
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

СКОПЈЕ 
Вторник, 27 март 1956 

Бр. 7 Година XII 

Претплата за 1956 год. изнесува 
$00 дин. Овој број чини 40 динари 
Чековна сметка број 802-Т-698 

59. 
На основа член 5 и 57 од Уредбата за да-

нокот на доход ( „ С л у ж б е н лист на ФНРЈ" 
бр. 56/53 и 6/56), и дел I и Ш од Одлуката за 
отопите на данокот на доход за 1956 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 6/56), Изврш-
ниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТОПИТЕ НА ДАНОКОТ 
НА ДОХОД ОД СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

И НАЧИНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
ДАНОКОТ НА ДОХОД ВО ПОСТОЈАНЕН 

ИЗНОС ЗА 1956 ГОДИНА 
I. 

За 1956 година се одредуваат следните 
стопи на данокот на доход од селското сто-
панство и тоа: 

На даночна основица Даночна стопа 
во % 

12 
14 
16 
18 
20 
23 
26 
29 
32 
35 
38 
41 
44 

До 30.000 
Преку 30.000— 50.000 

50.000— 80.000 
80 000—120.000 

„ 120.000—160.000 
„ 160.000—200.000 
„ 200.000—250.000 
„ 250.000—300.000 
„ 300.000—400.000 
„ 400.000—500.000 
„ 500.000—600.000 
„ 600.000—700.000 
„ 700.000 

П. 
За трошоци за одржување, управување и 

амортизација на зградите кои не се вклучени 
во станбена заедница се признава 30% од 
бруто приходот. 

За делот од доходот на зградите кои се 
вклучени во станбената заедница даден на 
сопственикот не се признаваат никакви тро-
шоци. 

Ш. 
Народниот одбор на око ли јата ќе опреде-

ли данок на доход во постојанен износ спре-
ма големината на местото во кое се обавува 
дејноста, а во границите на населените места 
и тоа посебно: 

За места до 5.000 жители 
За места преку 5.000 до 20.000 жители 
За места преку 20.000 до 50.000 жители 

За места преку 50.000 до 100.000 жители 
За, места преку 100.000 жители 

Даночните обврзници кои плаќаат данок 
на доход во постојанен износ не плаќаат да-
нок на промет. 

IV. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник ка НРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1956 година. 

ИС бр, 68 
19 март 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупча Арсов, с.р. 

60. 
На основа чл. 54 ст. 1 од Законот за ре-

довните судови („Службен лист на ФНРЈ'4 

бр. 30/54), Извршниот совет ја донесе след-
ната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ 

ВО ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ ВО НРМ 

I. 
Во околиските судови во НРМ, утврдени 

со Одлуката на Народното! собрание на НР 
Македонија, бр. 1426 од 13-ХИ-1955 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 38/55), ќе се 
избираат судии, вклучително со претседате-
лот на судот и тоа во околискиот суд: 

1) Скопје I 8 
2) Скопје II 7 
3) Битола 6 
4) Прилеп 6 
5) Штип 3 
6) Кочани 3 
7) Струмица 4 
8) Радовиш 2 
9) Берово 3 

10) Делчево 2 
11) Св, Николе 2 
12) Тетово 4 
13) Гостивар 3 
14) Охрид 4 
15) Струга 2 
16) Дебар 2 
17) Кичево 3 
18) Ресен 2 
19) Т. Велес 3 
20) Кавадарци 3 
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21) Гевгелија 2 
22) Куманово 5 
23) Кр. Паланка 2 

II. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот иа 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС бр. 59 
17 март 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупча Арсов, е. р. 

61. 
На основа точка IV од Одлуката за бро-

јот и територијалната надлежност на окруж-
ните и околиските судови во Народна Репуб-
лика Македонија донесена од Републичкиот 
собор на Народното собрание на КРМ, бр. 
1426 од 13 декември 1955 година, Извршниот 
совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА 

ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ ВО ДЕЛЧЕВО, 
СВЕТИ НИКОЛЕ И РАДОВИШ 

I. 
Околиските судови во Делчево, Свети Ни-

коле и Радовиш ќе отпочнат со работа на 
1-1У-1956 година. 

И. 
Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 60 
17 март 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

62. 

На основа член 23 ел. 2 од Законот 
јавното правобранителство („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 51/55), Извршниот совет 
донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОРГАНОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА УП-
РАВА ШТО СЕ ОВЛАСТУВА ДА ДАВА СО 
ГЛАСНОСТ ЗА ПАРНИЧНИТЕ И ДРУГИ 

РАБОТИ ВО КОИ ВРЕДНОСТА НА ГЛАВ-
НОТО БАРАЊЕ НАДМИНУВА 500.000 Д. 

I. Во случаите во кои вредоста на глав-
ното барање надминува 500.000 дин., соглас-
ност за одустанок од тужбеното или друго 
барање, за признавање на тужбено или 
друго барање на противната странка, за за-
клучување поравнање, за повлекување на 

тужба и за одустанок од барано решение, ќе 
му дава на Јавниот правобранител на НРМ, 
Државниот секретар за работи на општата 
управа и буџетот. 

П. За секоја дадена согласност, Држав-
ниот секретар за работи на општата управа 
и буџетот е должен да го извести Извршниот 
совет. 

Ш. Оваа Одлука влегува во сила веднаш 
а ќе се објави во« „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", 

ИС бр. 62 
19 март 1956 година. 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

63. 
На основа член 2 од Уредбата за овласту-

вање народните одбори за пропишување так-
си и данок на промет („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 19/53), а во врска со точка XX 
од Прилогот I) А од Законот за надлежно-
стите на народните одбори на општините и 
околиите. („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
34/55), Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОКВИРНИ ТАРИФНИ 

СТАВКИ ЗА ПРОПИШУВАЊЕ 
ОПШТИНСКИ ТАКСИ 

I . 
Народните одбори на општините можат 

да пропишуваат општински такси во рам-
ките на износите одредени! во Прилогот I 
Оквирни тарифни ставки на општинските 
такси, кој е составен дел на оваа Одлука. 

П. 
Народните одбори се должни своите досе-

гашни прописи за општинските такси да ги 
ускладат со оваа Одлука во срок од два ме-
сеца по- објавувањето на оваа Одлука во 
Службен весник на Народна Република Ма-

кедонија", а до тогаш ќе се применуваат по-
рано донесените прописи. 

Ш. 
Оваа. Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". < 

ИС бр. 67 
19 март 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 
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П Р И Л О Г — I 
Оквирни тарифни ставки на општинските такси 

ПРЕДМЕТ Износ — динари 

Молби и претставки што се поднесуваат 
до народниот одбор 

1) Молби и преставки воопшто 20 

Такса на, решение 
1) Такса на решение воопшто 100 
2) За специјални решенија што одделно 

се предвидени во Законот ца таксите освен за 
решенијата со кои се даваат дозволи за врше-
ње стопанска делатност 100% 

Од државната такса 

Такса на уверенија: 
1) На уверенија воопшто 50 
2) На уверенија за државјанство и оста-

нати специјални уверенија 100% 
Од државната тајкса 

Такса за (излегување на лице место: 
1) 3« излегувате на државни службени-

ци вон канцалариите по барање на приватни 
странки без обзир на бројот на службениците 
за секое излегување ЗОО 

2) За излегување на државни службеници 
на лице место поради: 

а) прегледување на место за подигање на 
градежни објекти и постројки 1.000 

б) прегледување на цели згради или поод-
делни простории со цел за давање дозволи 
за употреба и тоа: 

до 5 простории 1.000 
преку 5 простории 2.000 
Напомена: за работи по станбени праша-

ња и незнатна вредност не се плаќа општин-
ска такса 

Такса за решенија со кои се дава до-
звола за вршење стопанска дејност 100% 

од државната такса 

Напомена: доколку стопанската дејност 
за која се издава решението не е таксативно 
ноел видена во таксената тагоис&а од: Законот 
за таксите, општинската такса ќе се наплати 
во износ што е предвиден за слична стопан-
ска дејност во таксената тарифа од Законот 
за таксите. Во случај на спор која стопанска 
дејност предвидена во таксената тарифа од 
Законот за таксите одговара дејноста за која 
се бара дозволата ќе биде меродавно мнени-
ето на соответната републичка комора. 

Такса за заверка на договори и други 
исправи: 100% 

Од државната такса 
Напомена: за заверка на работните книги -

по Тарифен број 34 од Таксената тарифа на 

Законот за таксите се плаќа само државна 
такса, освен во случаеви кога се бара заверка 
на веќе употребени работни книги игѓо имаат 
(карактер на исправи. 

Такса за претставки и решенија во по-
ставката по прекршоците 300% 

Од пропишаната општинска такса за пре-
ставки и решенија воопшто 

Такса за држење музика во јавни локали 
ако истата се држи помалку од месец дена ќе 
се наплатува дневно 200 

А ако истата се држи по договор за по-
веќе од еден месец таксата ќе се наплатува во 
месечен износ 3.000 

Со тоа што за преостаналого време во 
месецот во случај договорот да се раскине 
пред уговорениот срок во текот на месецот 
таксата ќе се наплати како да е музиката 
држана повремено за сето поминато време во 
последниот месец но ставката што важи за 
Ден. 

Напомена: 1) до колку музиката почне со 
работа на 1 ден во месецот, како месец ќе се 
смета времето од календарскиот месец, додека 
во случај музиката да почне со работа во те-
кот на месец како месец ќе се сметаат 30 дена 
без оглед на тоа дали во текот на работата 
имало и денови за одмор. 

2) Оваа такса ќе ја плати држателот на 
музиката, а на членовите на музичката група 
и истата е независна од бројниот состав и 
квалитетот на музиката 

Такса за завзимање на тротоар пред ра -
ботни простории по 1 квадратен метар го-
дишно ЗОО 

Без оглед на тоа колку дека во текот на 
годината е зафатен просторот од страна на 
држателот на работните простории пред кој е 
зафатен тротоарот. 

Напомена: Оваа такса не може да се за -
веде за градежни и други претпријатија кои 
по потреба од работата се принудени да за -
земат простор заради изведување на работите 
|И друго. 

Изнесување стока на пазар и пред ду-
ќаните во рамките на, пазарот и за време 
на пазарот не потпаѓа под удар на прописите 
на општинските такси туку под одделни про-
писи за пазаришни такси кои имаат право 
да ги заведат народните одбори. 

Такса за истакнување фирма годишно 
највише до 50% 

Од онаа такса која по Законот за таксите 
се плаќа на решенијата за издавање на до-
зволи и овластувања за вршење стопански 
дејности (тарифен бр. 18 и 19 од Законот за 
таксите). 
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Напомена: 1) Важи) напомената што е 
пропишана за таксата за решенија со кои се 
дава дозвола за вршење на стопанска дејност. 

2) Во случај да не се истакнува фирма 
воопшто во цела година не се плаќа такса. 

- Такса за стални реклами (користење на 
ѕидови и други предмети за истакнување и 
испишување реклами) годишно по 1 квадра-
тен метар површина 500 

Напомена: Такса на огласи што се лепат 
по ѕидови (афиши) или се делат од рака на 
рака не може да се пропишува по овој основ. 
Такса на реклами во затворени простории ќе 
се наплатува во висина од една десетина од 
таксата која ќе се наплати во случај да се 
таа реклама истакне на отворено место За 
реклама на биоскопски платна (светлосни 
проекции) ќе се наплати една десетина од 
таксата за реклама која би се наплатила на 
површината од биоскопското платно во слу-
ча ј да е таа реклама истакната на отворено 
место, без оглед на тоа колку пати ќе се из-
врши рекламирање во текот на календар-
ската година за која е таксата платена. 

Ткса за понуди при офертални лици-
тации највише од 0.05% до 0.5% од вредно-
ста на работата за која се дава понудата. 

Напомена: к а ј поголемите понуди оваа 
такса се, зима во помал процент а ка ј пома-
лите понуди во поголем процент. Како пого-
леми понуди се сметаат понудите со кои 
вредноста на работата изнесува над 10.000.000 
динари. Оваа такса се пла^а без оглед на 
тоа дали понудата ќе биде прифатена или не. 

Такса за дозволи за вадење песок шљу-
нак, камен, земја, печење на вар и ел. и тоа: 

1) за вадење на песок шљунак, камен, зем-
ја, печење на вар и ел. со цел за продавање 8.000 

2) за вадење н а песок шљунак, камен, 
земја, печење на вар и ел. за лични употреби 100 

Напомена: Оваа такса не може да се на-
платува на основа извадена маса на песок 
шљунак, камен, земја односно испечена вар 
и слично, за вадење на масата на песокот 
шљунакот, каменот, земјата односно произ-
водството на варта и слично со цел на про-
давање таксата се плаќа веднаш при изве-
дувањето на дозволата без оглед на тоа дали 
се работи за редовна или повремена експлоа-
тација. За вадењето на масата на песокот 
шљунакот, каменот, земјата односно пече-
њето на варта и слично за лична употреба 
таксата е утврдена во висина на таксата за 
обични решенија и се плаќа секој пат кога се 
поднесува пријава за експлоатација и важи 
само за тој случај. Во решението задолжител-
но да се одреди време траење за кое се одо-
брува експлоатацијата. По изминувањето на 
одредениот срок ако не се задоволени лич-
ните потреби има да се издаде нова дозвола. 

Доколку градежните претпријатија и про 
изводните претпријатијата на градежен ма-
теријал вадат песок, шљунак, камен, земја, 
печат вар и слично во сопствена режија се 
смета дека таа дејност е вршат со цел за про-
давањето. 

Туристичка такса по едно лице се плаќа 
во туристички места најмалку 40 динари 
дневно со тоа оваа такса да не може да го 
надмине износот од 80 динари. 

Напомена: 1) Оваа такса ќе' се наплатува 
од лица кои доваѓаат во туристичките места 
во својство на туристи. 

2) Народните одбори на општините ќе 
дадат попуст од 50% до 75% на членовите на 
синдикатите, туристички друштва, планинар-
ски сојузи, феријални, сојуз, Сојузот на из-
в и д н и ч к е и планинки, како И на младин-
ските организации и групни патувања на 
ученици и студенти организирани од страна 
на школите, факултетите до колку со други 
прописи не се наполно ослободени. Члено-
вите на домаќинствата на членовите на син-
дикатите ја уживаат истата повластица. 

3) Не се сметаат за туристи лица кои от-
седнуваат во туристичките места и тоа: 

а) по упатување од страна на заводи за 
социјално осигурување со цел за лечење, 

б) деца до 10 години старост придружени 
од родители, 

в) по упатување од работодателот по 
службени работи. 

64. 
На основа член 3 и 47 од Основниот закон 

за заштита на добитокот од заразните бо-
лести ја донесувам следната 

НАРЕДБА 
ЗА ПРЕЗИМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВА-
ЊЕ И ОДСТРАНУВАЊЕ ШУШКАВЕЦОТ 

ПО ГОВЕДАТА 
I. 

Со цел да се спречи и одстрани шушкаве-
цот (Сап§гаепа етрИуѕета^оѕа) кај говедата, 
во месеците март, април и мај ќе се примени 
мерката заштитно (превентивно) инжектира-
ње на говедата во оние населени места во кои 
болеста е констатирана од ослободувањето до 
денеска (дистрикти на шушкавецот). 

П. 
Мерката од претходната точка ја спрове-

дува надлежниот управен орган на народ-
ниот одбор на општината. 

Инжектирањето на говедата против шуш-
кавец ќе го вршат ветеринарни лекари и ве-
теринарни помошници. 
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Ш. 
Советот за стопанство на народниот од-

бор на општината го одредува времето на ин-
жектирањето на своето подрачје. 

IV. 
За извршување на мерките пропишани 

со оваа Наредба! народните одбори на општи-
ните се должни да обезбедат и на распола-
гање стават потребен број лица за водење на 
евиденцијата и за вршење на другите адми-
нистративни работи, како и на стручните 
органи да им укажуваат потребна помош. 

V. 

Сопствениците односно држателите на до-
битокот должни се,- на денот нареден за ин-
жектирање, да го дотераат својот добиток 
на одреденото место и: на ветеринарниот пер-
сонал што го врши инж.ектирањето да му 
дадат потребна помош. 

VI. 
Против нарушителите на оваа Наредба ќе 

се применат казнените санкции предвидени 
во член 71 точка 4 и 5 од Основниот закон за 
заштита на добитокот од заразните болести 
и истите ќе бидат должни да ја платат пол-
ната цена за накнадно™ инжектирање на 
говедата. 

УП. 
Оваа Наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 1730 
15 март 1956 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
А. СимиТчиев, с.р. 

65. 
На основа член 3 и 47 од Основниот закон 

за заштита на добитокот од, заразните бо-
лести ја донесувам следната 

НАРЕДБА 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВА-

ЊЕ И ОДСТРАНУВАЊЕ НА ЦРНИОТ 
ПРИШТ ПО ДОБИТОКОТ 

I. 
Со цел да се спречи и одстрани црниот 

пришт (АпШгах) кај добитокот, во месеците 
март, април и мај ќе се примени мерката 
заштитно (превентивно) инжектирање на до-
битокот во оние населени места во кои бо-
леста е констатирана од ослободувањето до 
денеска (антраксни дистрикти). 

П . 
Мерката од претходната точка ја спрове-

дува надлежниот управен орган на народ-
ниот одбор на општината. 

Инжектирањето на добитокот против цр-
ниот пришт ќе го вршат ветеринарни лекари 
и ветеринарни помошници. 

Ш. 
Советот за стопанство на народниот одбор 

на општината го одредува времето на инжек-
тирањето на своето подрачје. 

IV. 
За извршување на мерките пропишани со 

оваа Наредба народните одбори на општините' 
се должни да обезбедат и на располагање ста-
ват потребен број лица за водење на евиден-
цијата и за вршење на другите администра-
тивни работи, како и на стручните органи да 
им укажуваат потребна помош. 

V. 
Сопствениците односно држателите на до-

битокот должни се, на денот одреден за ин-
жектирање, да го дотераат својот добиток на 
одреденото место и на ветеринарниот персо-
нал што го врши инжектирањето да му дадат 
потребна помош. 

VI. 
Против нарушителите на оваа Наредба ќе 

се применат казнените санкции предвидени 
во член 71 точка 4 и 5 од Основниот закон 
за заштита на добитокот од заразните боле-
сти и истите ќе бедат должни да ја платат 
полната цена за накнадно™ инжектирање на 
добитокот. 

У П . 
Оваа Наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 1730 
15 март 1956 година 

Скопје 

Државен секретар 
за работи на стопанството, 

А. СимиТчиев, с.р. 

На основа член 7 од Уредбата за посто-
јаните судски прово дачи („Службен весник; 
на НРМ" бр. 20/50), Државниот секретаријат 
за правосудна управа објавува 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПИСОКОТ 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СУДСКИ ПРЕВОДА1«! 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА 

Списокот на постојаните судски превода-
чи на територијата на НР Македонија, обја-
вен во „Службен весник на НРМ" бр. 7/1952, 
се дополнува во толку што со решение на 
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Државниот секретаријат за правосудна упра-
ва, бр. 5870 од 1-11-1956 год., при Околискиот 
суд во Битола за, постојанен судски преводач 
за француски и 1рчки јазик е назначен Дио-
ген Хаџи Коста, судија во Окружниот суд во 

. Битола. 
Од Државниот секретаријат за правосуд-

на управа, бр. 5870/56. 

66. 
На основа член 92 од Законот за стопанските 

судови, донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТИ 

ЛИЦА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. ЗА БИТОЛА 
1) Фидановски Менде, директор на Тргов-

скиот дуќан „Солидарност" — за текстил и галан-
терија. 

2) Спировски Спасе, тех. раководител на Тр-
говскиот дуќан „На-ма" — за текстил и галан-
терија. 

3) Неџбедин Ибиш, директор на Претприја-
тието на мало за промет со огревни и градежни 
материјали — за јаглен. 

4) Шундовски Јанку, комерци јална во Прет-
пријатието за огрев „Јавор" — за јаглен. 

5) Миленковски Панде, службеник во Град-
ската општина — за градежен материјал. 

6) Илиевски Никола, службеник во Градска-
та општина — за градежен материјал. 

7) Белој аневски Васко,, тех. раководител на 
дограм. „Кочо Десанов" — за дрво и производи 
од дрво. 

8) Зиновски Борис, кројач на дограм. „Кочо1 

Десанов" — за дрво и производи од дрво. 
9) Секач Мирко, кож. техничар во Ф-ката за 

кожи „Борис Кидрич" — за кожи, гума и про-
изводи. 

10) Отхазел Јосиф, кож. техничар во Ф-ката 
за кожи „Борис, Кидрич" — за кожи, гума и про-
изводи. ј 

11) Бојаџиев Тома, мајстор, тех. работоводи-
тел на работилница з а килими и јамболии — за 
волна и производи од волна. 

12) Јолевски Илија, техник во работилницата 
за килими и јамболии за волна и производи од 
волна. 

13) Нечевски Благој, референт по набавки во 
Ф-ката за коЗки, „Борис Кидрич" — за обоена ме-
талургија. 

14) Трендафиловски Никола, инж. во Ф-ката 
за фрижидери — за црна металургија — железа-
рија. 

15) Генас Душко, инж. во Ф-ката за фрижи-
дери —. за хемиска индустрија. 

Лб) Сотировски Лазо, книговодител во „Робна 
куќа" — за прехранбена индустрија и колонијал. 

17) Василевски Таше, раководител на „Робна 
куќа"* — за прехранбена индустрија и колонијал. 

18) Милан Ристовски, мајстор во млекарни-
цата „Шар",— за млеко и производи од млеко. 

19) Цветан Грозданов, директор на Касапско-
колбасичарското претпријатие „Мариово" — за 
месо и месни производи. 

20) Груевски Панде, продавач во продавницата 
бр. 1 на Касапско-колбасичарското претпријатие 
„Маријово" — за месо и месни производи. 

21) Мулов Ристо, службеник во Градската оп-
штина — за алкохолни и безалкохолни производи. 

22) Талевски Сотир, служоеник во „л^итен 
фонд" — за жито, тесто и семе. 

Стерј овски Тозе, служоеник во „Житен фонд" 
— за жито, тесто и семе. 

24) Крстевски Димитар, словослагач во печат-
! ницата „Киро Дандаров" — за графичка инду-

стрија. | 
25) Спасовски Христо, словослагач во печат-

ницата „Киро Дандаров" — за графичка инду-
стрија. > 

26) Вељановски Доне, ш е ф на културата во 
Тутуновата станица — за тутун. 

27) Асим Кемал, стручен мајстор во Тутуно-
вата станица — за тутун. 

28) Георгиевски Мишко, технички раководи-
тел во „Електро-дистрибуција" — за електрични 
материјали. 

29) Поновски Алексо, електро-инсталатер во 
„Електродистрибуција" — за електрични мате-
ријали. 

30) Тахулов Тома, висококвалификуван дреар 
во „Металец" — за браварски и ковачки матери-
јали. у 

31) Димитровски Ставро, висококвалификуван 
лимар во „Металец" — за лимарски производи. 

32) Параловски Трајан, директор на претпри-
јатието „Храна" — за емиш и зарзават. 

„ 33) Ивановски Кочо, раководител на продав-
ницата на претпријатието „Тетовка" — за емиш 
и зарзават. 

II. ЗА БЕРОВО 
1) Дориќ| Иван, директор на Шумското ин-

дустриско претпријатие — за дрвна индустрија, 
преработка на дрво, градежен и дрвен материјал. 

2) Фурнаџиски Георги, директор на Шумско-
то узгој но претпријатие — за дрвна индустрија, 
преработка на дрво, градежен и дрвен материјал. 

3) Пехчевски Јован, директор на Трговското 
претпријатие „Снабдител" — за текстил и галан-
терија. 

4) Арабаџиски Јован, ш е ф на книговодството 
на претпријатието „Отрап" — за текстил и галан-
терија. 

5) Дракаловски Јован, раководител на Ме-
талното услужно претпријатие — за ковачки и 
лимарски работи. 

6) Кацарски Борис, службеник во М е т а л н о -
то услужно претпријатие — за ковачки и лимар-
ски производи. 

III. ЗА ГОСТИВАР 
1) Рафајловски. Крсте, службеник во Прет-

пријатието „Задругар" — за метална индустрија, 
железарија и метални производи. 

2) Куртиши Енвер, раководител на самостој-
ната железарска продавница „Шар" — за метална 
индустрија, железарија и метални производи. 

3) Луши Гафура Белул, тишлер, ул. ЈНА — 
за градежни материјали. 
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4) Сотировски Славко, ш е ф на набавното од-
деление на Х Ц „Маврово" — за градежни мате-
ријали. 

5) Крстевски Ангеле, службеник во Општи-
ната Гостивар — за огревно дрво и резана граѓа. 

6) Кирковски Киро, тишлерски работник во 
Градското претпријатие „Црвена ѕвезда" — за ог-
ревно дрво и резана граѓа. 

7) Сагири Абдул Муталит, раководител на 
самостојната продавница „Шар" —• за текстил, 
к о н ф е к ц и ј а и трикотаж. 

8) Топаловски Васил, раководител на про-
давницата „Кррзо" — за текстил, к о н ф е к ц и ј а и 
трикотажа. 

9) Беџед Ганиа Чако, сарач, улица „Црвена 
ѕвезда" — за кожи, ѓон и готови чевли. 

10) М и х а ј л о в е ™ Столе, кондураџија — за ко-
жи, ѓон и готови чевли. 

11) Арун Абдула ј и, брашнар, ул. [„Мајор Ч. 
Филиповски" — за зрнени храни, брашно, кон-
з е р в а индустрија и млечни производи. 

13) Сотировски Војо, апотекар — за х а р т и ј а 
и графички материјали. 

14) Бундалевски Мике, раководител на к н и -
жарницата „Кочо Рацин" — за харти ј а и г р а ф и ч -
ки материјал . 

15) Николовски Никодин, ф о т о г р а ф — за з а -
наетчиство. 

16) Ч а к о Феима Мустафа, сарач — за занает-
чиство. 

17) Корба јрами Керим, ш н а ј д е р во ш и в а ч к а т а 
задруга — за занаетчиство. 

18) Паковски Гоко, раководител на самостој-
ниот дуќан „Центар" — за колони јални стоки. 

19) Корба јрами Хасан, раководител на про-
давницата „Шар" — за колонијални стоки. 

20) Решат Хаџи Емин, земјоделец од Гостивар 
— за земјоделски производи и градинарски к у л -
тури. 

21) Шасивари Азем, земјоделец од Гостивар 
— за земјоделски и градинарски култури. 

IV. З А ГЕВГЕЛИЈА 
1) Бутров Димов Тодор, раководител на ж е -

лезарскиот дуќан „Плуг" — за ж е л е з а р и ј а и ме-
тални производи. 

2) Балинцалиев Димов Ристо — мајстор ж е -
лезар приватник — за ж е л е з а р и ј а и, метални про-
изводи. 

3) Чавдаров Георги, палир во Градежното 
претпријатие „Вардар" — за градежни матери јали 
и услуги. 

4) Чугулски Лазар, градежен техничар во 
Народниот одбор — за градежни матери јали и 
услуги. 

5) Ѓошев Георги, раководител на трговскиот 
дуќан „Огрев" — за огревно дрво и резана граѓа. 

6) Љупчо Делев, директор на претпријатието 
„Караорман" — за огревно дрво и резана граѓа. 

7) Кусиников Димитар, мајстор во кондура-
џиската задруга — за кожи, ѓон и готови чевли. 

8) Бегов Тодор, мајстор кондураџија — за 
кожи, ѓон и готови чевли. 

9) Стојан Ризински, агроном — за зрнени х р а -
ни, брашно, конзервна индустрија и млечни про-
изводи. 

10) Костов Ристо, раководител н а филијалата , 
„ Ж и т е н фонд" — з а зрнени, храни, брашно, кон-
зервна индустрија и млечни производи. 

11) Шопов Раде, работодател на к н и ж а р н и -
цата „Култура" — за харти ја , ш к о л с к и и канце -
лариски материјали . 

12) Т р а ј к о в Ристо, секретар на Занаетчиската 
комора — за занаетчиство. 

13) Стојменов Ристо, раководител на . столар* 
ската задруга — за столарски работи. 

14) Ќ у р ч и е в Митко, директор на претпри ја -
тието „Солун" — з а текстил, т р и к о т а ж н а к о н ф е к -
ци ја и колони јални стоки. 

15) Томе Арнаудов, раководител н а Трговски-
от дуќан „Вкус" — за текстил, к о н ф е ќ ц и ј а и три-
котажа . 

16) Ј у н е л Христов, и н ж . агроном во Свилар-
скиот институт — за земјоделски и градинарски 
производи. 

17) Маркудов Стојан, и н ж . агроном, раково-
дител во Лозовиот расадник — за земјоделски и 
градинарски култури. 

18) Благо ј Спанаков, ветеринарен л е к а р — за 
стока и сточни производи. 

19) К а р а ј а н о в Лазар , раководител на Тргов-
скиот дуќан „Нова трговија" — за колонијални 
стоки. 

20) Дучков Ванчо, раководител во Угостител-
ското претпријатие „ К о ж у в " — за угостителство. 

V. З А ДЕЛЧЕВО 
1) Арсов Борис, и н ж . агроном во Овоштниот 

расадник — за земјоделски производи. 
2) Петровски Здравко , службеник во стопан-

ството „Петрушевац" — за земјоделски производи. 
3) Георги Белогаски, земјоделски техничар 

во претпријатието „Петрушевац" — з а земјодел-
ски производи. 

4) Пашов Курте , раководител на продавница 
— за прехранбени артикли. 

5) Крстев Иљо, раководител на слаткарници 
— за прехранбени артикли. 

6) Таловски Кољо, службеник во Ветеринар-
ната амбуланта — з а ж и в а стока. 

7) Веселинов Ефрем, раководител н а текстил 
ната продавница — за текстил. 

8) К и р о В. Илиевски, раководител на прет-
пријатието „Пирин" — за текстил. 

9) Димитров Е р а ф е ј а , раководител н а про-
давница — за галантерија . 

10) Ангелова Мара, службеник во продавница 
— за галантерија . 

11) Борчев Киро, службеник во продавница 
— за ж е л е з а р и ј а . 

12) Алексов Драго, службеник во продавница 
за ж е л е з а р и ј а — за ж е л е з а р и ј а . 

13) З л а т к о в Димитар, службеник во Г р а д е ж -
ното претпријатие — за занаетчиски услуги. -„ 

14) Борисов Санде, с л у ж б е н и к во Градската 
општина — за услуги. " 

15) Е р а ф и е в Б л а ж о , службеник во Електрич~ 
ното претпријатие — за електричен м а т е р е ал* V 
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16) Каменарски Киро, службеник во киното 
•— за електрични материјали. 

VI. ЗА ДЕБАР 
1) Панчевски Панче, раководител на само-

стојниот дуќан „Железарија" — за железарија и 
метални производи. 

2) Буриут Чију Сурија, раководител на ду-
ќанот „Железарија" — за железарија и метални 
производи. 

3) Дуковски Саре, директор на Градежното 
претпријатие „ Кораб" — за градежни материјали 
и услуги. 

4) Трајковски Таки ја, градежен техник при 
Општинскиот народен одбор — за градежни ма-
теријали и услуги. 

5) Пашоли Ферит, директор на Трговското 
претпријатие „Напредок" — за текстил, конфек-
ција и трикотажа. 

6) Џевдет Пачуку, магационер во претприја-
тието „Колонијал" — за текстил, конфекција и 
трикотажа. 

7) Клења Јунус, раководител на продавницата 
— за ѓон и готови чевли. 

8) Имер Нела, приватен кондураџија, ул. Анге-
ле Обочки, — за ѓон и готови чевли. 

9) Беджет Алими, продавач во претпријатието 
„8 септември" — за прехранбени артикли. 

10) Рамку Сефедин, продавач на прехранбени 
артикли. 

И) Павловски Нестор, раководител на книжа-
ра — за графички материјали. 

12) Живко Панчески, продавач во претприја-
тието „8 септември" — за графички материјал. 

13) Радоевски Спасе, приватен шивач — за за-
наетчиство. 

14) Павлевски Павле, машин бравар — за за-
наетчиство. 

15) Коруми Абаи, директор на Трговско прет-
пријатие — за колонијални стоки. 

16) Торози Јусуф, продавач на колонијал — за 
колонијални стоки. 

17) Зафировски Ангеле, земјоделско претпри-
јатие „Пролетер" — за земјоделски производи. 

18) Граждани Веат, продавач на земјоделски 
производи. 

VII. ЗА КИЧЕВО 
1) Спировски Спиро, ул. „11 октомври" бр. 198, 

шеф на железничката ложилница — за јаглен. 
2) Асен Митев, ул. „Нова населба" инж. во 

ШИП „Копачка" — за градежни материјали. 
3) Матевски Боро, ул. „М. Тито" бр. 69, дирек-

тор на Трговското претпријатие „На-Ма" — за 
метали. 

4) Змејковски Стојан, ул. „Јанко Михајловски" 
бр. 18, ш е ф на Бирото за посредување на трудот 
— за дрво и дрвни производи. 

5) Стршеновски Мире, ул. „М. Тито" бр. 11, 
бојаџија — за текстил и галантерија. 

6) Костовски Гоце, ул. „11 октомври" број 90, 
службеник во претпријатието за кожи и волна 
„Макотекс" — за кожи и волна. 

7) Ристовски Миле, ул. „11 октомври" бр. 75, 
службеник во претпријатието „На-Ма" за обоени 
материјали. 

8)" Рил Јово, ул. „М. Тито" број 73, бравар во 
Металното претпријатие — за црни метали. 

9) Ширговски Диме, ул. „Тане Цалевски" број 
2 — бојаџија — за хемиска индустрија. 

10) Димитриовски Зарија, ул. „11 октомври" бр. 
65, службеник во претпријатието „Разнопромет" — 
за прехранбени артикли. 

11) Гругевски Владо, ул. „29 ноември" број 15,' 
службеник во претпријатието „Копачка" — за 
млеко и млечни производи, 

12) Зердевски Никон, ул. „Мандикева" бр. 6, 
раководител во Хотелското претпријатие „Ориент" 
— за. пијалоци. ( 

13) Бунгуровски Борис, ул. „М. Тито" број 40, 
службеник во Инвалидската книжара — за гра-
фичката индустрија. 

14) Адил Данго, ул. „Гоце Делчев" број 31 зем-
јоделец — за тутун. 

15) Мишевски Глигур, ул. „И октомври" број 57, 
електричар во централата — за електрични мате-
ријали. 

16) Полежиновски Круме, ул. „29 ноември" број 
9 — бравар — за прецизна механизација. 

17) Буклевски Пандо, ул. „11 октомври" број 
27, службеник во млинот — за жито. 

18) Бабовски Методија ул. „29 ноември" број 
55, службеник во претпријатието „Бистра" — за 
месо и меснати производи. 

19) Божиновски Лексо, ул. „11 октомври" број 
32, службеник во металното претпријатие — за 
браварски и лимарски производи. 

20) Ропајковски Тале, ул. „29 ноември" број 
61, службеник во економијата — за емиш и зар-
зават. 

VIII. ЗА КУМАНОВО 
1) Димивски Сречко, комерцијалист во прет-

пријатието „Ангропромет" — за метална струка. 
2) Трајковски Благоја, службеник во претпри-

јатието „Метал" — за метална струка. 
3) Ефремовски Гоше, инж. во претпријатието 

„Козјак" — за. градежни материјали. 
4) Илиевски Блашко, раководител на Тргов-

скиот дуќан, „Шума" — за дрвна индустрија. 
5) Петровски Киро, директор на претпријатие-

то „Димче Еребица" — за дрвна индустрија. 
6) Митовски Иван, продавач во претпријатието 

„Партизанка" — за текстил. 
7) Боцевски Душко, комерцијалист во претпри-

јатието „Текстилпромет" — за текстил. 
8) Тасевски Петар, раководител на продавни-

цата „Борово" ул. „Димитар Влахов" бр. 39 — за 
кожа и обувки. 

9) Душан Јовановски, директор на Крзнарско-
ќурчиското претпријатие „Илинден" ул. „Пелинце" 
бр. 2 — за кожа и ќурчиски услуги. 

10) Ивановски Милан, комерцијалист во „Жи-
тен фонд" — за прехранбени артикли. 

И) Дуфше Илија, ликвидатор во претпријати-
ето „Пољопромет" за прехранбени артикли. 

13) Стиловски Љубо, в. д. директор на претпри-
јатието „Просвета" — за графичка индустрија. 

14) Глигоровски Драги, тех. раководител на 
претпријатието „Просвета" — за графичка инду-
стрија. 
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15) Димитровски Киро, кројач — за шивачки 
занает. 

16) Пачковски Петар, кој унци ја — за којунџи-
ски занает. 

17) Димитриевски Јордан, столар — за столар-
ски занает. 

18) Петровски Душко, продавач во колонијал 
— за колонијални артикли. 

19) Стојманов Владо, директор на претприја-
тието „Ангроколонијал — за колонијални артикли. 

20) Тасевски Методија, комерцијална во прет-
пријатието „Пољопромет" за земјоделски произ-
води^ 

IX. ЗА КАВАДАРЦИ 
1) Ангелков Киро, раководител на Трговско 

претпријатие „Бошава" Кавадарци — за метална 
индустрија. 

2) Шошев Киро, магазионер во „Ангропромет" 
Кавадарци — за метална индустрија. 

3) Станковић Миле, инж. во Градежното прет-
пријатие „Кожух" — за индустрија на градежни 
материјали. 

4) Лелов Фимо, мајстор зидар во Претпријатие-
то „Кожух" — за индустрија на градежни мате-
ријали. 

5) Петре Митков, раководител на тишлерската 
работилница на Градежното претпријатие „Кожув" 
Кавадарци — за дрвна индустрија. 

6) Мирко Арсов, шум. инжинер во Шумското 
стопанство — Кавадарци — за дрвна индустрија. 

7) Иљо Ќурчиев, продавач во Трговскиот ду-
ќан „Прогрес" Кавадарци — за текстилна инду-
стрија. 

8) Хаџи — Василев Васо, раководител на Тр-
говскиот дуќан „Прогрес" Кавадарци — за тек-
стилна индустрија. 

9) Грков Душан, раководител на Кондураџиска-
та задруга „Цако Поп Ристов" — за кожарска ин-
дустрија. 

10) Велков Герасим, раководител на Кондура-
џиската задруга „Киро Крстев — за кожарска ин-
дустрија. 

11) Димов Боро, раководител на Зарзаватчиска-
та продавница „Зеленчук" Кавадарци — за пре-
хранбена индустрија.' 

12) Нејков Лазо, месарски стручњак во претпри-
јатието „Витчево" Кавадарци — за прехранбена 
индустрија. 

13) Бошков Климе, службеник во Винарското 
претпријатие „Тиквеш" — за прехранбена инду-
стрија. 

14) Трајкова Васка, граф. работник во" прет-
пријатието „Љубат" — за графичка индустрија. 

15) Атанасова Мара, граф. работник во прет-
пријатието „Љубат" — Кавадарци — за графичка 
индустрија. 

16) Бањански Илија, секретар на Занаетчиска-
та комора во Кавадарци — за занаетчиство. 

17) Ицев Милан, мајстор шивач — Кавадарци 
— за занаетчиство. 

18) Ацев Стеван, .раководител на Трговското 
претпријатие „Исхрана" 'за колонијални стоки. 

19) Јосифов Петар, продавач во „Ангропромет" 
Кавадарци — за колонијални стоки. 

20) Трајков Горчо, продавач во продавницата 
„Зеленчук" — Кавадарци — за земјоделски про-
изводи. 

21) Н а т о в Тодор, продавач во продавницата 
„Јагода" — за земјоделски производи. 

X. ЗА КРИВА ПАЛАНКА 
1) Митовски Стојменов Александар, живее во 

ул. „Осоговска" бр. 25, продавач во дуќанот „На-
м а " — за метална индустрија и железарија. 

2) ПОПОВСКИ Драги, раководител на Трговскиот 
дуќан „Железарија" — за метална индустрија — 
железарија. 

3) Срчков Владимир, продавач во трговскиот 
дуќан — за индустрија на градеж, материјали. 

4) Трајчевски Стојан, директор на Градежното 
претпријатие — за индустрија на градежни мате-
ријали. 

5) Стефановски Ефто, директор на Производ-
ното претпријатие — за дрвна индустрија, огревно 
дрво и граѓа. 

6) Илиевски Мите, технички раководител на 
пилана — за дрвна индустрија, огревно дрво и 
граѓа. 

7) Кириловски, С. Стево, комерцијалист во 
Трговското претпријатие — за текстилна инду-
стрија. 

8) Стаменковски С. Димче, раководител на Тр-
говскиот дуќан за текстил — за текстилна инду-
стрија. 

9) Ангеловски Мирко, приватен кондураџија — 
за кожарска индустрија, ѓон и друго. 

10) Кокоромановски Страхил, приватен конду-
раџија — за кожарска индустрија, ѓон и друго. 

11) Митовски Стојчо, директор на Прехранбе-
ното претпријатие „Клас" — за прехранбена ин-
дустрија. 

12) Стојанов Славе, магазионер, во „Житен 
фонд" за прехранбена индустрија. 

13) Васев Никола, бивш. книжар, сега служ-
беник — за графичка индустрија. 

14) Трајчевски Љупчо, раководител на трговски 
дуќан — за графичка индустрија. 

15) Стојановски Миле, прив. работоводител на 
ќурчиска работилница — за занаетчиство. 

16) Јашаров Назми, работоводител на ковачка 
работилница — за занаетчиство. 

17) Митовски М. Александар, работоводител на 
шивачката работилница за занаетчиство. 

18) Маџаров Маноил, раководител на трговски 
дуќан — за колонијални стоки. 

19) Анастасовски Борис, управник на ОЗЗ 
„Единство — за колонијални стоки. 

20) Димов Георги, раководител на продавницата 
за зарзават — за земјоделски производи и град. 
култури. 

21) Георги Штериов Костовски; раководител на 
продавницата за зарзават — за земјоделски про-
изводи и градин. култури. 

XI. ЗА КОЧАНИ 
1) Тодор Попов, директор на Трговското прет-

пријатие „Жетвар", ул. „Питу Гули" бр. 15, Ко-
чани — за трговија; 

2) Михајло Коцев, агроном во Општинскиот 
одбор, ул. Ветеринарна станица, Кочани — за 
земјоделие. 
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3) Методи АПОСТОЛСКИ, ветеринарен лекар, ул. 
:„Љупчо Санот" бр. 34 — за земјоделие; 

4) Трендов Борис, директор на ШИП „Б. Ки 
дрич" ул. Цар Самуил бр. 10 — за дрводелски 
производи. 

5) Тодосиев Стефан, мајстор во Тутуновата 
станица, Кочани — за тутунова индустрија. 

6) Ковачев Јордан, мајстор во оризовиот ком-
бинат ул. „Цар Самуил" бр. 16 — за индустрија. 

ХИ. ЗА ОХРИД 
1) Савин Георги, продавач во текстилна про-

давница, ул. Самоил број 61 — за текстил и тек-
стилна галантерија. 

2) Трпе Трпески, раководител на трговскиот 
дуќан, ул. Рузвелт, бр. 49 — за текстил и текстилна 
галантерија. 

3) Бојаџи Анастас, продавач на трг. дуќан, ул. 
Коста Абрашевић број 31 — за огревен материјал, 
јаглен и градежен материјал. 

4) Нанев Петар, приватен кондураџија, ул. Ди-
митар Влахов, бр. 25 — за кожи, гуми и нивни 
производи. 

5) Дуков Никола, продавач во продавница, ул. 
Петре Чауле, број 30 — за волна и волнени про-
изводи. 

6) Рувина Нелу, директор на Занаетчиско 
претпријатие, ул. Питу Гули, бр. 7 — за обоена 
металургија. 

7) Петан Зафир, продавач во продавница, ул. 
Димитар Влахов, бр. 43 — за црна металургија и 
железарија. 

8) Зафиров Петар, продавач, улица Солунска, 
бр. 7 — за хемиски производи. 

9) Маленков Славе, директор на Трговското 
претпријатие, ул. Стиф Наумов, бр. 7 — за пре-
хранбени артикли. 

10)* Стефан Манов, млекар, ул. „Ново насеље" 
— за млеко и млечни производи. -

11) Дојчиновски Иван, продавач, ул. Самоил, 
бр. 59 — за месо и месни производи. 

12) Мостров Илија, подрумар во угостителски 
дуќан, улица Даме Груев, бр. 12 — за алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

13) Битрак Никола, продавач, ул. Боро Шаин, 
бр. 4 — за жито, тесто и семе. 

14) Бабаче Борис, директор на печатница, ул. 
Мирче Ацев број 7 — за графичка индустрија. 

15) Печијаре Павле, земјоделец, улица Солун-
ска, број 30 — за тутун. 

16) Ивановски Трајко, раководител на елек-
тричната мрежа, ул. Даме Груев, број 19 — за елек-
трични материјал. 

17) Момир Горе, приватен тенеќеџија, ул. Ки-
рил и Методи, број 26 — за ковачки, лимарски и 
браварски производи. 

18) Томовски Пецо, механичар во АТШ, улица 
'Самоил, бр. 42 — за прецизна механика. 

19) Јанков Климе, земјоделски техничар, ул. 
Димитар Влахов, број 53 — за емиш и зарзават. 

20) Ваит Рами, продавач, улица Рузвелт број 
118 — за емиш и зарзават. 

XIII. ЗА ПРИЛЕП 
I) Боге Наумовски, директор на Трговското 

претпријатие „На-Ма" — за текстил и галантерија. 

2) Димче Чорбески, директор на Трговското 
претпријатие „Јасен" — Прилеп — за јаглен, 

3) Гога Герамитчија, директор на Водно елек-
трично претпријатие — за градежни материјал. 

4) Пецо Трајаноски, директор на Дрводелското 
претпријатие „Илинден" — Прилеп — за дрво и 
производи од дрво. 

5) Петре Талески, директор на Трговското прет-
пријатие „Сервис" — за кожа, гума и производи од 
кожа. 

6) Гога Десоски, директор на Трговското прет-
пријатие за кожи и волна „Макотекс" — за волна 
и производи од волна. 

7) Методија Чакроски, директор на Трговското' 
претпријатие „3-ти ноември" — за обоена мета-
лургија. 

8) Илија Про ј коски — комерци ја листа во Тр-
говското претпријатие „Ангропромет" за црна ме-
талургија. 

9) Стеван Илиоски — директор на Трговското 
претпријатие „Арома" — за хемиски производи. 

10) Кирил Миџоски, директор на Трговското 
претпријатие „Препород" — за колонијални стоки. 

11) Тофил К у з м а н о в и , раководител на продав-
ница при Занаетчиското претпријатие „Кораб" — 
за млеко и производи од млеко. 

12) Стеван Николоски, директор на Занаетчи-
ското претпријатие „Црници" — за месо и произ-
води од месо. 

13) Иван Џагадуроски, хемичар во Трговското 
лретпријатие „Црвени стени" — за алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

14) Пецо Пепељугоски, надмлинар во Житниот 
фонд — за жито, тесто и семе. 

15) Пецо Трај коски, работник во Градската пе-
чатница „11-ти октомври" — за графичка инду-
стрија. 

16) Крсте Компаниоски, мајстор во Претприја-
тието за откуп и преработка на тутун — за тутун. 

17) Илија К. Боцески, директор, на Електрич-
ното дистрибутивно претпријатие, Прилеп — за 
електрични материјали. 

18) Славе Андреески, директор на Околиско 
занаетчиско претпријатие — за ковачки, браварски 
и лимарски производи. 

19) Дано Ивановски, приватен мајстор од гр. 
Прилеп — за прецизна механика. 

20) Димче Белистој ановски, продавач во Тр-
говското претпријатие „Витамин", Прилеп — за 
емиш и зарзават. 

XIV. ЗА ПЕХЧЕВО 
1) Вуксанов Никола, работи во фабриката за 

тули и ќерамиди — за тули и ќерамиди. 
2) Аџиски Васил, претпријатие „ШИП" — за 

дрво и дрвни материјали. 
3) Ингилизов Герасим, претпријатие „ШИП" — 

за дрво и дрвни материјали. 
4) Смојмирски Гаврил, земјоделец — за емиш. 
5) Кујунџиски Јован, земјоделец — за емиш. 
6) Стефанов Илија, земјоделец за млеко и млеч-

ни производи. 
7) Карабински Интин, работник — за млеко и 

млечни производи. 
8) Андонов Љупчо, набавувач во ОЗЗ — за ал-

кохолни пијалоци. 
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9) Кажлевски Никола, набавувач во задруга — 
за месо и месни производи. 

10) Станоев Филип, бравар — за браварски 
производи. 

И) Симов Јордан, бравар — за браварски про-
изводи. 

12) Станоев Д. Михаил, грнчар — за грнчарија. 
13) Крстевски Димитар, грнчар — за грнчарија. 

XV. ЗА РАДОВИШ 
1) Трпков М. Рафе, технички раководител во 

претпријатието „Гранит" — за градежни материја-
ли, дрво и производи од дрво. 

2) Хаџи Илиев Д. Васил, службеник во Ангро-
систичкиот трговски дуќ|ан — за неметали и хе-
миска индустрија. 

3) Саздов Илија, продавач на текстил — за 
текстил и галантерија. 

4) Даов Димитар, раководител во Кондураџи-
ската задруга — за кожи, гуми и нивни производи. 

5)' Шериф Ибраим, раководител на продавница 
— за црна металургија и железарија 

6) Валков Никола, фактурист во Ангросистич-
ко^о претпријатие — за прехранбени артикли. 

7) Поцев Киро, службеник во Млекарското 
претпријатие „Хунап" — за млеко и млечни произ-
води. 

8) Вељанов Ѓошо, касап во претпријатието 
„Исхрана" — за месо и месни производи. 

9) Кукутанов Коста, технички раководител во 
Стопанството „1 мај" — за алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

10) Димков Добре, продавач во претпријатието 
„Исхрана" — за жито, млински производи и семе. 

11) Лефков Георги, реонски инструктор во Ту-
туновата станица — за тудун. 

12) Пенев Благој, шофер и ковач во Ангро-
систичкото претпријатие — за ковачки, браварски 
и лимарски производи. 

13) Талевски Сотир, електричар во Тутуновата 
станица — за електрични материјали. 

14) Ликаров Димитар, технички раководител 
по земјоделство во ОНО — за емиш и зарзават. 

* XVI. ЗА СТРУМИЦА 
1) Ристоманов Донев Димитар, директор на 

Електричното претпријатие — за електрични ма-
теријали. 

2) Бучков Тимов Коста, директор на Електрич-
ното претпријатие при ОЗС — за електрични ма-
теријали. ^ 

3) Витанов Танчев Митко, набавувач во прет-
пријатието „На-Ма" — за текстил и галантерија 

4) Чачев Бонев Кочо, продавач во дуќанот 
„Слобода" — за текстил и галантерија. 

5) Фиданчев Н. Александар, агроном во Народ-
ниот одбор — за емиш и зарзават. 

6) Чутинов Стојков Георги, директор на прет-
пријатието „Напредок" — за емиш и зарзават. 

7) Ќосев Пандев Киро, секретар на Трговската 
комора — за млински производи. 

8) Скерлев Василев Борис, книговодител во 
Фабриката „Еленица" — за млински производи. 

9) Мучев Атанас, учител во Гимназијата „Јане 
Сандански" — за бои и лакови 

10) Чорев Василев Славчо, приватен фирмопи-
сец — за бои и лакови. 

11) Ставров Кочо, раководител во продавницата 
„Динамо" — за црна металургија и железарија. 

12) Пачов Стојанов Борис, приватен машин-
бравар — за црна металургија и железарија. 

13) Вета Алафанов Томчо, раководител на Град-
ската кланица — за месо и месната производи. 

14) Танчев Пантазиев Ванчо, раководител на 
месарскиот дуќан „Беларска" — за месо и месната 
производи. 

15) Јанков Киров Јанко, приватен мајстор ли-
маро-бравар — за ковачки, браварски и лимарски 
производи. • 

16) Гавранлиев Коцев Киро, приватен мајстор, 
железар и лимар — за ковачки, браварски и ли-
марски производи. 

17) Герцегоња Фрања Фрањо, механичар во 
Претпријатието за јавен сообраќај — за прецизна 
механика и обоени метали. 

18) Тртјаков Никола, механичар во Претприја-
тието за јавен сообраќај — за прецизна механика 
и обоени метали. 

19) Бапвалиев Иван, раководител на Градската 
аптека — за хемиски производи. 

20) Скерлев Василев Георги, аптекар во Град-
ската болница — за хемиски производи. 

21) Шекерџиев Пандев Коста, мајстор во За -
наетчиското претпријатие „Црвена звезда" — за 
шеќерни производи. 

22) Калеников Сократ, мајстор во Занаетчи-
ското претпријатие „Црвена звезда" — за шеќерни 
производи. 

23) Карагоцев Динчов Киро, службеник во ОНО 
— за градежни материјали. 

24) Достанов Донев Васил, магационер во прет-
пријатието „Пелагонија" — за градежни матери-
јали. 

25) Цветков Глигоров Георги, приватен мајстор 
грнчар — за неметали. 

26) Петров Атанас, приватен мајстор грнчар — 
за неметали. 

27) Ефтимов Цурев Мито, директор на Тишлер-
ската работилница — за дрво и дрвени производи. 

28) Стоил Захов, мајстор — тишлер — за дрво 
и дрвени производи. 

29) Тренчев Тимов Мито, набавувач во прет-
пријатието „Македонија" — за кожи, гуми и нивни 
производи. 

30) Стевчев Томе, раководител на претприја-
тието „Билка" — за кожи, гуми и нивни производи. 

31) Божинкочев Глигоров Нанчо, раководител 
на Трговскиот дуќан „Еленица" — за прехранбени 
и колонијални производи. 

32) Бојаџиев Стевчо, раководител на дуќанот 
„Маџир" — за прехранбени и колонијални про-
изводи. 

33) Бори Чапаратков — пензионер живее на 
ул. „Герас Цунев" бр. 8 — за млеко и млечни про-
изводи. 

34) Чепаратков Борисов Димитар — магазионер 
во претпријатието „Гранап" — за млеко и млечни 
производи. 
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35) Смиљанов Василев Андрика, директор на 
претпријатието „Грозд" — за алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

36) Нанов Динов Бранко, раководител на От-
купната станица за грозје — за алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

ЗУ) Гуров Методи, директор на печатницата 
„Гоце Делчев" — за графичка индустрија. 

38) Батев Гигов Димчо, раководител на колек-
тивот на книговодителите — за графичка инду-
стрија. 

39) Ичев Костакев Славчо, агроном во претпри-
јатието „Борис Кидрич" — за тутун и производи од 
тутун. 

40) Чинков Георгиев Славчо, работник во прет-
пријатието „Борис Кидрич" — за тутун и тутунови 
производи. 

XVII. ЗА СКОПЈЕ 
1) Шоков инж. Симеон, советник во Управата 

за земјоделство на НРМ — за кромпир и срураж. 
2) Велинова инж. Дара, ш е ф на отсек во Уп-

равата за земјоделство на НРМ — за заштита на 
растенијата. 

3) Джутевски инж. Благој, ш е ф на отсек во 
Управата за земјоделство на НРМ — за заштита 
на растенијата. 

4) Хаџи Митков др. Тодор, ветеринарен инспек-
тор во Народниот одбор на Скопска околија, — 
ветеринар, 

5) Андреев др. Борис, управник на Ветеринар-
ната лечебница — ветеринар. 

6) Џеков др. Христо, директор на Управата за 
ветерина — ветеринар. 

7) Калински Спиро, началник на одделение во 
Ветеринарниот институт — за храни од животин-
ско потекло, 

8) Алаџаков инж. Лазар, доцент на Земјодел-
ско-шумарскиот факултет — за градинарски кул-
тури. 

9) Веланов инж. Димче, ш е ф на отсек во 
Земјоделскиот* испитателен институт — за гради-
нарски култури. 

10) Настев инж. Драган, доцент на Земјоделско-
шумарскиот факултет — за грозје и лозни садници. 

11) Пемов инж. Диме —. инспектор во Управата 
за земјоделство на НРМ — за грозје и лозни сад-
ници. 

12) Јокиќ инж. Милан, доцент на Земјоделско-
шумарски факултет — за вештачко ѓубре. 

13) Андасарски инж. Георги, доцент на Земјо-
делско-шумарскиот факултет — за земјоделски 
машини. 1 

14) Гозева инж. Нада, ш е ф на отсек во Зем-
јоделскиот испитателен институт — за афион. 

15) Димитровски инж. Томо, ш е ф на отсек во 
Заводот за овоштарство на НРМ — за овоштие и 
овошни садници. 

16) Матов инж. Крум, ш е ф на отсек во Заво-
дот за овоштарство — за овоштие и овошни сад-
ници. 

17) Балабамов инж. Лазар, началник на одде-
ление во Земјоделскиот испитателен институт — 
за житарици и ориз. 

18) Глигоров инж. Спасе, ш е ф на отсек во 
Земјоделскиот испитате лен институт — за сите 
видови семиња. 

, 19) Николов инж. Анте, ш е ф на отсек во Зем-
јоделскиот испитате лен институт — за добиточна 
храна и фураж. 

20) Банџов Георги, шеф на отсек во Заводот 
за стопанство — за добиточна храна и фураж. 

21) Наркачева инж. Наталија, асистент на 
ЗемЈОделско-шумарскиот факултет — за млеко и 
млечни производи. 

22) Јуруковски инж. Марко, шеф на отсек во 
Заводот за, сточарство — за волна и сирови кожи. 

23) Манев инж. Јосиф, шеф на отсек во Зем-
јоделскиот испитателен институт — за памук. 

24) Георгиевски инж. Јордан, доцент на Земјо-
делско-шумарскиот факултет — за индустриски 
култури. 

25) Мисајловски инж. Боро, директор на За-
водот за лозарство — за винарство. 

26) Димитровски инж; Стоил, ш е ф на отсек во 
Заводот за планирање — за тутун. 

27) Груевски Боро, директор на Управата за 
шумарство на НРМ — за дрвна индустрија. 

28) Ничота Божидар, директор на Институтот 
за шумарство на НРМ — за дрвна индустрија. 

29) Михајлов Михајло, инж. виши референт 
во Управата за шумарство на НРМ — за дрвна 
индустрија. 

30) Салтански Димко, инжинер во Управата 
за шумарство — по ловство. 

31) Марковски Киро, директор на фабриката 
„Треска" — за намештај и граѓа. 

32) Таврејковски Јован, столар во претприја-
тието „Јавор". 

33) Варадинов Иван, градежен столар, ул. 222, 
бр. 29а. 

34) Купев Иван, виши референт во Заводот за 
стопанско планирање на НРМ — за конзервирање 
на емиш и зарзават. 

35) Нејков Душан, началник во Државниот се-
кретаријат за стопанство на НРМ — за маслодајни 
семиња. 

36) Георгиев Стефан, мајстор специјалист во 
фабриката за конзерви „Вардар" — за конзерви-
рање на емиш и зарзават. 

37) Анчев Александар, застапник во „Интер-
импрекс" — за алкохолни пијалоци. 

38) Шуманов Љубе, специјалист во фабриката 
за сувомесни производи — за сувомесни производи 

39) Новевски инж. Радован, директор на Кон-
зумната млекара — за млечни производи. 

40) Паркачева инж. Наталија, асистент на 
Земјоделско-шумарскиот факултет — за млекар-
ство. 

41) Бабамов инж. Лазар, началник на одделе-
ние во Земјоделскиот испитате лен институт — за 
житарици и ориз. 

42) Мисајловски инж. х Боро, директор на За-
водот за лозарство — за емиш, зарзават и алко-
холни пијалоци. 

43) Кондов Борис, ветеринарен инспектор во 
Народниот одбор на Скопска околија — за месо. 

44) Пиперков Илија, ветеринарен лекар — за 
месо. 
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45) Андреев Борис, ветеринарен лекар во Ве-
теринарниот институт на НЕМ — за месо. 

46) Јовановски инж. Миле, на служба во Ме-
т а л н и о т завод „Тито" — за секаков вид метали. 

47) Ачков Методија, виши индустриски техни-
чар во Металскиот завод „Тито" — за метални 
производи. 

48) Стефков инж. Младен, проф. во Средно 
техничката школа — за секаков вид машини. 

49) Кулишевски Трајко, на служба во Нижата 
индустриска школа. — за метални производи. 

50) Анастасов Страхил, комерцијална во „Ан-
грометал" — за железарија. 

51) Мојсовски Никола, службеник во претпри-
јатието „Ангрометал" —. за железарија. 

52) Бујич Саво, инж. во „Југопроект" — за се-
каков вид машини. 

53) Чумбарац инж. Иван, на служба во „Југо-
проект" — за дизел мотори и машини. 

54) Тасевски Јован, бравар во претпријатието 
„Радијатор". 

55) Акимовски Војкан, електро инсталатер во 
претпријатието „Радијатор". 

56) Чурилов Георги, водоинсталатер во прет-
пријатието „Радијатор". 

57) Христов Методија, мајстор за парно греење 
во претпријатието „Радијатор". 

58) Маливо Добри, лимар во претпријатието 
„Металец". 

59) Златановиќ инж. Јован, проф. на Правно-
економскиот факултет — за хемија, бои и лакови. 

60) Сапунов инж. Петко, асистент на Правно-
економскиот факултет — за хемиски производи. 

61) Зисиќ} инж. Михајло — „Југохром" — за 
хемиски производи. 

62) Светиев Христо,инж. во „Југохром" — за 
хемиски производи. 

63) Хаџитомов инж. Киро, главен инж. во Фа-
бриката „Алкалоид" — за алкалоиди. 

64) Матиќ инж. Радомир, директор на Инсти-
тутот за научни истражувања во^ индустријата — 
за производи од никотин. 

65) Костурлиев Славчо, пом. директор на Ком-
бинатот за тутун — за тутунови производи. 

66) Спировски Новак, директор на фабриката 
за бои и лакови „Пролетер" — за бои и лакови. 

67) Петровски Благоја, техничар во Фабрика-
та за кожи „Гоце Делчев" — за кожи. 

68) Христов Тошо, виши референт во Заводот 
за стопанско планирање на НРМ — за текстил. 

69) Ефремов Павле, на служба во Претприја-
тието за увоз-извоз „Вардар" — за текстил и 
волна. 

70) Даниловиќ Стојан, инспектор во Држав-
ниот секретаријат за стопанство* на НРМ — за 
текстил. 

71) Велков Јордан , 'на служба во претприја-
тието „Индустриски стоки" — за текстил. 

72) Стојанов Живко, застапник на Фабриката 
„Пеко" — за готови кондури. 

73) Стрезова Мара, раководител во Фабриката 
„Прогрес" — за конфекција. 

74) Дрвариќ Фрањо, службеник, во Фабриката 
„Црвена звезда" — за предиво и трикотажа. 

75) Димитров Борис, директор на „Ангроколо-
нијал" — за колонијал и кинка лери ја. 

76) Антов Коце, директор на претпријатието 
„Разнопромет" — за галантерија и кинка лери ја. 

. 77) Николова Рајна, застапник на Фабриката 
„Краш" — за шеќерни производи. 

78) Икономов Александар, службеник на Ца-
родниот одбор на Скопска околија — за шеќерни 
производи. 

79) Стаматов Коста, директор на „Ангротек-
стил" — за текстил. 

80) Димковски Борис, директор на штофарата 
„Громби" — за текстил. 

81) Јосифовски Васил, директор на „Ангроко-
жа" и гума — за кожа. , 

82) Стојков Петар, директор на „Славија", ул. 
Генерал Темпо бр. 18 — за колонијал. 

83) Икономов Јордан, вонреден проф. на тех-
ничкиот факултет — за хидротехника. 

84) Жерновски инж. Кирил, вонреден проф. 
на Техничкиот факултет — за градежна струка. 

85) Ефтимијадес инж. Станислав, вонреден 
проф. на Техничкиот факултет — за сообраќајни • 
објекти (железници, патишта, улици). 

86) Сапунџиев инж. Велко, инспектор во Др-
жавниот секретаријат за стопанство на НРМ — 
за градежи. 

87) Киријас инж. Тиберие, советник во Заво-
дот за планирање на НРМ — за градежи. 

88) Тилиќ инж. Андреја, советник во Управата 
за инвестициона изградба на НРМ — за градежи. 

89) Бервитски Т. Јован, технички директор на 
Фабриката за стакло „Усје" — за стакло. 

90) Серафимов д-р Петар, проф. на Технич-
киот факултет. 

91) Ночев инж. Методи, главен инжинер во 
Фабриката за бетонски производи „Карпош" во 
Горче Петров. 

92) Берисављевиќ инж. Драшко, на служба во 
Претпријатието „Бетон" — Скопје. 

XVIII. ЗА ТИТОВ ВЕЛЕС 
1) Трајко Јакимов, технички раководител во 

Механичката работилница — за метална инду-
стрија, железарија и метални производи. 

2) Киро Грбев, градежен инспектор во На-
родниот одбор на општината Т. Велес — за гра-
дежни материјали и услуги. 

3) Фердин Босилков, раководител на Тргов-
скиот дуќан „Даб" — за огревно дрво и резана 
граѓа. 

4) Илија Спасев, раководител на Трговскиот 
дуќан „Ружа" — за текстил, конфекција и три-
котажа. 

5) Атанас Лукаров, работник во Кондураџи-
ската задруга „Пролетер" — за кожа, ѓон и готови 
чевли. 

6) Борис Белев, директор на Житен фонд — 
за зрнени храни, брашно, конзервна индустрија 
и млечни производи. 

7) Ацо Дончев, раководител во печатницата 
— за хартија и графички материјали. 
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8) Трајко Црвенов, работник во Градското 
производно претпријатие „Богдан Каракостов" — 
за занаетчиство. 

9) Петре Жабев, книговодител во Бирото — 
за колонијални стоки. 

10) Георги Паунов, раководител на откупната 
станица „Стокопромет" — за земјоделски произ-
води и градинарски култури. 

XIX. ЗА ШТИП 
1) Малинов Митко, директор на Електрична-

та централа — за електрична енергија и елек-
трични материјали. 

2) Кавраков Донче, раководител на печатни-
цата „Љубо Буби" — за графичка индустрија. 

3) Зазаров Панче, технички раководител во 
Фабриката „Македонка" — за обоена металургија. 

4) Михајлов Панче, технички раководител во 
Фабриката „Метална" — за јаглен. 

5) Дачов Панче, директор на претпријатието 
„Т. Коларов" — за градежни материјали. 

6) Георгиев Ванчо, директор на претприја-
тието „Љ. Буби" — за неметални производи. 

1) Папаров Методи, раководител во претпри-
јатиево „Љ. Буби" — за дрво и дрвни производи. 

8) Орушов Петар, директор на претпријатие-
то „В. Велин" — за кожи и кожни производ^. 

9) Арсов Добре, директор на претпријатието 
за млекарски производи — за млеко и млечни 
производи. 

10) Василев Васил, раководител на претприја-
тието „Меео-Риба" — за месо и месни производи. 

11) Беговски Али, директор на претпријатието 
„Грозд" — за алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

12) Ковачев Трајко, директор на претприја-
тието „Напредок" — за лимарски и браварски про-
изводи. 

13) Краљев Стојан, директор на претприја-
тието „Калимерово" — за емиш и зарзават. 

14) Прошев Кире, директор на Монопол — за 
тутун. 

15) Чучков Кире, комерцијална во претпри-
јатието „Плачковица" — за текстил и галантерија. 

16) Калев Димитар, директор на претприја-
тието „Калинка" — за жито и млечни производи. 

- СУ бр. 523 
6 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Вишиот стопански суд на НРМ, 
П. Лештаров, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1-1955 год. под рег. бр. 385 е запишана задру-
гата под назив: Земјоделска задруга „Јаворика", 
со седиште во е. Форино — Гостивар. Предмет на 
послувањето на задругата е: се занимава со зем-

јоделие и трговија со мешовити индустриски сто-
ки, прехранбени артикли и предмети за куќни по-
треби, преработки од тутун, кибрит и др., алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци, селскостопански ма-
шини, алати, вештачки ѓубрива и друго, житарици 
и мелнички производи. ^ 

Задругата е основана погласно одобрението на 
НО на Гостиварска околија, бр. 14170 од 13-Х1-
1954 год. 

Членови на Управниот одбор се: претседате-
лот Рамиз Лимани и членовите Суљо Рамадани, 
Алија Асани, Назми Ајрулам, Азби Јусуфи, Неџ-
би Фаими, Зесо Нуредина Задругата ќе ја пот-
пишуваат и застапуваат претседателот Рамиз Ли-
мани, Идриз Даути и Алија Асани. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 385/55. (322) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-1-1955 год. под рег. бр. 43, на страна 169 е запи-
шана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Борис Кидрич", со седиште во е. Бучинци—Скоп-
ско. Предмет на послувањето на задругата е: се 
занимава со земјоделско производство, продава 
преработени и откупени земјоделски производи, 
врши разни набавки за свои потреби; како и за 
потребите на своите задругари, а може да се за-
нимава и со други стопански дејности кога ќе ги 
исполни условите за нивното обавување. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Скопска околија, бр. 1252 од 24-1-1955 год. 

Членови на Управниот одбор се: претседате-
лот Благоја Стојановски и членовите Коце Ристов-
ски и Борис Спасовски. Задругата ќе ј а потпи-
шуваат и застапуваат претседателот Благоја Сто-
јановски, Коце Ристовски и Борис Спасовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 395/55. (787) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-УП-1955 год. е запишан под фирма: Трговски 
дуќан за жито и житни производи „Житар", со 
седиште во Кичево. Предмет на послувањето на 
дуќанот е: трговија на мало со жито и мелнички 
производи. 

Дуќанот е основан согласно решението на НО 
на Кичевска околија бр. 13809 од 1-Х-1954 год. 
Истиот ќе го потпишува раководителот Цветан 
Цветановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Р. 
бр. 62/55. (833) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-УП-1955 год. е запишана под фирма: Откупна 
станица „Отпад", со седиште во Кичево. Предмет 
на школувањето на станицата е: откуп и продава-
ње на сите видови отпадоци, индустриски суро-
вини и продавање на стари и употребиви предме-
ти на големо. 

Станицата е основана од претпријатието за 
промет со отпадоци и др. „Отпад" — Скопје. Иста-
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та ќе ја потпишува раководителот Љубе Трајков-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Р. 
бр. 65/55. х (1834) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на . 
14-УН-1955 год. е запишан под фирма: Трговски 
дуќан за жито и житни производи „Житопромет4, 
со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на 
дуќанот е: трговија на мало со жита и мелнички 
производи. 

Дуќанот е основан со решението на НО на Ки-
чевска околија бр. 13803 од 1-Х-1954 год. Истиот 
ќе го потпишува раководителот Пандо Буклевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Р. 
бр. 61/55. (837) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-У1-1955 год. е запишана под фирма: Откупна 
станица „Отпад", со седиште во Прилеп. Предмет 
на послувањето на станицата е: откуп и продажба 
на сите видови отпадоци, индустриски суровини и 
продавање на стари употребливи предмети на го-
лемо. 

Станицата е основана од Претпријатието за 
промет со отпадоци „Отпад" — Скопје. Истата ќе 
ја потпишува раководителот Трајковски Димо. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Р. 
бр. 108/55. (840) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-УИ-1955 год. е запишано претпријатието под 
фирма: Земјоделско претпријатие „Мирче Ацев", 
со седиште во е. Старо Лагово — Прилеп. Предмет 
на послувањето на претпријатието е: производство 
и реализација на земјоделски производи. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на Прилепска околија, бр. 10480 од 1-УШ-1955 год. 
Истото ќе го потпишуваат директорот инж. Јордан 
Рашај коски и техничкиот раководител Биневски 
Стефанов Крсте. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Р. 
бр. 116/55. (842) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-УП-1955 год. е запишан под фирма: Трговски 
дуќан „Воска", со седиште во Охрид. Предмет на 
послувањето на дуќанот е: трговија со животни, 
прехранбени и куќни потреби, производи врз база 
на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, тутунови преработки, кибрит и прибор. 

Дуќанот е основан со решението на НО на 
Градската општина — Охрид, бр. 3839/54. Истиот 

го потпишува раководителот Иса Ајдинче. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Р. 

бр. 103/55. (887) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

25-1-1955 год. е запишана под фирма: Откупна ста-
ница „Отпад", со седиште во Охрид. Предмет на 
послувањето на станицата е: промет и прибирање 
на отпадоци и стари предмети на мало. 

Станицата е основана од Претпријатието за 
отпадоци „Отпад" — Скопје, а одобрено од НО на 
Градската општина — Охрид со решение бр. 14288 
од 29-ХП-1954 год. Истата ќе ја потпишува Ди-
митар Стојковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Р. 
бр. 55/55. (892) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-111-1955 год. е запишано претпријатието под 
фирма: Занаетчиско претпријатие „Братство", со 
седиште во Охрид. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: производство и услуги на ли-
марско-металски предмети, намештај, инсталатор-
ски предмети и работи, велосипедски услуги, про-
изводство на чешли, четки, , копчиња, играчки, 
украси, детски колички и др. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Градската општина — Охрид, бр. 981 од 
5-11-1955 год. Истото ќе го потпишува директорот 
Јован Рувин. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Р. 
бр. 59/55. 0899) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-ХИ-1954 год. под рег. бр. 185, на страна 489 е 
запишано претпријатието под фирма: Претприја-
тие за откуп и промет со земјоделски производи 
„Земјопромет", со седиште во Валандово — Гевге-
лија. Предмет на послувањето на претпријатието е: 
откуп и промет со земјоделски производи, сточар-
ски производи, млечни производи, волна и кожи 
од домашен добиток и дивеч, како и отпадоци од 
добиток. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на Градската општина — Валандово, бр. 670 од 
21-111-1953 год. Истото ќе го потпишуваат дирек-
торот Ристо Кованцалиев и шефот на сметковод-
ството Благица Димова. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 289/54. (961) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-Х1Т-1954 год. под рег. бр. 169, на страна 441 е 
запишано под фирма: Градежно претпријатие „Пе-
лагонија" — Титов Велес, VI — Градилиште во 
Скопје. Предмет на послувањето на градилиштето 
е: градење на градежни објекти од областа на гра-
дежната дејност, висока, ниска градба и мелио-
рации. 

Градилиштето^ е основано од Работничкиот со-
вет на Градежното претпријатие „Пелагонија" — 
Титов Велес, со решение од 7-VII-1954 год. Истото 
ќе го потпишуваат началникот Б л а ж е Белопета 



Бр. 7 — Стр. 120 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 27 март 1956 

и шефот на привредно рачунскиот сектор Ристо 
Аризанов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 924/55: (1091) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-УШ-1955 год., под рег. бр. 69, на страна 155 е 
запишано следното: согласно решението на НО на 
Дебарска околија бр. 1805 од 7-Ш-1955 год. фир-
мата на Производител ното претпријатие за изра-
ботка на персиски килими „Новост" — Дебар, се 
менува и гласи: Индустриско претпријатие за из-
работка на персиски килими и домашни рако-
творби „Новост" — Дебар. 

Исто така и досегашниот директор на Прет-
пријатието Филиповски Нико е разрешен од долж 
ност и му престанува правото претпријатието да 
го потпишува. 

На" негово место се назначени следните лица 
Војнику Абдул, за директор, Сулејман Амди, тех-
нички мајстор, и Папранику Рефик, книговодител, 
кои претпријатието ќе го потпишуваат сметано од 
19-УШ-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1157/55. (918) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации нп 
24-У-1955 год. под рег. бр. 16, на страна 49 е запи-
шано следното: фирмата на Околиското произво-
д и т е л и претпријатие „Бела вода" — Крива Па-
ланка, се менува и гласи: Дрвно индустриско прет-
пријатие „Бела вода", Крива Паланка. 

Исто така и дејноста на претпријатието е про-
менета во експлоатација на дрво и дрвна инду-
стрија. 

Предните измени извршени се согласно реше-
нието на НО на Кривопаланечка околија, бр. 3478 
од 16-У-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 980/55. 0921) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-Х-1955 год. под рег. бр. 2, на страна 5 е запи-
шано следното: Алексовски Томо, досегашен кни-
говодител на Земјоделската задруга „Бајлово", е. 
Бајловце — Кумановско, е разрешен од должност 
на 13-Х-1955 год. од која дата му престанува пра-
вото задругата да ја потпишува. 

Новоназначениот книговодител Бојковски Ан-
гел е овластен задругата да ја потпишува сметано 
од 13-Х-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1271/55. (922) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

31-У1П-1955 год. под рег. бр. 159, на страна 441 е 
запишано следното: Нејази Рамадан, досегашен 
раководител на Угостителскиот дуќан „Кратово" 
— Куманово, е разрешен од должност од 31-УШ-
1955 Iод. од која дата му престанува правото ду-
ќанот да го потпишува. 

НовоназначенИот раководител Трендафилов-
ски Бранко е овластен дуќанот да го џотпишува 
сметано од 31-УШ-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1186/55. * (924) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1У-1955 год. под рег. бр. 295, на страна 761 е за-
пишано следното: досегашните потписници на 
Претпријатието за автомобилски сообраќај — 
Скопје, Исај ло Серафимовски, директор и Владо 
Аврамов, книговодител, се разрешени од должност 
од 27-1У-1955 год. од која дата им престанува пра-
вото претпријатието да го потпишуваат. 

Новоназначените потписници Страхил Крато-
валиев, директор и Јосиф - Стојковски, ш е ф на 
сметководството се овластени претпријатието да 
го потпишуваат сметано од 27-1У-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 933/55. (934) . 
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