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СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Четврток, 1 март 1956 

Број 5 Година ХП 

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

39. 

Врз основа- на член 40 од Законот за уна-
предување на овоштарството, Извршниот со-
вет донесува 

УРЕДБА 
ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА 

ОВОШНИОТ ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ 
Член 1 

Прометот на овошниот посадочен мате-
ријал кој не е претходно' стручно прегледан 
и одобрен за промет е забранет. 

Стручен преглед на овошниот посадочен 
материјал наменет за промет, а произведен 
од станиците за овоштарство и овошните ра-
садници, врши Заводот за овоштарство за-
должително два пати во годината, од кои 
еднаш за време на вегетацијата, а другиот 
пред да се стави материјалот во промет. 

Стручен преглед на овошниот посадочен 
материјал наменет за промет, а произведен 
од другите овластени производители, вршат 
установите овластени од Управата за зем-
јоделство на НР Македонија. 

Член 2 
Стручен преглед на овошниот пссадочен 

материјал што се става во промет, а е про-
изведен вон од подрачјето на НР Македо-
нија, се врши на ист начин како е предви-
дено во став 2 од претходниот член, доколку 
не е прегледан од заводи и станици за овош-
тарство' од териториј ата на другите народни 
републики на ФНРЈ. 

Член 3 
Овластените установи ед член 1 и 2 од 

оваа Уредба на основа извршениот стручен 
преглед издаваат документ за квалитетот 
на прегледаниот посадочен материјал. 

Документот од претходниот став треба да 
та содржи следните податоци: 

1) презиме и име, односно назив на про-
изводителот; 

2) од каде е: место, околија и република; 
3) вид, сорта и количина на посадениот 

материјал; 
4) квалитетот на материјалот спрема нор-

мите за квалитет пропишани со Правилни-
кот за квалитетот на овошниот посадочен 
материјал („Службен весник на НРМ" бр. 
13/55). 

.Производителот за продадениот посадочен 
овоштен материјал на купецот му издава га-
ранција со следните податоци: 

1) назив на производителот или стопан-
ската организација која го става во промет 
посадочниот овоштен материјал; 

2) презиме и име, односно. назив на кого 
му се продава материјалот; 

3) од каде е купувачот: место, општина 
и околија; 

4) каков материјал- се продава (вид, сор-
та и број); 

5) за колку години се издава гаранцијата; 
6) кој е надлежен да решава во случај 

на спор. 

Член 4 
Одобрение за ставање во промет на овош-

тен поса дочек материјал, народниот одбор 
на општината издава на основа поднесеното 
уверение за квалитет и предвидената рео-
низација за подрачјето на општината. 

Член 5 
Овоштен посад очен материјал можат да 

ставаат во промет само производителите или 
посебно овластените претпријатија за про-
мет со посадочен овоштен материјал. 

Овластување за ставање во промет на 
овоштен поса дочек материјал може да се 
издаде на семенските претпријатија или спе-
цијализирани стопански организации за про-
мет со* посадочен овоштен материјал, до 
колку имаат земјоделски стручњак. 

Овластување од претходниот став издава 
надлежниот совет на народниот одбор на око-
л н а т а на чие подрачје е седиштето' на прет-
пријатието, односно стопанската организа-
ција. 

Член 6 
Продажба на овоштен посадочен матери-

јал надвор од расадениот, што го произвел, 
може да се врши само на места што ги од-
редува народниот одбор на општината. 

Надзор да не се врши продавањето на 
овошниот посадочен материјал вон од опре-
деленото место, вршат надлежни органи. 

Член 7 
Управата за земјоделство на НР Маке-

донија по потреба ќе донесе * упатства за 
спроведување на оваа Уредба, 
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Член 8 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 37 
11 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

40. 

Врз основа на член 33 од Законот за уна-
предување на лозарството, Извршниот совет 
донесува 

УРЕДБА 
ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА 

ЛОЗОВИОН ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Прометот на посадочниот лозов материјал 

кој не е претходно стручно прегледан и одо-
брен за промет е забранет. 

Стручен преглед на лозовиот посадочен 
материјал наменет за промет, а произведен 
од станиците за унапредување на лозарство-
то и лозовите расадници, врши Заводот за 
унапредување на лозарството задолжително 
два пати во годината, и тоа еднаш во вре-
мето на вегетацијата, а< другиот пред да се 
стави (Материјалот во промет. 

Стручен преглед на лозовиот посадочен 
материјал наменет за промет, а произведен 
од другите овластени производители, вршат 
установите овластени од Управата за земјо-
делство на НР Македонија. 

Член 2 
Стручен преглед на лозовиот посадочен 

материјал што се става во промет, а е про-
изведен вон од подрачјето на НР Македо-
нија, се врши на ист начин како е предвиде-
но во став 2 од претходниот член, доколку 
не е прегледан од заводи и станици за« лозар-
ство од територијата на другите народни ре-
публики на ФНРЈ. 

Член 3 
Овластените установи од член 1 и 2 од 

оваа Уредба на основа извршениот стручен 
преглед издаваат документ за квалитетот на 
прегледаниот посадочен лозов материјал. 
- Документот од претходниот став треба 

да ги содржи следните податоци: 
1) презиме и име, односно назив на про-

изводителот и од каде е (место, околија и 
република); 

2) сорта грозје, подлошка и количина на 
посад очниот лозов материјал; 

3) квалитетот на материјалот спрема нор-
мите за квалитет пропишани со Правилни-
кот за квалитет на посадочниот лозов ма-

теријал („Службен весник на НРМ" бр. 
13/55); 

Прегледаниот посадочен лозов материјал 
го пломбира установата што го прегледала. 
За извршениот преглед установата издава 
писмена потврда во која ја наведува сортата 
подршката! и класата за прегледаниот ма-
теријал. Потврдата ја заверува со својот пе-
чат. 

За продадениот посадочен лозов матери-
јал производителот ќе му издаде на купецот 
џисмена гаранција која мора да содржи по-
датоци за: 

1) назив на производителот или стопан-
ската организација која го става во промет 
посадочниот лозов материјал; 

2) презиме и име, односно назив на кого 
му се продава материјалот; 

3) од каде е купувачот (место, општина и 
околија); 

4) каков материјал се продава (сорта ло-
зи, подлошка и број); 

5) за колку години се издава гаранцијата; 
6) кој е надлежен да решава во случај на 

спор. 
Член 4 

Одобрение за ставање во промет на лозов 
посадочен материјал, Советот за стопанство 
на народниот одбор на општината издава на 
основа поднесеното уверение за квалитетот 
и предвидената реонизација на сортите за 
подрачјето на општината. 

Член 5 
Лозов посадочен материјал можат да ста-

ват во промет само производителите или по-
себно овластените претпријатија за промет 
со посад очен лозов материјал. 

Овластување за ставање во промет на ло-
зов посадочен материјал може да се издаде 
на семенските претпријатија или специјали-
зирани стопански организации за промет на 
посадочен материјал, доколку имаат земјо-
делски стручњак. 

Овластување од претходниот став издава 
надлежниот совет на народниот одбор на 
око лиј ата на чие подрачје е седиштето на 
претпријатието односно стопанската органи-
зација. 

Член 6 
Продажба на лозов посадочен материјал 

надвор од расадникот што го произвел може 
да се врши само на места што ги одредува 
народниот одбор на општината. 

Надзор да не се врши продавањето на ло-
зовиот посадочен материјал вон од опреде-
леното место, вршат надлежни органи. 

Член 7 
Управата за земјоделство на НР Македо-

нија по потреба ќе донесе упатства за спро-
ведување на оваа Уредба. 
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Член 8 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 36 
11 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот1 совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

41. 

На основа чл. 71 точ. 4 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и ор гаќите на- вл аста на 
Народна Република Македонија, Извршниот 
совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНИВАЊА РЕПУБЛИЧКА 

КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
I 

Се оснива Републичка комисија за фи-
зичка култура. 

П. 
Комисијата« ги разгледува прашањата од 

областа на Физичката култура и му подне-
сува на Извршниот совет мнение а и предлози 
за мерките1 што треба да се преземат за раз-
витокот на физичката култура, а особено: 

1) за унапредувањето и понатамошниот 
развој на физичката култура на народот и 
младината; 

2) за организирање на широко и сестрано 
физичко воспитување на народот; 

3) за подобрување на наставата по фи-
зичкото воспитување во училиштата; 

4) за школување на стручни кадрови; 
5) за изградба на објекти за физичко во-

спитување; 
6) за потребата на донесување прописи од 

областа на Физичката култура; 
7) за целисходна расподелба на средства-

та наменети за Физичко воспитување на на-
гнжот. како и за. другите прашања кои ќе 
и' ги достави Извршниот совет. 

Комисијата му поднесува мнени!а на Из-
вршниот совет на негово барање или по своја 
иницијатива. 

Ш. 
Комнен!ата може да има постојани стручни 

соработници што ќе приготвуваат материјали 
потребни за нејзината работа. 

XV. 
Државните органи, установите и опште-

ствените организации за. физичка култура 
должни се на Комисијата, по нејзино барање 
да и' дадат потребни податоци и мненија. 

V. 
Комисијата се состои од претседател, пот-

претседател, секретар и потребен број чле-
нови кои ги именува Извршниот совет. 

Претседателот ја претставува Комиси-
јата. 

VI. 
Комисијата работи во седници кои прет-

седателот ги свикува по потреба. 
Кога е спречен претседателот, го заме-

нува потпретседателот. 
Предлозите на Комисијата му се доста-

вуваат на Извршниот совет. 

У П . 
Членовите на Комисијата, кота доаѓаат 

на седници на комисијата, имаат право на 
надокнада на патни и други трошоци по про-
писите што важат за службените патувања. 

VIII. 
Трошоците во врска со работата на Коми-

сијата паѓаат на терет на претсметката на 
Извршниот совет. 

IX. 
Комисијата донесува свој правилник за 

работа во согласност со Извршниот совет. 
X. 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС бр, 21 
8 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

42. 

На основа точка 2 од Упатството за спро-
ведување избори на работничките совети и 
управните одбори Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони, а во согласност со Со-
јузниот извршен совет, Извршниот совет ја 
донесе следната« 

ОДЛУКА 
ЗА РОКОТ ЗА РАСПИШУВАЊЕ РЕДОВНИ 
ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПОШТАНСКИОТ, 

ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ 
СООБРАЌАЈ НА НР МАКЕДОНИЈА 

1) Изборете за работничките совети на 
претпријатијата за поштанскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај во НР Ма-
кедонија ќе се спроведат во срок најдоцна 
до 30 април 1956 год. 

2) До изборот и конституирањето на но-
вите работнички совети работата на органи 
на управувањето со претпријатијата на пош-
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танскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај ќе ја вршат привремените органи на 
управувањето' на тие претпријатија доколку 
такви органи се образувани согласно распиоот 
на Генералната дирекција на ПТТ, број 9185 
од 28 јануари 1956 година. 

3) Оваа Одлука влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник »на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 46 
22 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

43. 

На основа точка 2 од Упатството за спро-
ведување избори на работничките совети и 
управните одбори на Југословенските желез-
ници и точка 3 од Упатството за спроведува-
ње избори на работничките совети и управ-
ните одбори на стопанските претпријатија, а 
во согласност со Сојузниот извршен совет, 
Извршниот совет ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РОК ЗА 

РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА 
РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ НА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ СРЕДСТВА И 

ДРУГИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 
УСЛУЖНИ ДЕЛАТНОСТИ НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1) Изборите за« работничките совети на 
претпријатијата за одржување на железнич-
ките средства и на другите претпријатија 
основани за вршење поедини услужни делат-
ности на Југословенските железници ќе се 
спроведат најдоцна до 30 април 1956 година. 

2) Оваа Одлука влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 47 
22 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

44. I 

На основа член 4 од Законот за заштита 
на стрмните земјишта' од смивање и одро-
нување и член 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, а на предлог од Ре 
публичката управа за« бупци, Извршниот со-
вет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈА 

ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И 
ОДРОНУВАЊЕ 

I. 
Подрачја во кои се стрмните земјишта 

подложни на смивање и одронување се 
следните: 

1. Реонот „Жидиловско—Дубровачки" — 
Кумановска околија, во атарот на селата 
Жидц^ово, Трново, Мала Црцорија, Голема 
Црцорија, Крстов Дол, Узем, Киселица, Ду-
бровницд и Луке, месностите: „Карач", 
„Мечкин Камен", „Гуго", „Живи", „Чаш-
ка", „Присое", „Славев Врв", „Здранчов 
Врв", „Трновски Камен", „Вели (Голем) 
Врв", „Шушти Камен", „Честак", „Петрови-
ча", „Мечит", „Сулејманица" и „Самар", во 
следните граници: 

а) од исток: почнува од кота 1335 м. (ШУ-
пли Камен) и оди по државната граница меѓу 
ФНРЈ и НР Бугарија, се до« кота 1252 м. 
(Равна нива); 

б) од југ: по течението на Макрешки Дол 
и Крива Река до устието на Киселичка Ре-
ка«, кота 698 м. (Самоков); 

в) од запад: почнува од кота 1693 м. (Орлов 
Камен) кај изворот на Лучка Река и оди по 
течението на Лучка, Дубровниче и Кисели-
чка река до устието на* Киселичка во Кри-
ва Река, кај местото Самоков кота 698 м. 

г) ол север: почнува од државната гра-
ница кај кота 1335 м. (Шуили Камен) и оди 
помеѓу административната граница меѓу 
НРМ и НР Сабија, односно проаѓа преку 
•котите 1402, 1400 и 1598 м. и избива на кота 
1693 м. (Орлов Камен). 

П. 
Народниот одбор на Кумановска околија 

ќе направи план за посебни заштитни мерки 
(член 5 од Законот за заштита на стрмните 
земјишта од смивање и одронување) и план 
за преориентација во вишегодишни земјо-
делски култури на оние земјоделски повр-
шини што- се разорат* и одгледуваат едно-
годишни култури, а се подложни на смива-
ње и одронување. 

Ш. 

Ова Решение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

ИС бр. 23 
8 февруари 1956 година 

Скопје 

Претседател 
} на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, е. р. 
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45. 

На основа член 4 од Законот за заштита 
на стрмните земјишта од смивање и одро-
нување и член 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, а на предлог на 
Управата за бупци на НРМ, Извршниот со-
вет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈА 

ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И 
ОДРОНУВАЊЕ 

X. 
Подрачја во кои се стрмните земјишта 

подложни на сливање и одронување се 
следните: 

1) Реонот „Тетово И — Редок", Тетовска ј 
околија, во атарот на селата Раковец, Селце ј 
Кеч, Ново Село, Урвич, Горно Синичане, Је-
лову ане, Новче и Палчиште, месностите: „Ра-
ковачка Шума"", „Брустовец", „Рудока Пла-
нина", „Смрека", „Жандармериска Стани-
ца", „Војводино", „Малово Рупе", „Орлов 
Камен)", „Хацгара";, ;,,Јутуновце", „Расади-
ште", „Урвички Делови" и „Кеч селски 
крш", во следните граници: 

а) Од исток: почнува од воденицата над 
е. М. Речица па над е. Г. Речица, оди во пра-
вец на селото- Долно Палчиште и; од таму под 
село Новаке на кота 620 која се наоѓа над 
селото Камењане. Од тука границата и по-
натака оди према југ под селото Г. Синичане 
по подножието „Шест Јару ги" према селото 
Боговина, каде ја прејдува Боговинската Ре-
ка и достигнува до раскрсницата на патот 
од село Пирок за Раковачка Шума; 

б) Од југ: почнува од раскрсницата на 
патот од село Пирок и Раковачката Шума 
продолжува над село Пирок и јужно од Ра-
ковачката Шума, се по гребенот излегува на 
кота 1580 кај м. зв. „Брустовец". Од тука и 
понатака оди по гребенот минувајќи преку 
котите 2662 и 2542 и завршува над горното' 
езеро. 

в) Од запад: почнува од кота 2542 оди 
према север се'до вододелницата на кота 2410 
и од таму покрај м. зв. „Чубремево" на кота 
2595 и кота 2610 каде завршува. 

г) Од север: почнува од кота 2610, оди 
према исток по гребенот и минува преку ко-
тите 2560 и 2702 кај м. зв. „Титов Врв", од 
тука продрлжува и минува преку котите 
2565, 2525, 2051, 1741 и 1580 кај м. зв. „Хан-^ 
гара" па ГРО гребенот и преку Расадишкиот 
поток излегува под Расадиште кај водени-
дата каде и завршува. 

Џ, 
Народниот одбор на Тетовска околија ќе 

направи план за посебни заштитни мерки 
(член 5 од Законот за заштита на« стрмните 
земјишта од смивање и одронување) и план 
за преориентација во вишега дишни земјо-

делски култури на оние земјоделски повр-
шини што се разорани и одгледуваат едно-
годишни култури, а се подложни на снива-
ње и одронување. 

Ш. 
Ова Решение влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 24 
8 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

46. -

На основа член 71 став 1 точ. 1 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија, донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

И ПРОУЧУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО 

1. Во точка X од Решението за оснивање 
Завод за унапредување и проучување на 
школство™ („Службен весник на НРМ" бр. 
26/55 г.), вместо зборовите „Советот има 
5—7 членови" — да стои „Советот има 9—15 
членови". 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш, 
а ќе се објави во „Службен весник на НРМ". 

ИС бр. 26 
8 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

47. ' ј 

На основа чл. 22 од Законот за-радиоди-
фузните станици („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 22/55 г.), Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

НА РАДИО —СКОПЈЕ 

I. За членови на Советот на Радио-Скопје 
се именуваат: 

1. Труј оски Трајче, член на Извршниот 
совет; 

2. Јаковлевски Трпе, народен пратеник; 
3. Габер Стеван, доцент на Правно-еко-

номскиот факултет; 
4. Најдевски Димче, шеф на Уредот 

за информации; 
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5. Гајдов Стеван, музичар; 
6. Шкатров Тодор, службеник; 

7. Тахири Мамуран, народен пратеник; 
8. Гого Николовски, народен пратеник; 
9. Александар Спасов, писател; 

10. Светолик Наумовски, директор на 
Дирекцијата на поштите; 

11. Веселинка Малинска, директор на Ра-
дио-Скопје; 

12. Драга Паловска, главен уредник на 
говорната програма на Радио-Скопје; 

13. Петре Богданов — Кочко, главен уред 
ник на музичката програма на Радио-Скопје; 

14. Лазо Димитровски, секретар на Ра-
дио-Скопје; 

15. Тодор Џартов, началник на Технич-
кото одделение при Радио-Скопје. 

П. Ова решение влегува во сила од де-
нот на неговото донесување. 

ИС бр. 35 
8 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

48. 

На основа чл. 10 ст. 3 од Сојузниот Закон 
за надлежностите на народните одбори на« 
општините и околиите („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 34/55), Извршниот совет доне-
сува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОСЕБНА КОМИСИЈА 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОРИ 

I. 
Се одредува Посебна комисија за назна-

чување директори на претпријатија што се 
определени со Решението на Извршниот со-
вет на Народното Собрание на НРМ, ИС бр. 
24 од 9. П. 1954 г. („Службен весник на НРМ" 
бр. 8/54) и Решението ИС бр. 293 од 6. XI. 
1954 г. („Службен весник на НРМ", број 
37/54 г.). 

II, 
Во Посебната комисија за назначување 

директори за односните претпријатија, за 
членови се именуваат, и тоа: 

Симеонов Благој, секретар на Одборот за 
стопанство на Извршниот совет; 

Анастасов Киро, началник на Државниот 
секретаријат за работи на стопанството'; 

Тозија Фана, началник на Персонално™ 
одделение при Извршниот совет; 

Жамила Колономос, народен пратеник; 
Купев Иван, референт во Заводот за сто-

панско планирање; 

Сапунџиев инж. Велко, виши референт 
во Државниот секретаријат за работи на 
стопанството; и 

Чадиковски Петко, референт во Одборот 
за стопанство на Извршниот совет. 

За претседател на Комисијата се одреду-
ва' Симеонов Благој, а за секретар Тозија 
Фана. 

Ш . 
Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 25 
8 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

49. 

На основа чл. 75 од Уставниот закон, а 
по повод несреќата во месноста Маврово 
— Горна, Радика што ги снајде градителите 
на Мавровските хидроцентрали, граничарите 
и селаните од тој реон, во која повеќе лица 
ги загубија животите затрупани од снежни-
те лавини, Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЕДНОДНЕВНА 

ЖАЛОСТ ВО НР МАКЕДОНИЈА 

1) На 16.11.1956 година се објавува едно-
дневна сенародна жалост во Народна Ре-
публика Македонија како израз на со-
учество и тага џа нашиот народ за загубе-
ните животи н& нашите луѓе во несреќата 
кај Маврово — Горна Радика. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 34 
15 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

50. 

На основа чл. 75 од Уставниот закон, а 
по повод несреќата во месноста Маврово 
— Горна Радика во која повеќе лица ги за-
губија животите затрупани од снежните ла-
вини, Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ 
НА ФАМИЛИИТЕ НА ЗАГИНАТИТЕ 

1) На фамилиите на лицата кои ги загу-
бија животите во' елементарните непогоди 
кај Маврово — Горна Радика им се доделу-
ва прва помош по 50.000 (педесет илјади) 
динари. 
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2) Ова Решение влегува во сила веднаш, 
а ќе го исполни Државниот секретаријат за 
работи на општата управа и буџетот. 

ИС бр. 39 
16 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

51. 

На основа член 10 од Законот за пасиш-
тата и утрошите од општонароден имот, доне-
сувам 

УПАТСТВО 
ЗА РАЗГРАНИЧУВАЊЕ, КАТЕГОРИЗА-
ЦИЈА, КЛАСИФИКАЦИЈА И ИНВЕНТА-
РИЗАЦИЈА НА ПАСИШТАТА И УТРИНИ-

ТЕ ОД ОПШТОНАРОДЕН ИМОТ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. 

Сите пасишта и утрини од општонароден 
имот во Народна Република Македонија ќе 
се разграничат од другите земјишта, катего-
ризираат, класифицираат и инвентаризираат 
до 23.^.1960 година (член 24 став 1 од Зако-
нот за пасиштата и утрошите од општонаро-
ден имот) по одредбите од ова Упатство. 

2. 

Под разграничување на пасиште односно 
утрина се подразбира: 1 

а) утврдување на надворешните и вна-
трешните граници на пасиштето односно у-
трината; и 

б) обележување на надворешните и вна-
трешните граници на пасиштето односно у-
трината. 

Под надворешни граници, во смисла на 
претходниот став, се подразбираат граници-
те на пасиштето односно утрината што го де-
лат пасиштето односно утрината од соседни-
те шуми, пасишта, ниви и други земјишта. 

Под внатрешни граници се подразбираат 
границите помеѓу пасиштето односно утри-
иата и населби, стопанства, приватни имоти 
и ел. опкражени со пасиштето односно у-
трината. 

3. 

Под категоризација се подразбира развр-
ставање на пасиштето во ред рта летно однос-
но зимско пасиште или во летно и зимско 
пасиште, како и разврстување на пасиштето 
во пасиште што се наоѓа над зоната на шум-
ската вегетација, во зоната на шумската веге-
тација, во долната зона на шумската вегета-
ција или во низина. 

4. 
Под класификација се подразбира: 

а) разврстување на пасиштето односно у-
трината во соодветна класа спрема времено^ 
то упатство на Сојузната геодетска управа 
за класирање на земјиштето,, број 330 од 
4.Ш.1952 година; 

б) утврдување на бонитетот на пасиштето 
односно утриката во I, П или Ш бонитет1, зи-
мајјш дека во I бонитет влегуваат пасиштата 
односно утрините од 1 и П класа, во П бони-
тет пасиштата односно утрошите од Ш и IV 
класа, а во Ш бонитет пасиштата односно у-
трините од V, VI, УП и УШ класа. 

5. 
Под инвентаризација се подразбира: 
а) одредување на место — положеното 

на пасиштето односно утрината и назив на 
пасиштето односно утрината; 

б) обележување на категоријата; 
в) опис на надворешните и внатрешните 

граници; 
г) утврдување на површината; 
д) обележување на класата; 
ѓ) обележување на бонитетот; 
е) утврдување на капацитетот изразен во 

број грла на ситен односно крупен добиток; 
ж) утврдување на педолошкиот состав; 
з) утврдување на флористичкиот состав и 

состојбата на тревниот покрив; 
и) попис, опис и состојба на внатрешните 

и пристапните патишта; 
ј) поврзаност со јавни комуникации; 
к) состојба со води за напојување и навод-

нување; 
л) попис на стопански објекти (поила, ба-

цила, цистерни, локви, трла, котари, аргачи, 
штали, навеси, магацини и ел.) и инвента-
рот, со назначување на нивната вредност; 

љ) попис на објектите за заштита на па-
сиштето односно утрината од порои и ел. и 

м) попис на други објекти. 

П. ОРГАНИ ЗА РАЗГРАНИЧУВАЊЕ, КА-
ТЕГОРИЗАЦИЈА, КЛАСИФИКАЦИЈА И 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА 

6. 
Разграничувањето, категоризацијата, кла-

сификацијата и инвентаризацијата на паси-
штата и утрините го врши со свое решение 
народниот одбор на општината на чие под-
рачје се наоѓа пасиштето односно утрината. 

За пасиштата и утрините што' се наоѓаат 
на подрачјето на две или повеќе општини 
разграничувањето, категоризацијата, класи-
фикацијата и инвентаризацијата ја вршат 
здоговорно народните одбори на тие општи-
ни. 

7. 
Споровите помеѓу народните одбори на* 

општините што ќе настанат во врска со раз-
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грабнувањето, категоризацијата, класифи-
кацијата и инвштаризацијата ги решава на-
родниот одбор на околната. Доколку се рабо-
ти за спорови на народни одбори на општи-
ните од подрачјето на две или повеќе околии, 
истите ги решава Извршниот совет на Народ -
ното собрание на Народна Република Маке-
донија. 

8. 
За спроведување на разграничувањето, 

категоризацијата, класификацијата и инвен-
таризацијата народниот одбор на општината 
ќе образува посебна комисија со задаток на 
народниот одбор да му поднесе, предлог за 
разграничување, катеторизациј а, класифи-
кација и инвентаризација одделно за секое 
пасиште односно утрина на подрачјето на 
општината. 

По потреба народниот одбор може да о-
бразува повеќе такви комисии. 

Комисијата од став 1 на оваа точка се со-
стои од 5 до 9 члена. На чело на комисијата 
задолжително стои одборник на народниот 
одбор на општината. Во состав на комисијата 
потребно е да влезат и шумски, земјоделски 
и геодетски стручњаци и правници. 

Доколку пасиштето односно утрината се 
наоѓа на подрачјето на две или повеќе оп-
штини, секој народен одбор на општината 
образува своја посебна комисија, но истите 
работат заеднички, а секоја комисија му под-
несува предлог на својот народен одбор. 

Народните одбори од претходниот став 
можат да образуваат и заедничка комисија. 
Вака образуваната комисија поднесува пред-
лог до сите народни одбори што комисијата 
ја образувале. 

9. 
Обавувањето на стручните работи околу 

разграничувањето, : категоризацијата, класи-
фикацијата и инвентаризацијата на пасишта-
та и утрините комисијата од претходната 
точка може да го довери на надлежните ка-
тастарски управи, на шумските и други сел-
ско-стопански органи и установи. 

III. ПОСТАПКА ПРИ РАЗГРАНИЧУВА-
ЊЕТО, КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА, 

КЛАСИФИКАЦИЈАТА 
И ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА 

10. 
Комисијата од точка 9 на ова Упатство 

прво ќе изврши разграничување на секое 
пасиште и утрина од другите земјишта, потоа 
категоризација на секое пасиште, класифи-
кација на секое пасиште и утрина, а по извр-
шувањето на сите тие работи ќе се изврши 
целосно инвектаризациј а на секое пасиште 
И утрина. 

11. 
Комисијата го врши разграничувањето по 

катастарски општини како основни катастар-
ски територијални единици. 

12. 
Комисијата прво ќе ги изнајде надвореш-

ните и внатрешните граници на пасиштето 
односно утрината. 

При изнајдувањето на надворешните гра-
ници комисијата ќе го оддели пасиштето од-
носно' утрината од шуми, населби, обработи-
ви површини, други пасишта и други земји-
шта со што пасиштето односно утрината се 
граничи. 

При изнаоѓањето на внатрешните граници 
комисијата ќе ги прикаже во хектари оние 
површини во пасиштето односно утрината 
што се засеани со други земјоделски култу-
ри, површините под шума, населбите, барите, 
мочварите, површините што се загрозени од 
ерозија и што по својот физички и хемиски 
состав најкорисно би служеле ако се под шу-
ма, сообраќајните и хидрографските објекти 
(патишта, реки, извори, поила и ел.) и ел. 

13. 
По изнаоѓањето на границите од прет-

ходната точка комисијата ќе изврши време-
но обележување на тие граници. 

14. 
По извршеното временско обележување 

на границите по претходната точка комиси-
јата пристапува кон премер на пасиштето 
односно утрината и изработка карта на исто-
то во размер 1:10.000. 

Премерот и снимањето на пасиштата од-
носно утрините како и изработката на кар-
тата се врши спрема одредбите од временото 
Упатство споменато во точка 4 под а) од ова 
Упатство. 

15. 
За премер од претходната точка комисија-

та може да се служи и со постоеќиот ката-
старски премер, водејќи сметка дали соот-
ветно пасиште односно утрина во постоеќиот 
премер се прикажува како такво и во се-
гашните граници, или е потребно одново' да 
се изнајдат фаниците односно изврши ис-
правка на границите по постоеќиот премер. 
При тоа, комисијата е должна да води сметка 
за тоа, која површина и во кои граници треба 
да се прикажат како пасишта односно утрина. 

16. 
При разграничувањето комисијата води 

граничен записник во кој се убележуваат 
границите во растојание (должина) и аглови 
на сменување. 

Записникот го потпишуваат сите членови 
на комисијата. 

Членот на комисијата кој не се слага со 
убележени^' граници или со состојбата вне-
сена во записникот, може во записникот да 
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го издвои своето мнение со означување во 
што не се слага со убележувањето на грани-
ците односно содржината на записникот. 

17. 
При разграничувањето комисијата врши 

истовремено и категоризација спрема одред-
бите од точка 3, како и класификација и ут-
врдување на бонитетот од точка 4 на ова 
Упатство на пасиштето односно утрината. 

Доколку при тоа комисијата установи, де-
ка извршеното класирање на соодветно па-
сиште односно утрина, спрема Временото 
упатство од точка 4 под а) од ова Упатство, 
не одговара на стварната состојба, во предло-
гот од точка 20 од ова Упатство ќе предложи 
на народниот одбор соодветно повторно кла-
сирање. 

18. 
По извршеното разграничување, катего-

ризација и класификација комисијата врши 
инвентаризација на пасиштето односно утри-
ната земајќи ги во обзир сите елементи пред-
видени во точка 5 од ова Упатство. 

19. 
При утврдување на капацитетот на паси-

штето и утрината (точка 5 под е) од ова У-
патство), комисијата го изразува капаците-
тот во број на грла на ситен односно крупен 
добиток, земајќи дека на 1 хектар пастана 
површина може да се напасува (на 1 хектар 
утринска површина може да се истерува) ми-
нимално 3 грла ситен добиток. 

Доколку на пасиштето се напасува (на 
утрината се истерува) крупен добиток, то-
гаш бројот на крупниот добиток спрема сит-
ниот се пресметува во сразмер 1:5 т. е. на 5 
грла ситен добиток одговара едно грло кру-
пен добиток. 

20. 
По извршувањето на сите работи од прет-

ходните точки комисијата изработува образ-
ложен предлог за разграничување, катего-
ризација, класификација, инвентаризација и 
капацитетот на пасиштето односно утрината. 

За секое пасиште односно утрина коми-
сијата изработува одделен предлог по прет-
ходниот1 став. 

Кон предлогот се прилага и целокупната 
документација што се однесува на пасиште-
то односно утрината за кое предлогот се под-
несува (граничен записник, скица и друго). 

Комисијата предлогот го поднесува на 
Народниот одбор што ја образувал комисија-
та. 

21. 
На основа предлогот од претходната точ-

ка народниот одбор на општината донесува 
решение со кое ги утврдува елементите од 
точка 5 од ова Упатство на пасиштето однос-
но утрината, како и називот на органот на 

управувањето со пасиштето односно утри-
ната. 

22. 
Народниот одбор решението од претход-

ната точка го доставува на органот на упра-
вувањето и корисникот на пасиштето однос-
но утрината, на непосредно заинтересира-
ното село и го објавува на вообичаен начин 
во општината. 

23. 
Против решението од точка 21 од ова У-

патство органот1 на управувањето и корисни-
кот на пасиштето односно утрината, како и 
секое заинтересирано село, установа, стопан-
ска организација и . дру ги правни: и физички 
лица имаат1 право на жалба до народниот1 од-
бор на околината. 

Жалбата од претходниот став се поднесу-
ва преку народниот одбор на, општината што 
го донел решението во срок од 30 дена по 
приемот односно објавувањето на решението 
(член 9 од Законот). 

24. 
По правосилноста на решението од точка 

21 на ова Упатство комисијата од точка 8 на 
ова Упатство врши трајно' обележување на 
границите на пасиштето односно утрината, 
како и изработува дефинитивна скица за и-
стата. 

25. 
Ова Упатство влегува во сила од денот на 

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

Број 544 
26 јануари 1956 година 

Скопје 
Државен секретар 

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

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМЕ 

Државниот »секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 222Ѕ1 од 5-ХП-1955 година 
ја одобри промената на фамилијареото име на Кај-
чевски Александар, роден на ден 11-Х-1934 година 
во село Опенци — Охридско, од родители: татко 
Бајчевски Андреја и мајка Донка, настанет во село 
Опенци, така да во иднина фами лиј арното име ќе 
му гласи Митревски. 

Согласно член 21 ст. 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ", (14) 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Ристана Анастасова, по маж Јанева, од Скопје, 
ул. „116" бр. 43, подаде тужба за развод на бракот 
против Митре Лазов Јанев, работник, сега со н е п о -

зната адреса во Австралија. 
Се повику Ега тужениот' во срок од 30 дена од 

објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ", да се јави во судот или ја соопшти својата 
адреса. Во противен случај, ќе му биде одреден ста-
рател кој на денот на расправата ќе го застапува 
на негови разноскал. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1133/55. (15) 

Атанас Донев Лелифанов, работник од Скопје, 
ул. „116" бр. 43, подаде тужба за развод на бракот 
против Зоја Атанасова Лелифанова, од Скопје, а 
сега со непозната адреса во СССР. 

Се повикува тужената во срок од 30 дена од об_ 
јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ", да се јави во судот или ја соопшти својата 
адреса. Во> противен случај ќе и' биде одреден ста-
рател кој на денот на расправата ќе ја застапува 
на нејзини раз наежи. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1132/55 (16) 

Ивановски Трајан, од Скопје, подаде тужба за 
развод на бракот цротив Ивановска Живка, во не-
извесност. 

Се поканува тужената во срок од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ", да се јави на судот или 
ја соопшти својата адреса. Во противен случај, ќе 
и' биде одреден старател кој ќе ја застапува на 
денот на расправата на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 685/55. (18) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Ифакат Бајрамова Јусуфова, од е. Нова Маала 
— Струмичко, подаде тужба за развод на бракот 
против мажот си Бајрам Мустафов, од село Нова 
Маала -— Струмичко, а сега во неизвесност. 

Бидејќи местожителството и адресата на туже-
ниот се непознати, се повикува во срок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на НРМ", да се јави или одреди свој застапник. Во 
противен случај судот по службена должност1 ќе му 
го одреди за застапник адвокатот Димитар Хаџи 
Глигоров, од Штип кој ќе го застапува пред судот 
на денот на расправата. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 67/56. (19; 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Петре Дерлев, од Скопје, како старател на ма-
лолетната Цвета Ѓорѓи Филипидова, од град Скопје, 
подаде тужба поради утврдување и оспорување на 
очинство против ѓорѓи Фи липиде«, од е. Кру шора-
ди, Леринска околија — Грција, а сега со непоз-
нато местожителство. 

Бидејќи местожителството и адресата на ту-
жениот Ѓорги Филипидов се непознати, се повику-
ва во срок од еден месец од денот на објавувањето 
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на огласот во ^Службен весник на НРМ", да се јави 
или одреди свој застапник. Во противен случај су-
дот по службена должност ќе му одреди старател 
кој ќе го застапува на расправата. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Скопје, Г. бр. 48/56. (17) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 25-У1И-1955 год. под рег. бр. 411, на страна 1100 
е запишана под назив: Земјоделска задруга, е. Бо-
л в а в а , околија Гружанска — Продавница во Скоп 
је, „Зелен пазар" барака бр. 17. Предмет на поб-
елувањето на продавницата е: продажба на земјо-
делски, млечни и алкохолни производи на мало. . 

Продавницата е основана од Управниот одбор 
на задругата со записник од 8-УИ1-1954 год., а 
одобрено од НО на град Скопје со решение бр. 
7041 од 28-Х1-1954 год. Истата ќе ја потпишува ра-
ководителот Крсте Ацковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1178/55. (718) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-1-1955 год. под рег. бр. 906, е запишана задругата 
под назив: Земјоделска задруга „Никола Карев", 
со седиште во село Долно- ѓуѓанци — Кумановско. 
Предмет на иселувањето на задругата е: се зани-
мава со земјоделско производство, организира на-
бавка и продажба на земјоделски производи, врши 
услуги со земјоделски машини во земјоделието, ги 
кредитира своите членови, може да организира 
погон преку кои да го снабдува своето членство 
со средства за земјоделско производство и инду-
стриска стока за широка потрошувачка. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО Кумановска околија бр. 15092 од 17-1Х-1954 год. 

Членови на Управниот одбор се претседателот 
Димитар Петковски и членовите Ѓорги Јовчев, Бог-
дан Јованов, Благој Арсов, Борис Донев, и Невчо 
Маринков. Задругата ќе ја потпишуваат претседа-
телот Димитар Петковски и книговодителот Стани-
мир Трајчев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
906/55. (553) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-УИ-1955 год. под рег. бр. 362, на страна 963 е за-
пишано следното: Нуредин Ибраимов, досегашен ра-
ководител на Трговскиот дуќан за индустриски сто-
ки „Бит пазар" — Скопје, е разрешен од должност 
од 13-УИ-1955 год, од која дата му престанува пра-
вото дуќанот да го потпишува. 

Новоназначениот раководител Десовски Бранко 
е овластен дуќанот да го потпишува сметано од 
13-УП-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1097/55. - (872) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 234, на страна 617 е запишано следното: со-
гласно решението на НО на град Скопје бр. 211 од 
ЗО-УШ-1954 год, се проширува дејноста на Претпри-
јатието за промет и извоз на 'лековити билки и 
афион „Билка" — Скопје, и со: откуп, преработка-
и продажба на опојни дроги, етерични уља и есен-
ции на големо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 559/54. (877) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ХН-1954 год. под рег. бр. 285, на страна 733 е за-
пишано следното: досегашните потписници на прет-
пријатието „Вардар", увоз-извоз* Скопје, Ристо Ду-
ковски директор, Никола Горгов, шеф на послов-
ница, Настовски Васил, зам. директор и Тодор Ива-
нов Костовски, зам. директор, се разрешени од 
должност од 27-ХН-1954 год. од која дата им пре-
станува правото претпријатието да го потпишуваат. 

Новоназначените потписници Тачиевски Љуп-
чо, за директор, Коста Ципушев, директор на при-
вредно рачунскиот сектор, Трајко Георгиев, шеф на 
извозното одделение, Ратко Богоев, шеф на увоз-
ното одделение и Павле Ефремов самостоен рефе-
рент, кои ќе го потпишуваат претпријатието смета-
на од 2-УШ-1955 година. Претпријатието и поната-
му ќе го премопотпишува Горчо Костантинов, зам. 
на директорот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1129/55. • (912) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-1Х-1955 год. под рег. бр. 45, на страна 131 е запи-
шано следното: покрај досегашните потписници на 
Специјализираното задружно семенско претприја-
тие „Семе Вардар" — Скопје, се овластуваат и ли-
цата Лазар Дуковски, пом. книговодител и Герасим 
Андреевски, шеф на магацинот, кои претпријатието 
ќе го потпишуваат сметано од 1-IX-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1189/55. (932) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ХП-1954 год. под рег. бр. 548, на страна 919 е за-
пишано следното: на Веле Стефановски, досегашен 
потписник на Угостителскиот дуќан „Љуботен" — 
Скопје, му престанува правото дуќанот да го пот-
пишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 548/54. (938) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
В-ХП-1954 год. под рег. бр. 773, е запишано задру-
гата под назив: Земјоделска задруга „Добро Поле", 
со седиште во е. Ратае — Тетовско. Предмет на по-
слувањето на задругата е: продажба иа земјодел-
ски и индустриски производи, откуп на земјоделски 
производи, преработка на млеко мандра, како и пре-

работка на дрвни производи и продажба на огревно 
дрво, развој на свињогојството, овчарството, кра-
варството и птицеводството и одгледување на гра-
динарски култури. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Тетовска околија бр. 11337 од 25-УШ-1954 г. 

Членови на Управниот одбор се претседателот 
Столе Стаменовски, Марко Видоевски, Среќко Ста 
мешковски, Драган Уичевски, членови. Задругата ќе 
ја потпишуваат претседателот Столе Стаменковски 
и книговодителот Трпко Србиновски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 773/54. (152) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-1-1955 год. под рег. бр. 352, е запишана задругата 
под назив: Земјоделска задруга „Нов живот", со 
седиште во село Папрадник — Дебар. Предмет на 
иселувањето на задругата е: се занимава со зем-
јоделие, надувува и продава индустриски стоки, 
трговија и други услуги. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Дебарска околија, бр. 257 од 21-XII-1954 год. 

Членови на Управниот одбор се: претседателот 
Далиповски Малиќ и членовите Изет Рахман, Алим 
Џело, Бајрам Алил, Есат Ваити, Мустафа Мефаил 
и Реџеп Сефер. Задругата ќе ја потпишуваат прет-
седателот Далиповски Малиќ, управителот Латив 
Латифовски и книговодителот Рамадан Асани. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 352/55. (335) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 38/55 е запишана задругата под назив: Зем-
јоделска задруга „Момин Преслап", со седиште во 
е. Блатец — Кочани. Предмет на послувањето на 
задругата е: земјоделие, трговија, купопродажба 
на стоки од внатрешен промет, угостителство и за-
наетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
38/55. (285) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 35/55 е запишана задругата под назив: Зем-
јоделска задруга „Партизан", со седиште во е. Гра-
довци — Кочани. Предмет на школувањето на за-
другата е: земјоделие, трговија, купо-продажба на 
стоки од внатрешен промет, угостителство и за-
наетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
35/55. (286) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во р е г и с т а р о т н а стопанските организации на 
2-Н-1955 год. под рег. бр. 52, на страна 207 е за-
пишана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Кораб", со седиште во е. Трница — Гостивар. Пред 
мет на иселувањето на задругата е: се занимава со 
земјоделие и трговија со мешовити индустриски 
стоки, прехранбени артикли, земјоделски инвентар, 
алати и вештачки ѓубрива, тутунски преработки, 
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кибрит; емши, зарзават; алкохолни и безалкохолни 
пијалоци; жита и мелнички преработки. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гостиварска околија бр. 17158 од 24-1-1955 г. 

Членови на Управниот одбор се претседателот 
Глигур Гллгуровски и членовите Авакум Глигуров-
ски, Варнава Јаковлевски, Блаже Спиревски, Ми-
лбсав Адамовски, Авакум Андриевски и Левтер 
Такевски. Задругата ќе ја потпишуваат претседа-
телот Глигур Глијгуровски и членовите Левтер Та-
невски и Тофил Јаковлевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 432/55. 0426) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Ш-1955 год. под рег. бр. 36, на страна 109 е за-
пишано следното: Земјоделска задруга „Васов град" 
со седиште во е. Мрежичко — Кавадарци. Предмет 
на поодувањето на задругата е: дрводелие (произ-
водство на даски, делана граѓа, паркет и огревно 
дрво), мелнички и вол нов лача реки услуги, како и 
трговија со земјоделски индустриски стоки. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Тиквешка околија бр. 14658 од 20-Х1-1954 г. 

Членови на Управниот одбор се управлтелот 
Тодор Анастасиев, Јованче Михов, Петре Најдов, 
Јован Рамаданов и Стојан Стојанов, членови. За-
другата ќе ја потпишуваат управителот Тодор Ана-
стасиев и благајникот Диме Мајсторов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 854/55. (433) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1955 год. под рег. бр. 12, на страна 45 е запи-
шана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Македонија", со седиште во село Белимбегово — 
Скопско. Предмет на иселувањето на задругата е: 
унапредување на земјоделието со формирање на 
земјоделски станици (припусти, семечистачни и 
др.), набавува средства за земјоделско производ-
ство и широка потрошувачка, преработува земјо-
делски производи и ги кредитира своите членови. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Скопска околија бр. 172 од 24-1-1955 год. 

Членови на Управниот одбор на задругата се 
претседателот Нацев Ѓоре и членовите Велинов 
Санде, Кимов Наце, Тодоров Петре, Глигуров Пе-
тре, Крстев Никола и К а р а л а н о в Димитар. Задру-
гата ќе ја потпишуваат претседателот Нацев Ѓоре, 
Санде Велинов и Наце Кимов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 363/55. (450) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1-1955 год. под рег. бр. 51, на страна 169 е запи-
шана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Кожив", со седиште во село Горничет — Гевгели-
ја. Предмет на послувањето на задругата е: наба-
вува земјоделски машини и средства за своите 
членови. Покрај тоа се занимава и со: преработка 
И продажба на земјоделски производи, производ-
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ство и продажба на огревен и градежен материјал, 
продажба на мешани индустриски стоки, особено 
артикли од широка потрошувачка. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гевгелиска околија бр. 10730 од 28-ХИ-1954 г. 

Членови на управниот одбор се претседателот 
Благој Смилков и членовите Стоил Стоилов, Или-
ја Темелков, Јован Јованов и Мицо ѓорѓиев. За-
другата ќе ја потпишуваат претседателот Благој 
Смилков и книговодителот Прошев Кузман. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 377/55. (489) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-1Х-1955 год. под рег, бр. 169, на страна 441 е 
запишано следното:' досегашните потписници на 
Градилиштето бр. 4 во состав на Градежното прет-
пријатие „Пелагонија" — Титов Велес, Трајко Гу-
лев, началник и Лефтер Софијанов, книговодител, 
се разрешени од должност од 20-1Х-1955 год., од 
која дата му престанува цравото да го потпишу-
ва градилиштето. 

Новоназначените потписници Стефан Виларов, 
за началник, и Јован Ќупев, за шеф на книговод-
ството, се овластени да го потпишуваат градили-
штето сметано од 20-1Х-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1225/55. (794) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
Дока во регистарот на стопанските организации на 
22-1Х-1955 год. под рег. бр. 59, на страна 235 е за-
пишано следното: дејноста на Земјоделската за-
друга „Напредок", е. Пирок — Гостивар, се про-
ширува и со откуп и продажба од сите видови на 
земјоделско производство, а согласно решението 
на НО на Тетовска околија бр. 599 од 20-1Х-1955 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1231/55. (799) 

Окружниот »стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ма стопанските организации на 
29-1У-1955 год, под рег. бр. 368, на страна 979 е за-
дишано следното: Филипова Грозда, досегашен 
потписник на Претпријатието за сувомеснати про-
изводи „Караџица" — Скопје, е разрешена од 
должност од 29-1У-1955 год. 

Новоназначениот потписник Миле Калемџиев-
еки, шеф на сметководството е овластен претпри-
јатието да го потпишува сметано од 29-1У-1955 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 948/55. (852) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-У1-1955 год. под рег. бр. 368, на страна 979 е 
запишано следното: Миле Калемџиевски, шеф на 
сметководството, досегашен потписник на претпри-
јатието за сувомеснати производи „Караџица" — 
Скопје, е разрешен од должност од 25-VI-1955 год. 
од која дата му престанува правото претпријатието 
да го потпишува. 
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Новоназначениот шеф на сметководството Ма-
рика Јанева е овластена да го потпишува прет-
пријатието сметано од 25-У1-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1055/55. (853) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х-1955 год. под рег. бр. 173, на страна 453 е за-
пишано следното: Георги Димитров Вешков, досе-
гашен директор на Земјоделското стопанство „Ило 
Виларов", Неготино, е разрешен од должност од 
12-Х-1955 год. од која дата му престанува правото 
Стопанството да го потпишува. 

Новоназначениот директор Иван Станински е 
овластен Стопанството да го потпишува сметано 
од 12-Х-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1269/55. (867) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1Х-1955 год. под рег. бр. 88, на страна 233 е за-
пишано следното: Петровски Душан, продавач, до-
сегашен потписник на Трговскиот дуќан за про-
дажба на резервни делови и материјали „Задруж-
на техника" — Куманово, е разрешен од должност 
од 22-1Х-1955 год, од која дата му престанува пра-
вото дуќанот да го потпишува. 

Новоназначениот потписник Цаневски Боро, 
продавач, е овластен дуќанот да го потпишува сме-
тано од 22-1Х-1955 год. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1233/55. (868) 

Окружниот »стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1У-1955 год. под рег. бр. 40, на страна 157 е за-
пишано следното: досегашните членови на Управ-
ниот одбор на Земјоделската задруга „Сува Гора", 
е. Беловиште — Гостивар, се сменети од должност 
согласно записникот од одржаното годишно со-
брание на задругата на 20-11-1955 год. и на нивни 
места се избрани следните лица: Војне Илковски, 
претседател, Бекири Бекир, Јанковски Трпе, Апо-
столовски Боре, Крстоски Десо, Србиновски Васил 
и Амзи Фарија, за членови. 

Исто така и досегашниот потписник на задру-
гата Боро Билбилоски е разрешен од должност1 од 
26-ГУ-1955 год., од која дата му престанува пра-
вото задругата да ја потпишува. За потпишување 
на задругата се избрани следните лица: Косто Ко-
стоски, член на Управниот одбор и Митре Илков-
ски, кои задругата ќе ја потпишуваат сметано од 
26-ГУ-1955 год. 

Војне Илковски, досегашен претседател на за-
другата и понатаму останува задругата да ја пот-
пишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 929/55. (908) 

т а н о следното: Томе Аризанов, досегашен дирек-
тор на Задружното земјоделско претпријатие „1 
мај", Нови Дојран, е разрешен од должност од 
1-1Х-1955 год. од која дата му преставува правото 
претпријатието да го потпишува. 

Новоназначениот директор Џинов Форо е ов-
ластен претпријатието да го потпишува сметано од 
1-1Х-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1264/55. (914) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-ХН-1954 год. под рег. бр. 170, на страна 453 е 
запишано следното: Димо Тримчески, досегашен 
раководител на Самостојниот дуќан „Братство" — 
Гостивар, е разрешен од должност од 13-ХП-1954 
год. од која дата му престанува правото дуќанот да 
го потпишува. 

НовоНазначениот раководител Музафер Бакиу 
е овластен дуќанот да го потпишува. 

За продавач на дуќанот е назначен Емин Кур-
тиши кој е овластен дуќанот да го потпишува сме-
тано од 13-ХП-1954 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 479/54 (916) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-Х-1955 год. под рег. бр. 15, на страна 35 е запи-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-Х-1955 год. Под рег. бр. 7, на страна 25 е запишано 
следното: Сеј фула Нуредини досегашен управител 
на Земјоделската задруга „Дешат", е. Жировница — 
Дебар, е разрешен од должност од 1-УИ-1955 год,, 
сд која дата му престанува правото задругата да ја 
потпишува. На негово место односно за управител 
на задругата е избра« Амдија Абдулаи, досегашен 
касиер во задругата, кој останува и понатаму за 
потписник на задругата. 

- Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1272/55. (917) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Х-1955 год. под рег. бр. 59, на страна 157 е запи-
шано следното: Шуко Рамадан, досегашен раково-
дител на Угостителскиот дуќан „Скопје", Кумано-
во, е разрешен од должност од 1-Х-1955 год., од која 
дата му престанува гшавото дуќанот да го потпи-
шува. 

Новоназначениот раководител Алија Беширов-
ски е овластен дуќаног да го потпишува сметано 
од 1-Х-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1279/55. (923) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-XII-1954 год, под рег. бр. 3, на страна 7, е запи-
шано следното: Фирмата на Градското стопанско 
претпријатие „Дренак" — Куманово се менува и 
гласи: Земјоделско стопанство „Дренак", Куманово, 
а согласно решението на НО на Градската општина 
во Куманово, бр. 3540 од 4-УШ-1954 год. 
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Исто така и досегашниот директор на стопан-
ството, Славко Спасовски е разрешен од должност 
од 1-ХН-1954 год,, од која д а т а му престанува пра-
вото стопанството да го потпишува. 

На негово место се назначени следните лица: 
Љубомир Јовановиќ, за в. д. директор и Киро Хаџи 
Бошковски, за пом. книговодител, кои стопанството 
ќе го потпишуваат сметано од 31-XII-1954 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 592/54. (025) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-Х1-1955 год. под рег. бр. 110, на страна 311, е за-
пишано следното: согласно решението на НО на 
Кумановска околија бр. 17274 од 30-VIII-1955 год. 
се менува фирмата на Рударството претпријатие за 
експлоатација на циментна суровина „Трас" во е. 
Бељаковце, со седиште во Куманово и ќе гласи: 
Рударско претпријатие за експлоатација на цемен-
тна суровина „Опалека Брена" — Куманово. 

Исто така и досегашниот книговодител на прет-
пријатието Јссифовски Јордан е разрешен од дол-
жност од 29-1Х-1955 год ,̂ од која дата му преста-
нува правото претпријатието да го потпишува. 

На негово место односно за шеф на сметковод-
ството е назначен Ангел Соларски, кој претприја-
тието ќе го потпишува сметано од 29-1Х-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1244/55. (926) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ПЛ-955 год, под рег. бр. 299, на страна 773 е за-
пишано следното: Анте Антев, пом. комерциј а лист, 
досегашен потписник на претпријатието за инду-
стриски стоки „Скопски Магазин", — Скопје е раз-
решен од должност од 27-1У-1955 год., од која дата 
му престанува правото претпријатието да го пот-
пишува. 

На негово место е назначен Киро Зојневски, за 
шеф на комерцијално™ одделение, кој претприја-
тието ќе го потпишува сметано од 27-ГУ-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 937/55. (931) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-ГУ-1955 год. тод рег. бр. 284, на страна 731 е за-
пишано следното: Халил Висока, директор, и Петар 
Митров, шеф на сметководството, досегашни пот-
писници на Стопанско^ трговско- претпријатие 
„Светлост*' Скопје, се разрешени од должност од 
6-1У-1955 год., од која дата им престанува правото 
претпријатието да го потпишуваат. 

На нивни места се назначени следните лица: 
Димовски Лазо, за директор, и Николовски Ристо, 
за шеф на сметководството, кои претпријатието ќе 
го потпишуваат сметано од 6-1У-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 898/55. (933) 

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

28-1V-1955 год. под рег. бр. 297, на страна 765 е за-
пишано следното: досегашните потписници на 
Претпријатието за поправка на автомобили, земјо-
делски, градежни и други машини „Механичар",— 
Скопје, Бранко Јовчевски, директор и Драго Ко-
циќ, книговодител се разрешени од должност од 
28-1V-1955 год. од која дата им престанува правото 

I да го потпишуваат претпријатието. 
На нивни места се назначени следните лица: 

Павле Давковски, за директор и Трпковски Горѓи, 
за технички раководител, кои претпријатието ќе 
го потпишуваат сметано од 28-П/"-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 941/55. (939) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-Х-1955 год, под рег. бр. 289, на страна 743 е за-
пишано следното: Драго Уламец, шеф на комерци-
јалното одделение, досегашен потписник на Фабри-
ката за производство' и промет со алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и оцет „Бисерка" — Скопје, е 
разрешен од должност од 18-Х-1955 год. од' која да-
та му престанува правото да ја потпишува фабри-
ката. 

Новоназначениот потписник Тодор Звездин, 
правен референт, е овластен фабриката да ја пот-
пишува сметано од 18-Х-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1276/55. (940) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-Х-1955 год. под рег. бр. 152, на страна 393 е за-
пишано следното: Џепниов Јосиф, досегашен рако-
водител на Угостителскиот дуќан — ресторант „Ати-
на" — Титов Велес, е разрешен од должност од 
1-Х-1955 год. од која дата му престанува правото 
да го потпишува дуќанот. 

Новоназначениот раководител Горе Перчинков 
е овластен дуќанот да го потпишува сметано од 
1-Х-1955 год. — 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1272/55. (943) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1Х-1955 год. под рег. бр. 90, на страна 229 е за-
пишано следното: Никола Догармаџиев, досегашен 
директор на производното услужно претпријатие 
„Тапетар" — Титов Велес, е разрешен од должност 
од 1^-1955 год., од која дата му престанува право-
то да го потпишува претпријатието. 

Новоназначениот директор Панче Тодоров е ов-
ластен претпријатието да го потпишува сметано од 
8^111-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1224/55. (944) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1-1955 год, под рег. бр. 267, на страна 691 е за-
пишано следното: дејноста на Трговското претпри-
јатие за промет и увоз на автомобили и стандардни 



1 март 1956 

делови „Автомакедонија" — Скопје, се менува и 
гласи: увоз и трговија на големо со моторни вози-
ла, трактори, полопривредни машини, справи од си-
те типови, приколици, работнички и рачни алат, 
машини и сервисни станици за одржување на мо-
тори и др. возила, резервни делови, гуми и други 
автоматеријали прибор, согласно решението на НО 
на град Скопје, бр. 59 од 29- Л-1955 год. 

Досегашните потписници на претпријатието 
Александар Димитров ики, директор и Трипун Тр-
пковски се разрешени од должност од 29-1-1955 год. 
од која дата им престанува правото претпријатието 
да го потпишуваат. За потписници на претпријатие-
то се назначени следните лида: Панче Костовски", 
шеф на сметководството и Перо ЈЈиколовски, шеф 
на увозното одделение. 

Следователно претпријатието ќе го потпишуваат 
лицата Борис Панзов, директор', Перо Николовски, 
*пеф на увозното одделение, Панче Костовски шеф 
на сметководството и Добрила Груиќ, зам. книго-
годител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 614/55. (942) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-УП-1955 год. под рег. бр. 221, на страна 585, е 
запишано следното: Димитров«™ Васко, директор 
на Стопанско-сметководниот сектор досегашен пот-
писник на Градежното претпријатие „Бетон" — 
Скопје, му престанува правото претпријатието да 
го потпишува сметано од 1-УИ-1955 год. 

За потписник на Претпријатието се овластува 
Арсовски Никола, шеф на сметководството кој 
претпријатието ќе го потпишува сметано од 
1-УП-1955 год. 

Досегашниот потписник Тодор Вел јанов оста-
нува и понатака како потписник, но не како шеф 
на сметководството, но како одговорен во бирото 
за анализа во дирекцијата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1142/55. (951) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-УШ-1955 год. под рег. бр. 221, на страна 585 е 
запишано следното: досегашните, VI градилиште 
на „Бетон" во Тетово и VII — градилиште во Јегу-
новци се спојуваат во едно градилиште под назив: 
VI — Градилиште на „Бетон" — Тетово, а согласно 
решението од Работничкиот совет на Градежното 
претпријатие „Бетон" Скопје од 14-УП-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1142/55. (952) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х-1955 год. под рег. бр. 50, на страна 143 е за-
пишано следното: Милоевиќ Радоје, шеф на смет-
ководството, досегашен потписник на Претприја-
тието за изработка на офицерски, цивилни облекла 
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и чевли — Скопје, е разрешен од должност од 
1-Х1-1955 год., од која дата му престанува право-
то претпријатието да го потпишува. 

Новоназначениот шеф на сметководството То-
доровиќ Катица е овластена претпријатието да го 
потпишува од 1-XI-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1287/55. (953) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-УШ-1955 год. под рег. бр. 289, на страна 743 е 
запишано следното: Цветанов Паско, шеф на смет-
ководството досегашен потписник на Фабриката за 
алкохолни, безалкохолни пијалоци и оцет „Бисер-
ка" Скопје, е разрешен од должност од 21-УИ-1955 
год., од која .гата му престанува правото фабриката 
да ја потпишува. 

Нсвоназначениот шеф на сметководството Неј-
кова Пенка е овластена фабриката да ја потпишува 
сметано од 12-УШ-1955 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1148/55, (954) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
На основа решението« на НО на Кичевска око-

лија, бр. 10641 од^22-V11-1955 год,, Претпријатието 
за производство на тули, вар .и камен, со седиште 
»во Кичево, е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот срок Ликвидацио-
ната комисија нема да признава никакви побару-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Стопан-
скиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (35) 

На основа решението на НО на Општината, Ки-
села Вода" — Скопје бр. 71 од 20-1-1956 год., Прет. 
пријатното за увоз-извоз „Задругар" — Скопје, е 
ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот срок Ликвидацио-
ната комисија нема да признава никакви побару-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Стопан-
скиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (88) 

На основа решението на НО на Општината — 
Делчево, бјр. 5034 од 26-ХП-1955 год., Околискиот} 
земјоделско добро „Петрашевац", со седиште во 
Делчево, е ставено во ликвидација. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Се покануваат сите должници и поверители 
на претпријатието да ги уплатат своите долгови, 
односно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот срок Ликвидацио-
ната комисија нема да признава никакви побарува. 
н>а, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот 
СУД. 

Од Ликвидационата комисија (79) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1955 год. под рег. бр. 145 на страна 371 е за-
пишано следното: на основа решението бр. 5 од 
23-1Х-1955 год. на НО на Дебарска општина Само-
стојниот мешовит трговски дуќан „Нова трговина", 
со гледиште во Дебар, е ставен во редовна ликви-
дација. 

За ликвидатор на дуќанот е назначен Џеват 
Чиче, а овластени лица дуќанот да го потпишуваат 
се Џеват Чиче, управник на Ликвидационата упра-
ва и Али Реџа, член на Ликвидационата управа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1354/55. (22) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-XI1-1955 год. под рег. бр. 125, на страна 321 е 
запишано следното: на основа решението на НО на 
Дебарска општина бр. 5 од 23-IX-1955 год. Тргов-
ското претпријатие на големо „Иднина", со седиште 
во Дебар, е ставено во редовна* ликвидација. 

За ликвидатор на дуќанот е назначен Џеват 
Чиче, а овластени лица претпријатието да го пот-
пишуваат се Џеват Чиче, ликвидатор, и Али Реџа, 
член на Ликвидационата комисија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1356/55. (24) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХН-1955 год. под рег. бр. 2, на страна 3 е запи -
шано следното: на основа решението на НО на Де-
барската општина, бр. 5 од 23-1Х-1955 год. Само-
стојниот мешовит трговски дуќан „Крчин", со се-
диште во Дебар, е ставен во редовна ликвидација. 

За ликвидатор на дуќанот е назначен Џеват 
Чиче, книговодител, а овластени лица дуќанот да 
го потпишуваат се Џеват Чиче, ликвидатор, и Апи 
Реџа, член на Ликвидационата комисија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1355/55. (27) 

На основа решението на НО на Општината — 
Македонски Брод, бр. 1802 од ЗО-ХП-1955 год., а по 
претходно согласив на НО <на Охридска околија, 
Угостителскиот дуќан-ресторант „Балкан", со се-
диште во Брод, е ставен во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
дуќанот да ги измират своите долгови, односно да 

ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во противно 
по истекот на горниот срок Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви побарувања, а дол-
жниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (37) 

На основа решението на Општинскиот народен 
одбор — Пехчево, бр. 383 од 2-П-1956 година, Са-
мостојниот занаетчиски дуќан „Изгрев", со седиште 
во Пехчево, е ставен во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
дуќанот да ги измират своите долгови, односно да 
ги црн јават своите побарувања во срок од месец 
дена од денот нџ објавувањето на огласот. Во про-
тивно по истекот на горниот срок Ликвидационата 
комисија нема да признава никакви побарувања, 
а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (87) 

СОДРЖИНА 
Страна 

39. Уредба за контрола на квалитетот на овош-
ниот посадочен материјал — — — — 65 

40. Уредба за контрола на квалитетот на лозо-
виот посадочен материјал — — — — бб 

41. Одлука за оснивање Републичка комисија 
за физичка култура — — — — — — 67 

42. Одлука за рокот за распишување редовни 
избори за работнички совети на претприја-
тијата за поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот сообраќај на НР Македонија 67 

43. Одлука за одредување рок за распишува-
ње избори за работничките совети на прет-
пријатијата за одржување на железничките 
средства и другите претпријатија за врше-
ње услужна делатности на Југословенските 
железници — — — — — — — — 68 

44. Решение за одредување на подрачја под-
ложни на смивање и одронување — — — 68 

45. Решение за одредување на подрачја под-
ложни на смивање и одронување — — — 69 

46. Решение за изменување на Решението за 
оснивање Завод за унапредување и про-

учување на школството — — — — — — 69 
47. Решение за именување членови на Советот 

на Радио — Скопје — — — — — — 69 
48. Решение за одредување посебна комисија 

за назначување директори — — — — 70 
49. Решение за прогласување на еднодневна 

жалост во НР Македонија — — — — 70 
50. Решение за доделување на прва помош на 

фамилиите на загинатите — — — — — 70" 
51. Упатство за разграничување, категориза-

ција, класификација и инвентаризација на 
пасиштата и утрините од општонароден 
имот — — — — — — — — — — 71 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" нов инско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговор ен уредник П. Јаневски. Пошт фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев" II — Скопје 


