ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

Министерството за финансии во смисла на чл. 17 
од Основниот закон за државните стопански претприја-
тија)^ чл. 18 од Правилникот за регистрација на дрт 
жавните стопански претпријатија, објавува: 

Со. решение на Главната дирекција за неметали, 
јаглен и градежна индустрија бр. 213 од 24-ХН-1951 
година, Миновски Мино назначен е за директор на Фа-
б р и к а т а за бетонски произведеш^'а „Карпош" со се-
диште во Ѓорче Петров и на должност стапил на 1-1-
1952 год. од кој ден има право фирмата да ј а пот-
пишува. 

Со решение на Главната дирекција за неметали, 
јаглен и градежна индустрија бр. 212 од 24-ХН-1951 
год, разрешен е од должност, досегашниот директор 
Новаков Ванчо и од 1-1-1952 год. му престанува пра-
вото да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 318/51 од Министерството за финансии на 
НРМ. И—1—18 

Со решение на Главната дирекција за јавен; авто-
сообраќај бр. 6 од 1-11-1952 година, Павле Давков 
назначен е за директор на Претпријатието за поправка 
на автомобили „Авторемонт" со седиште во Скопје и 
на должност стапил на 1-И-1952 год. од кој ден има 
право да ја потпишува фирмата! во границите на овла-
стувањето. 

Со решение на Главната дирекција за јавен авто-
сообраќај бр. 5 од 1-11-1952 год. разрешен е од 
должност досегашниот директор Секуловски Ристо Јо-
сиф и од 1-11-1952 год. му престанува правото да ја 
потпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 1013/52 од Министерството за финансии на 
НРМ. II—6—101 

Врз основа решението на Владата на НРМ бр. 2219 
од 29-ХН-1951 г. Претпријатието за купопродажба и 
поправка на примени радиоапарати и делови „Радио 
центар" во Скопје се пренесува од, надлежност на 
Претседателството на Владата на НРМ во надлежност 
на Народниот одбор на град Скопје, поради; кое се 
'брише од регистерот.ца државните стопански претпри-
јатија од републиканец значење. 

Бр. 1333/52 од Министерството за финансии на 
НРМ. II—6—98 

Со решение на'Главната дирекција за државните 
стопански претпријатија бр. 86 од 22-Х-1951 год. за 
в. д. директор на Претпријатието за селекција и подо-
брување на шдрпланинската овца ,, Напре док" во село 
Ничпур, Гостиварско поставен е Цветко Јовановски, 
кој стапил на должност на 22-Х-1951 год. од која, дата 
има право да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 12863/51 од Министерството за финансии на 
ПРМ. . II—1—13 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

Врз основа, решението бр. 5257/52 год. на Пове-
ренството за финансии на Градскиот народен одбор — 
Битола, записано е во регистерот на стопанските прет-
пријатија' на страна 100, претпријатието под фирма: 

Градско народно претпријатие за угостителство »Труд-
беник" со седиште во град Битола. 

Претпријатието е основаш со решение на) Град-
скиот народен одбор Битола, донесено на редовното 
заседание, одржано н|а ден 11-11-1952 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: да ос-
нива и уредува хотели и ханови со и без ахчилници, 
ресторанти и бифиња, како и други локали од подо-
бен карактер. 

Претпријатието е под стопанска' управа на Из-
вршниот1 одбор на Градскиот народен одбор — Битола, 

Претпријатието ќе го потпишува директорот на ис-
тото Вангел Василевски, во границите на овласту-
вањето. . : , 

Бр. 5257/52 од Поверен, за финансии на Град-
скиот народен одбор Битола , (И-5-94) 

7 Врз основа решението бр. 8449 од 13. XI. 1951 
год. на Поверението за финансии на Народниот одбор 
на Светиниколска' околија, уписано е во регистерот на 
државните стопански претприј атија, претпријатието 
под фирма: Трговско претпријатие „Единство" со се-
диште во град Св. Николе. 

Претпријатието е основано со решение на Народ-
ниот одбор на Светиниколска околија бр. 8447 од 
12. XI. 1951 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: купо-
продажба! на индустриски и други стоки на слободен 
пазар. 

Претпријатието е под стопанска управа на Изврш-
ниот одбор на Народниот .одбор на Светиниколска 
околија. 

Фирмата ќе ја потпишува Тодор С. Давчев, дире-
ктор во границите на овластувањето. 

Бр. 8449/51 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Св. Николе (И—2—21) 

Врз основа решението на1 Поверен, за финансии 
на Околискиот народен одбор во Гостивар бр. 9929 од 
6-Х1-1951 год., уписано е во регистерот на државните 
стопански претпријатија!, претпријатието под фирма: 
Градско угостителско претпријатие „Македонија/4 со 
седиште во Гостивар. 1 

Претпријатието е основано со решение на Град-
скиот народен одбор во Гостивар бр. 5818 од 5-Х1-51. 

Предмет на работата на претпријатието е: уго-
стителски и хотелски услуги. 

Претпријатието е под стопанска управа на Извр-
шниот одбор на Градскиот народен одбор — Гостивар. 

Претпријатието ќе го потпишуваат раководителот 
на истото Ексо Кировски и книговодителот Екрем Пур-
де. - ' 

Бр. 9928/51 од Поверен, за финансии на ОНО— 
Гостивар. II—4—бб 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 
Во задружниот регистер на'Народниот одбор на 

Демирхисарска околија на страна 12, ред. бр. 3, упи-
сана; е Села,немава работна задруга „Млад борец" во 
село Е динакови — Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 15-У1-1949 
год. и истата е од Ш-тип. Предметот на работата и 
обврските на задругарите се предвидени со правилата 
на .задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Целе Ј. божинов-
ски џ членот Веле И. Ортаковски. 
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Бр. 1266/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Демир Хисар. ' 1П—2—30 

Во задружниот регистер на* .Народниот одбор на 
Демирхисарска околија на страна 27, ред. бр. 2, упи-
сана е Набов1но продажната задруга „Караорман" во 
село Стругово — Демирхисарека околија. 

Задругата е основана на собранието од 2-УШ-
1947 год. Предметот на работата и обврските на за-
другарите се предвидени со правилата на з а д р у г а т а . 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Пере Дамевски и 
членовите Методија К. Талевски и Станко Т. Степа-
новски. 

Бр. 1240/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Демир Хисар. Ш—2—28 

Во задружниот регистер на .Народниот одбор' на 
Демирхисарска околија на страта 5, ред, бр. 3, упи-
сана е Селанската работна задруга ,,Бигла" во село 
Боишта — Демирхисарска околија. 

Задругата! е основана на собранието од 5ЛМ949 
год, и истата е од Ш-тип. Предметот на работата и об-
врските на задругарите се предвидени со правилата на 
задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и, потпишуваат претседателот Максим Р. Вел3а-
носки и членовите Перо Станевски и Никола Јолевски. 

Бр. 1268/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Демир Хисар. III—2—29 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија ред. бр. 13, уписана е Селан-
ската работна задруга „Гоце Делчев" во село Сладуе-
во — Демирхисарска околија. 

Задругата е основаш од 10-У1-1949 год. и истата 
е од Ш-тип. Предметот на работата и обврските на 
задругарите се предвидени со п р а в и л а т а н а задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат- претседателот Христо Д. Илиев-
ски и членовите Трајан М. Трајчевски и Спиро С. Јоно-
ски. 

Бр. 609/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Демир Хисар. И1—1—6 

Во задружниот регистер на Народниот одбор 'на 
Демирхисарска околија ред. бр. 3, уписана е Селан-
(ската работна задруга „Напредок" во село Бабино, Де-
мирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 20-Х-1946 
год. и истата е од Ш-тип. Предметот На работата и об-
врските на задругарите се предвидени со правилата на 
задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Стојан Крстевски и 
членовите Мито Касапоски и Трајан Дуковски. 

, Бр. 928/52 од Поверен. за> финансии на ОНО — 
Демир Хисар. III—1—12 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија ред. бр. 3, уписана е Селан-
ската работна задруга „Даме Груев" во село Суво Гр-
ло, Демирхисарска околија. 

З а д р у г а т а е основана на собранието од МУ-1949 
год. и истата е од Ш-тип. -Предметот н а работата и 
врските на задругата се предвидени со правилата 
на задругата, 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Љубе Кузманови 
и членовите Трајан Трајкоски и Дончо Трајкоски. 

Бр. 1013/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Демир Хисар. II—1—13 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија на страна! 2, .ред, бр. 3, упи-
сана е Селанската работна задруга „Пролетер" во село 
Брезово, Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 11-У-1949 
год. и истата е од П1-тип. Предметот на работата и об-
врските на задругарите се предвидени со правилата 
на задругата. 

Задругата полноважно ја претставува ат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Стојан Балоски и 
членовите Мито Крстески и Благоја Гарески. 

Бр. 1130/52 од Поверен за финансии на ОНО — 
Демир Хисар. ц 1 14 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија на страна 33, ред, бр. 3, упи-
сана е Селанската работна задруга „Трајко Ѓорѓиев-
ски" во село Света, Демирхисарска1 околија. 

Задругата е основана на »собранието од 14-1У-1949 
год. и истата е од Ш-тип. Предметот н а работата и об-
врските на задругарите се предвидени со правилата на 
задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Јонче Д. Божиноски 
и членот Трајко К. Јошески. 

Бр. 1112/52 од Поверен, за финансии на ОНО 
Демир Хисар. Ш—1—15 

Во задружниот регистер н,а Народниот одбор на 
Демирхисерска околија на страна 31, уписана е Селан-
с к а т а работна задруга „Илинден" во село 'Сопотница 
Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 14-IV-1949 
год. и истата е од Ш-тип. Предметот на работата и об-
врските на задругарите се предвидени со правилата на 
задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат Веле М. Пејкоски и Темелко Дес-
коски, за претседател. 

Бр. 1131/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Демир Хисар. п ј 1 кз 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија на страна 32, ред. бр. 3, упи-
сана е Селанската работна задруга „Слога" во село 
Слоиштица, Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на, собранието од 5-Х-1947 
год. и истата е од Ш-тип. Предметот на работата и об-
врските на задругарите се предвидени со правилата на 
задругата* 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Петре Н. Крстески 
и членот Трајан Н. Трајановски, < 

Бр. 1061/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Демир Хисар. 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 
Врз основа дозволата од Поверен, за локална 

индустрија и занаетчиство -на ГНО — Скопје бр. 
2060/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 552, рег. бр. 552, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Конду раци ја, Андон 
Варадиновски со седиште во Скопје, ул. "110" бр. 30. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон Ва-
радиновски. 

Од Поверен, за .финансии на Народниот одбор ла 
арети реон — Скопје, бр. 9987 од 16-УНМ951 год. 

И—36—733 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
3749/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 237/1, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар, Трајко Младенов 
Павков со седиште во Скопје, ул, "106" бр. 58. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува .сопственикот Трајко 
Младенов Павков. 

Од Поверен, за,финансии на Народниот одбор на 
трети реон — Скопје, бр. 1624 од 28411-1952 год. 

II—35—726 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
2020/52 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1. 
занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедска рабо-
тилница, "Спорт" Бернард Франц Куштрин со 
седиште во Скопје ул. „Маршал Тито4' бр. 80. 

Предмет на работата на дуќанот е: велосипедски 
услуги. -

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бернард 
Франц Куштрин. 

Од Поверен, за,финансии на Народниот одбор на 
трети реон — Скопје, бр. 1188 од 31-1-1952 год. 

И—36—727 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
3050/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те д у ќ а н и и работилници на страна 101/1с, занает-
чискиот дуќан под Фирма: Кондураџија, Панче Ј. Ни-
колов со седиште во Скопје, ул. "394" бр. 68. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панче Ј. 
Николов. 

Од Поверен, за,финансии на Народниот одбор на 
трети реон — Скопје, бр. 305ф од 16-111-1952 год. 

П—36—728 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 
3721/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани »и работилници на страна 226/1, занаетчиски-
от дуќан под фирма: машинбравар, Јован А. Мишику. 
со седиште во Скопје, ул. "99 бис" бр. 5. 

Предмет на работата на дуќанот е: машино-бра-
варски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован А. 
Миш ику. 

Од Поверен, за,финансии на Народниот одбор на 
трети реон — Скопје, бр. 3721 од 17-1У-1952 год. 

И—36—729 

Врз основа дозволата од ОНО — Тетово бр. 
8723/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници под рег. бр. 79 занаетчиски-

от дуќан под фирма): Воденичар, Јакупи Мересљ Исмен 
со седиште во село Велешта. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јакупи Ме-
рсељ а Исмен. 

Од Поверен. за финансии на ОНО' — Тетово, 'бр. 
13823 од 29-ХИ-1951 год. II—1—3 

Врз основа дозволата од ОНО — Тетово' бр, 
4588/46 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници под ред. бр. 78, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Воденичар, Селам А. Сеј фула со 
седиште во село Рогље. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селам А. 
Сеј фула. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 
14406 од 29-ХИ-1951 год. II—1—4 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 
196/45 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници под ред. бр. 172, занает-
чискиот дуќан под фирма: Сарач, Асан Идризов Али-
шевски со седиште во гр'ад Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки'изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асан 
Идризов Алишевски. 

Од Повере^, за финансии на ГНО — Тетово, бр. 
4831 од 12-ХН-1951 год. ^ II—1—142 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 
286/46 год., записан е во регистерот па занаетчиски-
те дуќани и работилници под рег. бр. 171, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Бербер, Јусуфи Решидов Нури 
со седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуфи 
Решидов Нури. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово, бр. 
6963 од 12-ХИ-1951 год. II—8—143 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО Тетово бр. 
14190/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 179 рег. бр. 179, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шамиџија, Скендери 
Сакипов Џемаил со 'седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: производство 
на шамии. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Скендери 
Сакипов Џемаил. 
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Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово, бр. 
20576 од 11-1-1952 год. II—8—144 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 
8991/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници) на страна 173, рег. бр. 173, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кујунџија, Божинов-
ски Ристов Косто со седиште, во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: кујунџиски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот .Божинов-
ски Ристов Косто. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово, бр. 
21136 од 13-ХП-1951 год. Иг—8—145 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 
12755/51 год., записан е во регистерот на занает-

чиските дуќани и работилници на страна 189, рег. бр. 
189, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер, Илиев-
ски Манев Јоше соседиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: молерски 
услуги. 

Фирмата! ќје ја потпишува сопственикот Илиев-
ски Манев Јоше. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово, бр, 
21169 од 12-1-1962 год. II—8—146 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 
12754/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 190, рег. бр. 190. 
занаетчискиот дуќан под фирма: Молер, Атанасовски 
Иванов Трпе со седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е .-молерски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанасов-
ски Иванов Трпе. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово, бр. 
21172 од 12-1-1952 год. И—8—147 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална 
индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 
7567/51 год., записан е во регистерот на занаетчиски-

те дуќани и работилници на страна! 191,. рег. бр. 191,1 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Бечески 
Крстов Александар со седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бечески 
Крстов Александар. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово, бр. 
20719 од 12-1-1952 год. II—8—148 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2942/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на! страва 371, рег. бр. 371, 

Фирмата ќе ја потпишува! сопственикот Арсо Стој-
ков Илиевски со седиште во град Куманово,,, ул. „Трст"* 
бр. 62. 

Предмет на- работата на дуќанот е: изработка на 
рогожи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арсо Стој-
ков Илиевски, 

Од Поверен, за финансии На ГНО — Куманово, 
бр. 2942 од 14-1У-1951 год. II—32—603 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2824/51 год., записан е во регистерот т занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 348, рег. бр. 348, 
занаетчискиот дуќан под фирш: Јажар, Рустем Џемаи-
лов Сакиповски со седиште во град Куманово, ул. „Ро-
мановска" бр. 3. 

Предмет на работам на дуќанот е: јажарски из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рустем 
Џемаилов Сакиповски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2824/51 год. II—32—604 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2614/51 год., зашиеш е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 331, рег. бр. 331, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковдурација, Андон 
Трајков Стојановски со седиште во глад Куманово,, 
ул. „Д. Божинов" бр. 5. 

Предмет ц^ работата на дуќанот е: кондураџиски 
услуги. 1 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон Трај-
ков Стојановски. 

Од Поверен. 31а финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2614 од 6-1У-1951 год. И—32—605 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2438/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 302, рег. бр. 302, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Конду рација, Благоја 
Илиев Даштевси со седиште во град Куманово, ул. 
.„Трг М. Тито" бр. 5. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја 
Илиев Дапчевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2438 од 31-111-51 год. II—32—606 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово , бр. 
2350/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страну 245, рег. бр. 
245, занаетчискиот дукаи под Фирма: Кујунџија, Ла-
луш Лецев Лалевски со седиште во град Куманово, ул. 
,,,,Н. Југославија" бр. 39. 

Предмет на работата- на дуќанот е: златарски-
кујунџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лалуш 
Лецев Лалевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2350 од ЗО-Ш-51 год. II—32—607 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2192/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките ду ани и работилници на страда 202, рег. бр. 
202, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Борис 
Михаилов Шутевски со седиште во град Куманово, ул. 
„Б. Прцан" бр. 17. 

Предмет на работава на! дуќанот е: опинчарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Ми-
хајлов Шутевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2192 од ЗО-Ш-51 год. II—32—608 
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Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2147/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 199, рег. бр. 
199, занаетчискиот дуќан под фирма: Шапкар, Васил 
Петрушев Митевски со седиште во град Куманово, ул.. 
^Ленин" 

Предмет н1а работата на дуќанот е: шапкароски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Пе-
трушев Митевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2147 од З-Ш-51 год. II—32—607 

Врз основа' дозволата од ГНО — . Куманово бр. 
2143/51 год.,, записан е во регистерот на/ занаетчис-
ките дуќани и работилници ш страну 196, рег. бр. 
196, занаетчискиот дуќан под фирма: Кујунџија, Ми-
кајло Сотиров Ивановски со седиште во град Куманово,, 
ул. „Техеранска". 1 

Предмет на рпботвда на дуќанот е: златарски и 
кујунџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михајло 
Сотиров Ивановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2143 од ЗО-Ш-51 год. И—32—610 

Врз основа дозволата! од ГНО — Куманова бр. 
9491/51 год., записан: е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 539, рег. бр. 539, 
занаетчискиот дуќан под фирм'а: Фурнаџија, Милан Си-
монов Јоневски со седиште во град КумМово, ул. 
„Иван Гошњак" бр. 32. 

Предмет т работата н а дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата! ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Симонов Јодевски. 

Од Поверен, за финансии на ГМО — Куманово, 
бр. 9419 од 16-1Х-1951 год. И—32—596 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
7387/51 год., записан е во регистерот ид занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 529, рег. бр. 
529, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Ан-
гел Ѓорѓев Петковски со седиште во град Куманово, 
ул. ..Генерал Темпо" бр. 122. 

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Петровски. 

Од Поверен, за сћишнсии на ГНО — Куманово, 
бр. 7387 од 10-У1Н-51 II—32596 

( 
Врз основа! дозволата од ГНО — Куманово бр. 

7346/51 год., записан е во регистерот на1 занаетчис-
ките дуќани и работилници страна 527, рег. бр. 527, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија!, Божин 
Ѓорѓев Рашовски со седиште во град Куманово, ул. 
,ђенерал Темпо" бр. 75 

Предмет на работата ни дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 1 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божин 
Ѓорѓев Раневски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 7346 од 8-УШ-51 год. II—32—597 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2426/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници н^ страна 492,, рег. бр. 492, 

занаетчискиот дуќан под фирма: Рогожар, Стојман 
Алексов Крстевски со седиште во град Куманово, ул. 
„11 Октомври" бр., 25 

Предмет на работата на дуќанот е: рогожарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојман 
Алексов Крстевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2426 од 31-111-51 И—32—598 

Врз основа дозволата од ГМО — Куманово бр. 
5973/51 год.,, записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 468, рег. бр. 
468, занаетчискиот дуќан под фирма: ТенекиџиЈа, Ан-
тоние Милисавов Стојковиќ со седиште во Куманово, 
ул. „В. Смилевски" 

Предмет на рботата ' дуќанот е: тенекиџиски 
услуги и изработки. 

Фирмата ја потпишува сопственикот Антоние Ми-
лисавов Стојковиќ. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр.5973 од 4-УН-51 год. И—32—599 

Врз основа! дозволата од ГНО — Куманово бр. 
4372/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страва 433, рег. бр. 
433, занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Слав-
ко Димов Ивановски со седиште во град Куманово, ул. 
,„М. Ѓилас" бр. 2. 

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко Ди-
мов Ивановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 4372 од 28-У-1951 год. 1—32—600 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
3181/51 гон., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна! 409, рег. бр. 
409, занаетчискиот дуќан под фирма: ЈТеблебиџија, Ју-
суф Кадриов Исламоски со седиште во град Куманово, 
ул. „Трг М. Тито" бр 38. 

Предмет на работата на дуќанот- е: печење и про-
давање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф Ка-
дриев Исмановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 3181 од 23-ПМ951 год. II—32—601 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2973/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 380, рег. бр. 
380, занаетчискиот луќан под фирма: Леблебиџија, 
Целим Мустафов Џем,а иловски со седиште во град 
Куманово, ул. „Д. Божиновски" бр. 32. 

Предмет на работата на дуќанот е: печење и про-
давање на леблебија. 

Фирмата ќе ја1 потпишува сопственикот Џелим 
Мустафов Џемаиловски. 

Ол Поверен. финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2973 од 16-ПМ951 год. И—32—602 

Врз основа д о з в о л а т а од ГНО — Куманово бр. 
2176/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 191, рег. бр. 
191, занаетчискиот дуќан под фирма: ЛеблебиџиН 
Ар1иф Рамаданов Абдиевски со седиште во град Ку-
маново, ул. „Иво .Рибар Лоло" бр. 53. 
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Предмет на работат^, да> дуќанот е: печење и про-
давање нЈа леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф Ра-
маданов Абдиевски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2176 од 29-Ш-51 год. > II—33—611 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2134/51 год,, записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници н.'а страна 185, рег. бр. 185,, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Страшко 
Димитров Јовановски со седиште во град Куманово, 
ул. .„Нова Југославија". 

Предмет на работава на дуќанот е: шиење не 
алишта. 

Фирмата ќе потпишува сопственикот Страшко 
Димитров Јовановски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО —* Куманово, 
бр. 2134 од 29-111-51 год. < И—33—612 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2100/51 год., записан е во регистерот на/ занаетчискит 
дуќани и работилници на страта 170, рег. бр. 170, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија!, Борис Лаза. 
ров ]Мла)деновски со седиште во град Куманово, ул. 
,,Н. Југославија" бр. 12. 

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на 
саати. 

Фирмава ќе ја потпишува сопственикот Борис Ла-
заров Миленовски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2100 од 28-Ш-51 год. II—33—613 

Врз основа) дозволата од ГНО —- Куманово бр. 
2075/51 год., записан е. во регистерот ца занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 158, рег. бр. 158* 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Трајан Ата-
насов Трендовски со седиште во грз|д Куманово, ул. 
,.Љзар Полиповски" бр. 65. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта1. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан А-
7ани-сов Трендовски. 1 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2075 од 28-111-1951 год. II—3.3—614 

Воз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
2051/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници нт страна 150, рег. бо. 150, 
занаетчискиот дуќан под фирма1: Конду раци ја!, Влади-
мир Пејчев Димитровим со седишта во град Куманово., 
ул. „Лењин" бр. 13. 

Предмет на работата на дуќанот е: контураџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир 
Пејчев Димитровски, 

Оп Повел ен. з^ финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 2051 од 27-111-51 год. И—33—615 

Врч основа дозволата пи ТИП --- Куманово бо. 
2039/51 топ чдпмгдн р ро регистерот и,-' Занаетчис-
ките ГТУЌЛ НИ И г лбпТИЛНИП|Ч СТГГИ-ЧЧ 146, РОГ. бг>'. 146 
: ^р^ е т и и с к 1 т 0 т луќ̂ т-г поп сНипмр : Кон ТУР0 тги 1*3. В П Л Г 0 1 
Стамко?* Пимитгорски го седиште во гр. Куманово,, 
ут. ..Иво Рибни Лота" бп. 23. 
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Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Ста. 
менов Димитровим. 

Од Поверен, за фишнсии на ГНО — Куманово, 
бр. 2039 од 27-111-51 год. II—33—617 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1988/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страну 140, рег. бр. 
140, занаетчискиот дуќан под фирма): Налбат, Адем 
Бајрамов Мустафовски со седиште во град Куманово,, 
ул. „ЈТазнр Полиповски" бр. 71. 

Предмет на работата е: потковување на добиток. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Адем Бај-

рамов Мустафовски. 
Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 

бр. 1988 од 26-111-51 год. И—33—618 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1925/51 год,,, записан е во регистерот Занаетчис-
ките дуќани и работилници на) страна 128, рег. бр. 
128, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Са(ли Зи-
ев Зејнуловски со седиште во град Куманово,, ул. 
„Техеранска". 

Предмет на работата! т дуќанот е: поправка! и ши-
ење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали Зиев 
Зејпуловски. 

Од Поверен. за> финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1925 од 24-Ш-51 год. Ц—33—619 

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 
1616/51 год.,, записан е во регистерот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 57, 
занаетчискиот дуќани под фирма: Саатчиј,а>, Јордан 
Спасов Димковски со седиште во град Куманово, ул. 
,,Д. Божиновски" бр. 2. 

Предмет на работата, цЗЈ дуќанот е: поправка на 
саати. 

Фирмата! ќе ја потпишува сопственикот Јорда" 
Спасов Димковски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, 
бр. 1616 од 19-111-51 ц_зз_б27 

С О Д Р Ж И Н А 

Рег. бр. Страта 

42. Уредба за одредување бројот и територијал-
ната надлежност Н|3) окружните и околиските су 
довиѓ во*Народн1а Република Македонија 109 

43. Уредба за оснивање и работење на Институтот 
за сточарство 109 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Маке Дони ја" Скопје, ул. "29 но-
ември". Одговорен уредник ПеУдр Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка—Скопје 

бр. 801-901702. Печатница "Гоце Делчев" — Скопје. 


