
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ 
Сабота, 17 октомври 1953 

Број 33 Година IX 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 
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На основа член 192 во врска со член 63 
од Законот за народните одбори на околии, 
член 212 во врска со член 59 од Законот за 
народните одбори на градовите и градските 
општини и член 101 од Законот за избор и 
отповикување одборници на народните одбо-
ри, Извршниот совет на Народното собрание 
на НРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКИТЕ НА НА-
РОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИИТЕ И НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ГРАД СКОПЈЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ НА ОДБОРНИ-
ЦИТЕ НА СОБОРИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА 
ОДБОРНИЦИТЕ ШТО ВО СОБОРИТЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ГИ ИЗБИРААТ ПО-

ЕДИНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ГРУПИ 

Се потврдуваат одлуките на народните 
одбори на околиите и на Народниот одбор на 
град Скопје за одредување бројот на одбор-
ниците на соборите на производителите на на 
родните одбори и за утврдување бројот на 
одборниците што во соборите на производи-
телите ги избираат поедините производител-
ни групи, така што тој број изнесува како 
следува: 

1) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Битолска околија се из-
бираат вкупно 54 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 31 од-
борници; 

б) во производителската група на селско-
то стопанство 23 одборници. 

2) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Гевгелиска околија се 
избираат вкупно 31 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 14 од-
борници; 

б) во производителната група на селско-
то стопанство 17 одборници. 

3) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Гостиварска околија се 
избираат вкупно 45 одборници, од кои; 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 30 од-
борници; 

б) во производителната група на селско-
то стопанство 15 одборници. 

4) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Дебарска околија се из-
бираат вкупно 28 одборници, од кои: 

а) во производителната грVп- па инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 8 од-
борници; 

б) во производителната група на селско-
то стопанство 20 одборници. 

5) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Кичевска околија се из-
бираат вкупно 43 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 36 од-
борници; 

б) во' производителната група на селско" 
то стопанство 7 одборници. 

6) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Кочанска околија се из-
бираат вкупно 45 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 28 од-
борници; 

б) во производителната група на селско-
то стопанство 17 одборници. 

7) Во Соборот на производителите на -
Народниот одбор на Кривопаланечка околи-
ја гр избираат вк,упно 31 одборници од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 4 од-
борници; 

б) во производителната група на селско-
то стопанство^ 27 одборници. 

8) Во Соборот на производителите на 
Народниот од,бор на Кумановска околија се 
избираат вкупно 55 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 33 од-
борници; 

б) во производителската група на селско-
то стопанство 22 одборници. 

9) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Малешевска околија се 
избираат вкупно 31 одборници, од кои: 

а) во1 производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 4 од-
борници; 

б) во производителната група на селско-
то стопанство 27 одборници. 
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10) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Овчеполска околија се 
избираат вкупно 40 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 34 од-
борници; 

б) во производителната група на селско-
то стопанство 6 одборници. 

11) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Охридска! околија се 
избираат вкупно 51 одборници, од кои: 

а) во производителската група на инду-
стријата,/трговијата и занаетчиството 22 од-
борници; 

б) во производителната група на сел-
ското стопанство 29 одборници. 

12) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Преспанска околија се 
избираат вкупно 25 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството И од-
борници; 

б) во производителната група на сел-
ското стопанство 14 одборници. 

13) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Прилепска околија се 
избираат вкупно 62 одборници од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 37 од-
борници; 

б) во производителната група на сел-
ското стопанство 25 одборници. 

14) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Скопска околија се из-
бираат вкупно 52 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 21 од-
борници; 

- б) во производителната група на сел-
ското стопанство 31 одборници. 

15) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Струмичка околија се 
избираат вкупно' 55 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 30 од-
борници; 

б) во производителната група на сел-
ското стопанство 25 одборници. 

16) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Тетовска околија се из-
бираат вкупно 57 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 35 од-
борници; 

б) во производителната група на сел-
ското стопанство 22 одборници. 

17) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Тиквешка околија се из-
бираат вкупно 41 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 23 од-
борници; 

б) во производителната група на сел-
ското стопанство 18 одборници. 

18) Во Соборот на производителите на 
Народниот одбор на Титоввелетка околија 
се избираат вкупно 45 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата,, трговијата и занаетчиството 40 од-
борници; 

б) во производителната група на сел-
ското стопанство 5 одборници. 

19) Во' Соборот на производителите на 
Народниот одбор на град Скопје се избира-
ат вкупно 70 одборници, од кои: 

а) во производителната група на инду-
стријата, трговијата и занаетчиството 68 од-
борници; 

б) во производителната група на сел-
ското стопанство 2 одборници. 

II. 
Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Указот за потврдување 
на одлуките за утврдување бројот на одбор-
ниците што во соборите на производителите 
на народните одбори ги избираат поедините 
изборни групи односно подгрупи („Службен 
весник на НРМ" бр. 33/52), како и одредби-
те на Указот за утврдување бројот на одбор-
ниците на народните одбори на околиите, 
бројот на одборниците на народниот одбор 
на град Скопје и бројот на одборниците на 
градските општини („Службен весник на 
НРМ" бр. 30/52) што се спротивни на оваа 
одлука. 

Број 120 
30 септември 1953 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
М. X. Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р. 
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На основа член 4 од Уредбата за изда-

вање на занаетчиски работи и транспортни 
услуги на изведување по пат на јавно над-
давање („Службен весник на НРМ" број 
17/53), пропишувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ 
И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ИЗВЕДУ-
ВАЊЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Член 1 
Јавното наддавање (лицитација) по пра-

вило се врши по пат на писмена понуда. 
По исклучок јавното наддавање може 

да се врши и по пат на усна понуда и тоа: 
за занаетчиските работи чија што вкупна 
пресметковна вредност не надминува 30.000 
динари и за транспортните услуги чија што 
пресметковна вредност не надминува 50.000 
динари. 
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Член 2 
Распишување на јавното наддавање во 

смисла на член 1 од овој правилник не е за-
должително и можат да се дадат на извр-
шување по пат на заклучување на непо-
средна спогодба: 

а) занаетчиските работи и транспортни-
те услуги чија пресметковна вредност не 
надминува 20.000 динари; и 

б) занаетчиските работи и транспортни-
те услуги без оглед на нивната пресметков-
на вредност, ако јавното наддавање не може 
да се распише поради итноста на нивното 
извршување, потребата од овие работи во 
интерес на државата да се чуваат во тајност, 
возможноста истите да се извршат само од 
едно лице и на тие слични околности, или 
ако и на повторното јавно наддавање не се 
јави ниеден понудите л. 

Занаетчиските работи и транспортните 
услуги од претходната точка можат да се 
заклучат по пат на непосредна спогодба са-
мо по одобрение на советот за стопанство на 
народниот одбор на околијата односно гра-
дот или градската општина со посебни пра-
ва. 

Член 3 
Право да учествуваат на јавно наддава-

ње имаат: 
а) државните стопански претпријатија, 

претпријатијата на општествените и задруж 
ните организации за работи од нивната деј-
ност; 

б) државните, задружните, општестве-
ните и приватните занаетчиски радњи и ра-
ботилници за работи од нивната дејност, а 
што одговараат на нивниот капацитет; и 

в) физички лица (шофери, колари, но-
сачи и сл.) за работи за кои се овластени и 
регистрирани да можат да ги вршат. 

Член 4 
Јавното наддавање по пат на писмена и 

усна понуда мора да бид,е објавено на оглас-
ната табла на народниот одбор на околија-
та (градот, општината) на чие подрачје ќе 
се одржи наддавањето најмалку 10 дена 
пред одржувањето на јавното' наддавање. 

Јавното наддавање за занаетчиски работи 
; и транспортни услуги со пресметковна вред 
Ч ност поголема од 1,000.000.— динари мора да 
ј биде објавено во „Службен весник на НРМ" 
' и уште во еден дневен лист најмалку 
\ н а пред одржувањето на наддавањето. 

Член 5 
Огласот за распишување на јавното над-

давање треба да ги содржи следните пода-
тоци: 

а) кој го распишува јавното наддавање 
и дали истото ќе се обави писмено или усно; 

б) наименование на занаетчиската рабо-
та односно Транспортната услуга, местото на 
извршувањето и пресметковната вредност; 

в) на кое место, кој ден и во кое време 
ќе се одржи јавното наддавање; 

г) во случај на писмено јавно наддава-
ње каде и кому мора да се предадат пону-
дите и до кој ден и саат; и 

д) каде и во кое време може да се ви-
дат подробните услови за јавното наддава-
ње. 

Член 6 
Сите понудители се должни навремено 

да вложат кауција кај било која филијала ^ 
на Народната банка на ФНРЈ. 

Кауцијата за работи со претсметковен 
износ до 1,000.000 динари изнесува 5% од 
претсметковната вредност. 

Кауцијата за работи: со пресметковен 
износ над 1,000.000 динари изнесува и тоа: 
5% од пресметковната вредност за износот 
до 1,000.000 динари и 2% од претсметковна-
та вредност за остатокот на износот над оваа 
сума. 

Во потврдата за вложената кауција мо-
ра тачно да се означи целта на кауцијата. 

Право на учествување во наддавањето 
имаат само оние понудители што со потвр-
дата за вложената кауција непосредно пред 
започнувањето на наддавањето ќе докажат 
дека ја вложиле потребната кауција. 

По одобрувањето на наддавањето пре-
станува обврската на сите понудители и 
вложената кауција им се враќа, освен на 
оној што го добил наддавањето. 

Член 7 
Со јавното надд,авање раководи комиси-

ја која ја именува нарачителот. Истата се 
состои од три члена. 

За да може јавното наддавање да се 
одржи потребно е да поднесат понуди нај-
малку три понудители. 

Член 8 
Понудите се поднесуваат на основа ус-

ловите. под кои е распишано јавното надда-
вање (роковите за довршување на работите, 
уговорни казни за случаи на ненавремено и 
неквалитетно извршување на работите, кре-
дитот од кој ќе се плаќа работата, начинот 
на плаќањето, одредби за кауција итн.). 

Член 9 
Писмената побуда мора да биде запеча-

тена во плик со натпис: 
„Понуда да : од понудите-

л о т " 
Во понудата мора да биде изрично ис-

такнато дека на понудителот му се познати 
условите на надд,авањето и дека пристану-
ва по нив да учествува во наддавањето. 

Понудителите можат своите понуди да 
ги испратат по пошта на означената адреса 
во огласот или да ги предадат на комисијата 
лично ќли преку свои полномошници или 
некое друго лице. 
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Понудата испратена преку пошта или 
по друго лице мора да стигне пред да ,почне 
наддавањето а ќе се земе во постапка само 
ако е приложена потврда за вложената ка-
уција и исправа со која се докажува дека 
понудителот е овластен да може да ги оба-
вува предметните работи, односно да ги вр-
ши предметните услуги. 

Телефонските и накнадните понуди не 
се земаат во обзир. 

Член 10 
Комисијата за наддавање се состанува 

во! просториите одредени за јавно наддава-
ње 15 минути пред почнувањето на надда-
вањето. Претседателот на комисијата е дол-
жен навремено да ги прибере сите понуди 
со прилозите. 

На понудителите односно на нивните 
полномошници кои сакаат лично да прису-
ствуваат на наддавањето комисијата ќе им 
позволи влез во просторијата само до вре-
мето што во огласот е одредено за почнува-
ње на наддавањето. После тоа никому по-
веќе нема да се позволи да влегува во про-
сторијата. 

Понудителите се должни при писмено 
наддавање заедно со писмената понуда а 
при усно наддавање по влезот во простори-
ите да и' предадат на комисијата за надда-
вање: 

а) потврда за положената кауција; 
б) извод од регистарот на стопанските 

претпријатија, односно друга некоја испра-
ва со која се докажува дека се овластени за 
извршување на предметните работи; и 

в) овластување дека можат полноваж-
но да го застапуваат понудителот, доколку 
тоа не може да се види од изводот од реги-
старот. 

Комисијата ќе ги провери документите 
заедно со примените понуди и ќе ги исклу-
чи оние понудители чии што документи не 
се во ред. Останатите понудители ќе ги пот-
пишат условната на наддавањето во знак 
дека се согласни со истите, а потоа ќе се 
пристапи кон преглед на понудите. 

Член 11 
АКО јавното наддавање е усно понуди-

телите односно нивните полномошници се 
должни на почетокот на наддавањето да ги 
потпишат пропишаните услови со изјава де-
ка истите им се познати и дека по тие усло-
ви пристануваат да надд,аваат. Во исто вре-
ме понудителите се должни да ги поднесат 
и документите од претходниот член. Овие 
документи веднаш по приемот ги оверуваат 
сите членови на комисијата. 

Комисијата не ќе им дозволи да уче-
ствуваат во усното јавно наддавање на по-
нудителите што во своите понуди отстапиле 
од пропишаните услови, и тоа било овие ус-
лови да се изменети или пак дополнети, или 
ПДК не ги поднеле сите документи што по 

претходниот став се бараат или чии што до-
кументи не се полноважни. 

Понудителите не можат да се откажат 
од понудената цена. 

Усното јавно наддавање се врши исто 
како и писменото јавно наддавање, со раз-
лика што понудителите вместо писмени по-
нуди поднесуваат по ред усни понуди, се ду-
ри повеќе никој не нуди пониска цена. 

Член 12 
За текот на наддавањето комисијата во-

ди записник во кој се внесува: по чија на-
редба се врши јавното наддавање, датата и 
бројот на наредбата, имињата на членовите 
на комисијата и датата и часот кога јавното 
наддавање отпочнало и завршило. 

Понатаму записникот мора да содржи 
уште: бројот на писмените понуди што ко-
мисијата ги примила; дали понудите и' се 
предадени на комисијата во неповреден 
плик; кој е понудителот; висината на пону-
дената цена; дали кон понудата е поднесено 
се што се бара по член 10 од овој правилник. 
Секоја писмена понуда во записникот се 
внесува по нејзиниот реден број, а за усно-
то јавно наддавање пак во записникот ќе се 
внесе: колку понудите ли се јавиле; имиња-
та на тие што ги исполнуваат пропишаните 
услови за учествување во наддавањето и 
имињата на оние што се исклучени од над-
давањето и од кои разлози. Последната це-
на кај усното наддавање се уцишува кај 
името на секој понудител со цифри и слова 
и се потврдува со потписот на понудителот 
односно неговиот полномошник. 

Записникот го потпишуваат сите члено-
ви на комисијата. 

Член 13 
За првото јавно наддавање се потребни 

тројца понудите ли. 
Во случај да нема тројца понудите ли се 

смета дека првото наддавање не успеало 
што комисијата ќе го констатира во запис-
никот. Ако јавното наддавање е писмено на 
понудителите ќе им се вратат понудите не-
отворени, а ако е усно на,ддавањето не може 
ни да отпочне. 

Член 14 
Присутните понудители имаат право по 

потпишувањето на записникот од страна на 
комисијата да се уверат во точноста на на-
водите во записникот и на истиот да ставу-
ваат свои примедби. Примедбите на пону-
дителите ги оверуваат сите членови на ко-
мисијата. 

Примедбите што не се ставени на запис-
никот не се земаат во обзир. 

Понудителите што не се присатни на 
наддавањето немаат право да ставаат при-
медби за текот на наддавањето, 
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Член 15 
Ако повише понудители при писмено 

јавно наддавање поднеле понуди со еднакви 
"цени, а при тоа овие понуди се најповолни, 
комисијата, доколку понудителите се при-
сутни,, уште веднаш на засебен записник ќе 
изврши помеѓу нив усно наддавање. Ако не 
се сите понудите ли присутни, комисијата 
тоа ќе го констатира во записникот за јав-
ното наддавање и во својот извештај, а ор-
ганот што го распишал наддавањето ќе ги 
повика понудите лете писмено да се изјаснат 
дали нудат поповолна цена од понудената 
и ќе им определи рок во кој да ги дадат из-
јавите. Овие изјави се сметаат како соста-
вен дел на нивните понуди, и во нив пону-
дителите не можат да се одменуваат од да-
дените понуди, нити пак да ги менуваат про-
пишаните услови на наддавањето. Во про-
тивен случај остануваат во важност прво-
битните понуди. 

Член 16 
По свршувањето на јавното наддавање 

комисијата е должна во рок од 3 дена да му 
ја достави на надлежниот старешина на др-
жавниот орган односно установа кој јавно-
то наддавање го наредил записникот со си-
те понуди и исправи. Со записникот коми-
сијата ќе му достави и свој извештај кој со-
држи: примедбите за текот на наддавањето; 
констатација дали имало понуди кои со ог-
лед на одредбите на овој правилник не мо-
же да се земат во постапка, како и мнение 
на комисијата кој понудите л е најповолен 
и дали треба да се смета дека јавното надда-
вање дало поволни резултати. 

По исклучок, ако тоа го бара природа-
та на работата поради која и јавното надда-
вање е извршено', надлежниот старешина на 
државниот орган односно установа може на 
комисијата да и' остави подолг рок за под-
несување на извештајот, кој рок не може 
да биде подолг од 15 дена. 

Член 17 
Старешината на државниот орган од-

носно установа кој јавното наддавање го на-
редил во случај на писмено јавно наддава-
ње не може да ги земе во обзир понудите: 

1) што не се предадени во рокот опре-
делен со овој правилник; 

2) што не ги содржат сите исправи и из-
јави пропишани со член 10 од овој правил-
ник; 

3) со кои се чинат отстапувања од про-
пишаните условија; 

4) со кои цените не се точно и јасно 
определени; 

5) во кои понудените цени се поголеми 
од претсметковната вредност; и 

6) што се поднесени од понудите ли кои 
по чл. 3 од овој правилник немаат право на 
учество во јавно наддавање иди се под сте-
чај. 

При усно јавно наддавање надлежниот 
старешина на државниот орган односно ус-
танова ги цени разлозите и околностите по-
ради кои комисијата ги исклучила пријаве-
ните понудите ли по чл. 11 став 2 од овој 
правилник. 

Член 18 
Ако првото јавно наддавање не успее, 

било поради недоволен број на понудители, 
било поради тоа што поднесените понуди не 
можеа да се земат во постапка, било поради 
тоа што понудените цени се неповолни, над-
лежниот старешина на државниот орган од-
носно установа може да определи второ ја-
вно наддавање во рокот пропишан во член 
4 од овој правилник. Пропишаните услови 
не можат да се менуваат за другото јавно 
наддавање. 

Ако на другото јавно наддавање се ја-
ват најмалку два понудите ли, чии понуди 
може да се земат во постапка, јавното над-
давање може да се обави. Ако на ова јавно 
наддавање се јави само еден понудите л над-
лежниот старешина на државниот орган од-
носно установа може да склучи непосредна 
спогодба во случај понудената цена да е по-
ниска од понудената цена на првото надда-
вање. 

Ако јавното наддавање не успее ни на 
еден од начините предвидени во претходни-
те ставови, надлежниот старешина на др-
жавниот орган односно установа може под 
исти услови да распише ново наддавање во 
рокот пропишан во- член 4 од овој правил-
ник, кое исто така ќе се обави по прописите 
на претходните ставови. 

АКО пропишаните услови, со оглед на 
исходот на поранешните наддавања, мораат 
да се изменат новото наддавање мора да се 
објави и изврши како прво јавно наддавање. 

Член 19 
Најдоцна во рок од 10 дена по приемот 

на записникот и извештајот за наддавањето 
старешината на државниот орган односно 
установа што го распишал наддавањето, до-
колку најде дека јавното наддавање успеало, 
ќе донесе решение со кое ќе ја отстапи ра-
ботата на најповолниот понудите л или ќе 
распише ново јавно наддавање. 

Член 20 
Органот кој го распишал наддавањето 

должен е да склучи договор со понудителот, 
во рок од 10 дена од предавањето на реше-
нието. 

Составните делови на договорот се: ус-
лови јата под кој јавното наддавање е извр-
шено; понудата на понудителот, односно за-
писникот за усното јавно наддавање и реше-
нието на органот кој го распишал наддава-
њето за отстапување на изведување на ра-
ботите. 

Роковите предвидени во условите за 
наддавањето почнуват да течат од денот на 
склучувањето на договорот. 
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Со договорот неможат да се менуваат ни 
дополнуваат условите под кои наддавање^ 
то е извршено. 

Во случај да понудителот во рок од 10 
дена по приемот на решението не склучи до-
говор, органот кој го распишал наддавањето 
ќе ја задржи внесената кауција, која стану-
ва составен дел на пресметковната сума и 
распишува второ јавно наддавање сходно на 
чл. 18 од овој правилник. 

Член 21 
При донесување на одлука за останува-

ње на работите на извршување на најповол-
ниот понудител старешината на државниот 
,орган односно установа кој го распишал над-
давањето ќе нареди враќањето на кауцијата 
на соте понудители освен на оној кој ги при-
мил работите. 

Филијалата на Народната банка на 
ФНРЈ во која кауцијата е вложена ја враќа 
истата по одобрување на распишувачот на 
наддавањето за чија сметка е била и вло-
жена, 

Член 22 
Учесниците на јавното наддавање кои 

сметаат да се нивните правни интереси по-
вредени поради тоа што постапката за над-
давањето не е спроведена во се по прописи-
те на Уредбата и овој правилник, можат да 
поднесат приговор до народниот одбор на 
околијата, градот односно градската општи-
на со посебни права, во рок од 3 дена од свр-
шувањето работата на комисијата односно 
по донесувањето на решението за отстапу-
вањето на работата. 

Народниот одбор на околијата, градот 
односно градската општина со посебни пра-
ва должен е во рок од 5 дена да донесе ре-
шение по овој приговор. 

Доколку надлежниот народен одбор при 
разгледувањето на приговорот установи да 
е јавното наддавање објавено и спроведено 
односно органот кој го распишал наддавање-
то ја отстапил работата — противно на Уред-
бата и овој правилник, со свое решение ќе 
го поништи одржаното јавно наддавање и ќе 
го повика органот кој го распишал јавното 
наддавање да во пропишаниот рок распише 
ново. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Број 6279 
21 септември 1953 година 

Скопје. 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
В. Ѓоргов, с. р. 
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На основа член 10 од Законот за рибар-
ството („Службен весник на НРМ" бр. 21/50 
и 30/51) во врска со член 12 точка 3 од За-
конот за спроведување на Уставниот закон 
за основите на општественото и политичко-
то устројство и органите на власта на На-
родна Република Македонија, донесувам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА РИБОЛОВ НА РЕЧНА 

ПАСТРМКА 
1) Се забранува секаков риболов на реч" 

на пастрмка во сите реки и нивните прито-
ки на Народна Република Македонија во 
времето од 10. X. 1953 година до 1. III. 1954 го-' 
дина. 

2) Оваа наредба влегува во сила веднаш. 

Број 19645 
9 октомври 1953 година 

Скопје 
Државен секретар -

за работи на стопанството, 
В. Ѓорѓов, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Миланка Гринкова, родена Обрадовиќ, од Кру-
шевац, подаде тужба за развод на бракот против 
д-р Миханло-Миша Гринков, бив. од Скопје. Би -
дејќи местожителството и адресата на тужениот 
Михаило се непознати се повикува во рок од ме-
сец дена од обја,вувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ" да се јави или одреди свој застап-
ник. Во противен случај судов по званична дол-
жност му го одредува за застапник Борис Арсов, 
адвокат од Скопје, кој ќе го застапува на негови 
разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 107/53. 

ОКРУЖЕН СУД в о ш т и п 

Фатиме Али Муминова„ од село Јунузлија, Ов-
чеполско, поднесе тужба за развод на бракот про-
тив Али Муминов, од истото се1ло, сега со непо-
знато местожителство. Бидејќи местожителство^ и 
адресата на тужениот Али се непознати се повику-
ва во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ" да се јави 
или одреди свој застапник. Во противен случај су-
дов по званична должност му го одредува за за-
стапник Христо Дејанов, правен референт при 
Окружниот суд, и делото ќе се разгледа во него-
во отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 198/53 
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ОКОЛИСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

При овој суд се води постапка за поништува-
ње на мајсторско^ свидетелство на Владо Орда-
нов Алексов, од Т. Велес, бр. 584 од 5 октомври 
1932 година, издадено од бив. Еснавска управа гр. 
Велес. 

Се поканува секој, којшто има да стави ма ка-
ков приговор против поништувањето на исправата, 
да го стори во рок од еден месец од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на НРМ". 
Во противно по доцна поднесените приговори нема 
да се зимаат во обзир. 

Од Околискиот суд во Т. Велес, Р. бр. 336/53. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КР. ПАЛАНКА 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување за умрен постанатиот Станко Митов Ста-
ној ковски, од село ПодржиКоњ, Кривопаланечко, 
за кој се претпоставува дека е убиен од Германците 
на ден 26 април 1945 година пред градот Банова 
Јаруга-Хрватска и од тогај до денеска не се знае 
дали е жив. 

Се поканува останатиот Станко Митов Станој " 
ковски и секој оној којшто знае за него да јави на 
судов или на одредениот старател Димо МИТОЈВ 

Станој ковески, од село ПодржиКоњ, во рок од еден 
месец од денот на објавувањето на огласот во „Слу-
жбен весник на НРМ". Во противно нестанатиот ќе 
се огласи за умрен. 

Од Околискиот суд во Кр. Паланка, Р. бр. 150/53 

ИСПРАВКА 

При огласување на огласот на Околискиот суд 
во Скопје бр. 1975/53, за покренување постапка за 
поништување на изгубениот чек во вредност од 5000 
динари на Чедомир А. Поповиќ испуштени се збо-
ровите кои гласат: „Изгубениот чек носи број 
577393." 

Од редакцијата 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5349/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 63, рег. бр. 298, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Качар Кирил Јованов Леловски, со се-
диште во Владимирово. 

Предмет на работата на дуќанот е: качарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Јованов Пеловски. (475) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5347/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 63, рег. бр. 297, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Колар Сулиман Демиров Чапанов со се-
диште во Делчево. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуга 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сули-
ами Демирев Чапанов. 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5178/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќанон и работилници на 
страна 62, рег. бр. 284, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Димитар В. Костадинов, со седиште 
во с. Негрево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар В. Костадинов. (465) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околијата бр. 5359/53 е запишан во регистарот на 
Занаетчиските дуќани и работилници на сфана 
64, рег. бр. 307, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Антим Илиевски, со седиште во Берово. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Антим 
Илиевски . (466) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5301/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 63, рег. бр. 295, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Методи Јованов Бугаринов, со се-
диште во Берово. 4 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја! потпишува сопственикот Ме-
тоди Јованов Бугаринов. (467) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5267/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 63 рег. бр. 284, занаетчискиот' дуќан под 
фирма: Колар Панте Димитров т и т о в с к и , со се-
диште во Беровка. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панте 
Димитров Шишовски. (468) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5181/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 63, рег. бр. 291, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Самарџија Васил Костадинов Кацарски со 
седиште во Берово. 

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Костадинов Кацарски. (469) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5179/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 63, рег бр. 290, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Јован Ефтимов Велковски, со се^ 
дипгге во с. Смојмирово. 

Предмет на работата ца дуќанот е; ковачзд 
услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Ефтимов Велковски. (470) 

На основа дозволата од НО на калешевска 
околија бр. 4148/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 58, рег. бр. 256, занаетчискиот дуќан под 
фирм^: Ковач Павле Ефтимов Ангелев, со се-
диште во Делчево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле 
Ефтимов Ангелов. (420) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4147/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчискиот дуќан и работилници на 
страна 58, рег. бр. 255, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Филип Цантѓов Поповски^ со се-
диште во с. Русиново. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фи-
лип Пантов ПОПОВСКИ. (421) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4212/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 58, рег. бр. 257, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Нестор С. Несторов, со седиште 
во Пехчево. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нес-
тор С. Несторов. (422) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 4213/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 58, рег. бр. 258, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Кирил Глигоров Трендафилов, со 
седиште во Пехчево. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Глигоров Трендафилов. 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина! — Охрид бр. 4947 од 29-1У-1953 година е 
запишан во регистарот за занаетчиските дуќани 
л работилници на страна 247, рег. бр. 247, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ковач Бекир Асим Ју-
суф, со седиште во Охрид, ул. „М. Пијаде" бр. 13. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бекир! 
Асим Јусуф (494) 

На основа! дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5138/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
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страна 62, рег. 280, занаетчискиот дуќан под фир-
ма Кројач Фима Душанова Радинска со седиште 
во Берово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фима 
Душанова Радинска. (477) 

На основа дозволата од НО на Малешевска 
околија бр. 5222/53 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 61, рег. бр. 270, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Плетачка Љуба Полевска, со седиште во 
Берово. 

Предмет на работата на дуќанот е: плетачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љуба 
Полевска. (478) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

На основа решението бр. 91 од 23-1Х-1953 го-
дина на општото вонредно собрание на Шивачката 
задруга „Тиквеш", со седиште' во Кавадарци, за-
другата е ставена во ликвидација. 

Се повикуваат 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 барања, 
а должниците ќе бидат дадени на Државната ар-
битража. 

Од Ликвидационата комисија (170) 
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