
Смрт на фашизмот — Слобода На народот ! 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

СКОПЈЕ 
Понеделник, 23 јуни 1952 

Број 19 Година УШ 

Претплата за 1952 година изнесува 
560 динари. Овој број чини 16 дин. 
Чековна сметка број 801-901.702 
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ЗАПИСНИК 

ОД ВТОРАТА СЕДНИЦА НА Ш-ТО ВОНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 

ОДРЖАНА НД 28 АПРИЛ 1952 ГОДИНА. • 
Претседаваше: Димче Стојанов — Мире 
Секретар: Њбим Фируз 

Претседателов Димче Стојанов — Мире ја отвори 
втората седница на Ш-то вонредно заседание на На-
родното собрание во 9,20 часот. П р о ч и т а т е запис-
ник од Првата седница Собранието го прими без за-
белешка. 

Претседателот соопштува дека Владата н)31 НРМ 
согласно чл. 60 од Уставот на НРМ му поднесе на Со-
бранието на решавање: Предлог — закон за! опште-
ствениот, план на Народна Република Македонија за 
1952 година; Предлог-закон 3(2; буџетот на Народна 
Република Македонија за 1952 година; и Предлог-
закон за државната завршна сметка Народна Ре-
публика Македонија за 1950 година. Овие законски 
предлози се доставени нј?̂  Одборот за стопански план 
и финансии за проучување. Одборот за стопански 
план и финансии поднесе свои извештаи. Овие изве-
штаи се испечатени и заедно со законските предлози 
се поделени на природните пратеници, а ќе бидат ста-
вени на дневен ред кога ќе одлучи Собранието. 

По предлог на претседателот Собранието го у-
тврди следниот дневен ред: 

1. — претрес на Предлогот — закон за1 опште-
ствениот план на. Народна Република Македонија зад 
1952 годиш; 

2. — претрес на Предлогот закон за буџетот на 
, Народна Република Македонија за 1952 година; и 

3. — претрес на Предлогот-закон за државната* 
завршна сметка на Народна Република Македонија за 
1950 година 

По предлог на претседателот, Собранието одо-
брува отсуство .на народниот пратеник Лилјана Па-
ловска. 

^ Претседателот Димче Стојанов — Мире предложува 
да се трите извештаи на Одборот4 за стопански план 
и финансии поднесат едно по друго а дискусијата да 
биде заедничка, додека гласањето да биде извршено 
одделно по секоја точка од дневниот ред. 

Собранието се согласи со предлогот на претсе-
дателот. 

Претседателот соопштува да се минува на днев-
ниот ред. Известителот на Одборот за стопански план 
и финансии Мориц Романо го прочита извештајот на 
Одборов по првата точка од дневниот ред; извести-
телот Ванчо Бурзевски го прочита извештајот на Од-

борот по втората точка од дневниот ред; и извести-
телот Ванчо Николовим ,го прочита, ^извештајот на. 
Одборот по третата 'точка од дневниот ред. 

Претседателот објави дискусија по предлозите. 
Експозе, дадоа: Видое Смилевски потпретседател 

на Владата и претседател на Стопанскиот совет, Ни-
кола 'Минчев, потпретседател на Владата и министер 
На финансиите. 

Во 10,30 часот претседателот дава краток одмор 
од 15 минути. 

После одморот седницата продол(жува во 10,45 
часот. 

Експозе дадоа: Вера Аце/ва мн'-чстер-претседа-
тел на Советот за народно здравје и социјална поли-
тика; Наум Наумовски, министер претседател на Со-
ветот за земјоделие и шумарство; Аспарух Каневче, 
министер претседател на Советот за промет со стоки; 
Борко Темелковски, министер претседател на Советот 
за градежништво и индустрија. 

Потоа претседателот Димче Стојанов — Мире 
ја заклучи вторава седница на III-то вонредно заседа-
ние во 12 часот, идната ја закажа за 17 часот по 
пладне со дневен ред: предложување претресот по 
предлозите. 

Скопје, 28 април 1952 година. 

Претседател, 
Димче С т о ј к о в — Мире, е. р. 

Секретар, 
Фируз Назим, е. р. 
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ЗАПИСНИК 

ОД ТРЕТАТА СЕДНИЦА НА 1П-ТО ВОНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 

ОДРЖАНА НА 28 АПРИЛ 1952 ГОДИНА. 

Претседаваше: Димче Стојанов — Мире 
Секретар: Александар Мартиновски 
Претседателот Димче С т о ј к о в — Мире Ј а от-

вори третата седница н& Ш-то вонредно заседание на 
Народното собрание во 17 часот. 

П р о ч и т а т е записник од втората1 седница Со-
бранието го прими без забелешка. 

Претседателот објави дека се преминува да днев-
ниот ред: продолжување претресот на предлозите по 
дневниот ред: 

Експозеа дадоа: Даре Џамбаз, министер-претсе-
дател на Советот за просвета Наука и култура); Џафер 
Кодра, министер — т правосудне^; 

Во дискусијата зборуваа: Мито "Димитриевски 
„да" кој постави две прашања' до Претседателот нј# 
Владата на НРМ и тоа!; 
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1. што стака со пр?!шањето за враќањето на децата 
на бегалците од Егејска Македонија/ кои се наоѓаат 
во информбировскиТе земји и со спроведувањето на 
соодветната одлука од Генералното собрание на 
ООН; и 

2. како во оваа година ќе се исползуваат креди-
тите за' градење на станбени згради за бегалците од 
Егејска Македонија во нашата Република? . 

Потоа претседателот, Димче Стојанов *— Мире 
објави дека Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија ги усваја поставените праша-
ња и на идната седница ке даде одговор. 

Мишко Божиновски „за" и Љубо Зефиров „за" 
Потоа претседателот ја заклучи третата седница 

на Ш-то вонредно заседание во 18,30 часот, а идната 
ја. закажа за 29 април 1952 година во 9 часот, со 
дневен ред: продолжување претресот по предлозите. 

Скопје, 28 април 1952 година. 

Секретар, Претседател, 
Александар Мартиновски е. р. Димче Стојанов — 

Мире, е. р. 
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ЗАПИСНИК 

ОД ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА Ш-ТО ВОНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 

ОДРЖАНО НА 29 АПРИЛ 1952 ГОДИНА. 

Претседаваше: Димче Стојанов — Мире 
Секретар: Мито Хаџи Босилев 
Претседателот Димче Стојанов — Мире ја отво-

ри четвртата седница на Ш-то вонредно заседание 
на Народното собрание во 9,15 часот. 

Претседателот објавува дека се преминува на 
дневниот ред: продолжување претресот по пред-
лозите. 

Во дискусијата зборуваа народните пратеници: 
Киро Глигоров) „зја", 'Ниро 'Миљо цс Ни ^за",., Митко' 
Зафировски „за". 

Во 10,20 часот претседателот даде одмор од 15 
минути. 

После одморот, зборува^ народните пратеници: 
Ристо Попов „за", Ванчо Николов „за". Благој По-
пов „за", Лазар Колишевски, претседател на Владата од-
говори на прашањата, поставени од народниот прате-
ник Мито Димитрис вс ки. 

Претседателот даде одмор во 11,20 часот. 
После одморот дадоа! одговор на прашањата,, по-

ставени во дискусијата од некој народни пратеници, 
Дајре Џамбаз,, министер-претеедател на Советот за 
просвета,, наука и култура; Вера Ацева, министер-
претседател на Советот за народно здравје и соци-
јална политика; Стојан) Христов, народен пратеник; 
Аспарух Каневче, мини сте р - прете е дапе л на Советот за 
промет со стока. После одговорите на министрите зеде 
учество во дискусијата и народниот пратеник Димче 
Беловски, кој на крајот од својот говор од името на 
група народни пратеници, предложи текст ца протест 
по прашањето на децата од Егејска Македонија), за-
држани во информбировските земји. Народното собра-
ние го прими едногласно предложениот протест. 

Претседателот соопштува дека. листата на говор-
ниците е исцрпена, а Предлогот-закон за општестве-
ниот плац на» Народна Република Македонија за 1952 

година го стравува на гласање. Собранието гласајќи 
со дигање рака го усвои законскиот предлог. Претсе-
дателот обј)2(ви дека Законот за општествениот план 
на Народна Република Македонија за 1952 година, е 
примен едногласно од Собранието. 

Претседателот .соопштува дека се преминува из 
гласање на Предлогот-закон за буџетот На Народна 
Република Македонија т \ 1952 година. Собранието 
гласајќи со дигање рака го усвои законскиот предлог. 
Претседателот објави дека Законот за буџетот на №~ 
родна Република Македонија за 1952 година е-примен 
едногласно од Собранието. 

Потоа се преминува на гласање Предлогот —• за 
кон за државната завршна сметка на Народна Репуб-
лика Македонија за 1950 годиш!. Собранието гласајќи 
со дигање рака го усвои законскиот предлог. Претек 
дателот објави дек}з! Законот1 за завршната сметка на 
Народна Република Македонија за 1950 година е 
примен едногласно од Собранието. 

Потоа зборуваше народниот пратеник Лазо, Мој-
сов, з<а обидите на Лондонската конференција да ^е 
решава трстјанското прашање без учеството т \ нашите 
народи, кој на крајот од својот говор ја прочита ре-
золуцијата упатена до Народното собрание од група 
народни пратеници. Прочитавао^ резолуција Народното 
собрание ја прими со акламација. 

Со ова .дневниот ред беше исцрпен. Претседате-
лот предложи да се заклучи оваа седница и побара 
од Собранието овластување да претседателот и се-
кретарот го .оверат записникот од оваа седница. Со-
бранието ги усвои овие предлози. Прете е дате лот, 
Димче Стој анов-Мире ја заклучи четвртава! седница, а 
со тоа и Ш-то вонредно заседание на Народното со-
брание на НРМ во 12 часот. 

Скопје, 29 април 1952 година 

Секретар, Претседател, 
Мито Хаџи Засилен, е. р. Димче Стојанов—Мире, е. р. 

59 
Министерството на внатрешните работи на Народ-

на Република! Македонија — Скопје, согласно член 
13, буква Г) од Законот за удруженијата, соборите и 
другите јавни скупови, по поднесената пријава за одо-
брување оснивањето и работата наЈ „Македонското гео-
лошко друштво", донесе следното: 

РЕШЕНИЕ 
Се одобрува обивањето и работата на „Македон-

ското геолошко друштво" со седиште во град Скопје, 
а со право на дејност на подрачјето на Народна Ре-
публика Македонија. 

Такса по тар, бр. 1 и 7 од Законот за таксите е 
наплатена 

Решено во Министерството н'а внатрешните- ра-
боти на Народна Република Македонија — Скопје, на 
ден 19-Х1-1951 година, под бр. 31407/51. II—1—19 

во/ ~ 

Министерството на внатрешните работи на На-
родна Република Македонија - - Скопје, согласно член 

, 13, буква Г) од Законот за удруженијата, соборите и 
другите јавни скупови, по поднесената пријава за одо-
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б рува ње оснивање/го и работата на „Друштвото на Обе-
динетите нации за НРМ" со седиште во град Скопје, 
донесе следното: 

РЕШЕНИЕ 
Се одобрува осниваљето и работата, на „Друштво-

то на Обединетите нации за НРМ" со седиште во град 
Скопје а со право т \ дејноста на подрачјето на На-
родна Република Македонија. 

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е 
наплатена. 

Решено во Министерството на внатрешните ра-
боти Ш1 Народна Република Македонија -— Скопје, на 
ден 28-1-1952 година!, под бр. 310/52 год. И—6—104 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ 

Министерството на внатрешните работи на Народ-
на Република Македонија со решение IV бр. 519 од 
19-11-1952 година, ја одобрило промената на фамили-
ја рното име на Благу е Милан, роден на ден; 1 август 
1933 година во село Комиси ја , околија Прелог НР 
Хрватска, од родители: татко Бл'а|гус Лавро и мајка 
Илиќ Милица, род. Брода рик, со. пребивалишта со гр. 
Куманово, во смисла фамилијарните име во иднина да 
му гла<си Илиќ. 

Согласно член 21, ст. 2 од Законов за лични 
имиња оваа промена! важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ" I—4—59 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Окружниот суд во Скопје 'објавува дека Стојна 
Митрева Ј о т е в а , од Скопје, населба "Кисела вода", 
XI зграда, поднела тужба против мажот си Коле Геор-
гиев Ставрев, од село Трсе, Леримско, Егејска Маке-
донија, сега со неизвесно местожителство, за развод 
на бракот. 

Се поканува тужениот Коле да во рок оц два ме-
сеца по објавувањето на овој оглас во "Службен ве-
сник на НРМ" да се јави лично во судов или одреди 
свој застапник.. Во колку тоа во означениот род не 
го стори судот на негови разноски ќе му одреди за-
стапник и кгб донесе одлука по тужбата. 

Од Окружниот суд во — Скопје Г. бр. 233/52 
1-4-63 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Николиќ 
Цвета, од Скопје, ул. "Кеј 13 ноември" бр. 108, под-
нела тужба против својот брачен другар Николиќ Љ. 
Милорад, од село Миљенци, околија Алексиначка, 
НР Србија, сега со неизвесно местожителство за раз-
вод на бракот. 

Се поканува тужениот Милорад во рок од еден 
месец по објавувањето на о^ој оглас во "Службен 
весник на НРМ" да се јави на окружниот суд во Ско-
пје или одреди свој застапник. Во колку тоа' во опре-
делениот рок не го стори судот на негов ризик и раз-
н о с и по службена должност ќе' му 'одреди застапник 
и ќе донесе одлучеа по тужбата. 

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 372/52 

ОКОЛИСКИ СУД ЗА ГР. СКОПЈЕ 

Тужителката Дана Ристова Мушмулова, од Скоп-
је, подаде тужба против мажот и Ристо Георгиев Му-
шмулов, за развод на бракот. Бидејќи тужениот е со 
непознато местожителство и неизвестен едрес, се по-
викува) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ" да се јави или 
одреди свој застапник. Во противно, судот ексофицијо 
го одредува Георги Хаџи Манев, адвокат од Скопје, 
кој ќе го застапува на негови разноски. 

Од Околискиот суд за гр. Скопје, Г. бр. 1155/51 
1 - 4 — 6 1 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУГА 
Пред свој суд се води оставинска постапка по 

оставината на пок. Велокленоски Илија, бив. од е. Ја-
бланица-Струшко, кој после неговата смрт покрај дру-
гите наследници ја оставил и на е делницата Босила Ми-
хајлова Мазникоска, која живее со непозната адреса 
во НР Албанија. 

Се поканува насчпедницата Босилка да се јави на 
овој суд лично или преко полномошник во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на огласот во ,,Служ-
бен весник на НРМ". Во противно, оставината ќе се 
расправи во нејзино отсуство со определен, застапник. 

Од Околискиот суд во Струга, О. бр. 1/52 
I—4 - 6 0 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ 
ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

Министерството за финансии на НРМ во смисла 
на член 17 од Основниот закон за државните/ стопански 
претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистра-
ција на државните стопански претпријатија објавува. 

Со решение на Министерството за земјоделие и 
шумарство на НРМ бр. 59 од 27-11-1951 година, Кочо • 
Паунов назначен е за директор на Шумското стопан-
ство „Кожуф" со седиште ж> Демир Капија! и на дол-
жност стапил на 1-Ш-1Ѕ51 година, 0 д кђј ден има 
право да ја потпишува фирмата во границите на овла-
стувањето. 

Со решение на Министерството за земјоделие и 
шумарство на НРМ бр. 57 сд 26-11-1951 год. разрешен 
е од должност досегашниот директор Хасан Вукотиќ 
и од 1-III-1952 год. му престанува правото да ја пот-
пишува фирмата на претпријатието.. 

Бр. 12156/51 од Министерството за финансии на 
НРМ II—1—8 

Со решение на Главната дирекција за прехранбена 
индустрија на НРМ бр. 640 од 2-11-1952 година, Ми-
х а ј л о в е ^ Киро назначен е за директор на Фабриката 
за конзерви ,,Мичурин" со седиште во Скопје и на 
должност стапи/? на 1-11-1952 год., од кој ден има пра-
во да ја потпишува фирмата во границите на о в е -
нувањето. 

Со решение на Главната дирекци ја за прехранбена 
индустрија на НРМ бр. 592 од 31-1-1952 год. разрешен 
е од должност досегашниот директор Илиевски Илија 
п од 1-11-1952 год. му престанува правото да ја пот-
пишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 283/52 од Министерството за финансии на 
НРМ II—6—100 



Бр. 19 — Стр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 23-У1-1952 

Со решение на Главната дирекција за дрвна инду-
стрији) на НРМ бр 18 од 4-1V-! 952 година, Киро Мар-
ковски назначен е за директор на Фабриката за дрвна 
индустрија „Треска" со седиште во Скопје и на дол-
жност стапил на 1-IV-1952 год., од кој ден има право 
да ја потпишува! фирмата, во границите на овласту-
вањето. 

Со решение на Главната дирекција за дрвна инду-
стрија иа 'НРМ бр. 19 од 4-1У-1952 год. разрешен е 
од должност досегашниот директор Ангеле Стефанов-
ски и од 1-IV-1952 год. му престанува правото да ј а 
потпишува фирмата на претпријатието. 

Бр. 3309/52 од Министерството за финансии на 
НРМ II- 8- 152 

Врз основа решението на Владата на НРМ бр. 
2142 од 14-ХП-1951 год. Угостителското претпријатие 
Хотел и ресторан! „Македонија" со седиште во Скопје 
ге пренесува ел надлежност на Главната управа за 
туризам и угостителство на надлежност на Народниот 
одбор на град Скопје, поради кое се брише од реги-
стерот4 цз- државните стопански претпријатија под 
стопанска управа на републиканците органи. 

Бр. 1713/52 од Министерството за финансии на 
НРМ ц — е — 9 9 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Со решение на Извршниот одбор на Околискиот 

народен! одбор-Штип бр. 933 од 8-Ш-1952 година, 
Борис Шопов назначен е за директор нв\ Фабриката 
за ќерамиди „Брегалница" со седиште во село Ку1 

чичино и на должност стапил на 20-Ш-1952 год. од кој 
ден има право да ја. потпишува фирмата во границите 
нз, овластувањето. 

Со решение на Извршниот одбор на Околискиот 
народен одбор-Штип бр. 932 од 8-Ш-1952 год. разре-
шен! е од должност П&н.че Михаилов, досегашен дирек-
тор на Фабриката з5, ќерамиди „Брегалница" во село 
Кучичино и од 20-Ш-1952 год. му престанува пра-
вото да ја потпишува! фирмата на претпријатието. 

Бо. 1423/52 од Поверенството за финансии на 
ОНО-Штип II—8—139 

Со решение на Извршниот одбор на. Градскиот 
народен одбор-Струмица бр. 33 од 29-11-1952 година, 
Кирил Лазаров Тренчев назначен е за директор ма 
Државната столарска работилница .Јосиф Јосифовски-
Свештарот" со седиште го град Струмица и на дол-
жност стапил на 1-III-1952 год. од кој ден има право 
фирмата да ја потпишува. 

Со истото решение разрешен е од должност досе-
гашниот .директор Георги Лазаров, од кој ден му пре-
станува правото фирмата да ја потпишува. 

Бр. 3389/52 од Поверен,. за финансии на ГНО— 
Струмица II—8—147 

Со решение на Извршниот олбоп на Градскиот 
народен одб'ор-Прилеп бп. 6711 од Г8-1У-1952 год. 
разрешен е од должност Блаже Николовски, досега-
шен директор на Градското транспортно претпријатие 
„Транспорт" во Прилеп, од која дата му престанува! 
правото да ја потпишува фирмата нз претпријатието. 

Со истото решение назначен е за директор Блаже 
М. Јаничот и од 18-1У-1952 год. има право да ја пот-
пишува фирмата на претпријатието. Во случај на не-

говата отсутност фирмата ќе ја потпишува книговоди-
телот Миле Алимаскоски. 

Брч 6632/52 од Поверен, за финансии на ГНО— 
Прилеп4 11—8—151 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ И ЗАДРУЖНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа решението бр. 1690 од 2-П-1952 година 
на Поверенството за финансии на Народниот одбор 
на први реон-Скопје, записано е во регистерот на сто-
панските претпријатија на општествените и задруж-
ните организации на страна 5, рег. бр. 3, стопанско^ 
претпријатие под фирма: Новинско претпријатие,, На-
родна задруга" со седиште во Скопје. 

Претпријатието е основано со решение бр. 123 
од 1-11-1952 год. на Главниот сојуз на земјоделските 
задруги на НРМ. 

Претпријатието е под стопанска управа на Глав-
ниот сојуз на земјоделските задруги на НРМ. 

Предмет на работата на претпријатието е: изда-
вање на верникот* „Народна -задруга". 

Фирмата ќе ја потпишува в. д. директорот Љупчо 
Стојановски. 

Бр. 1690/52 од Поверен. финансии на Народ-
ниот одбор на први реон-Скопје. 

На основа решението на Поверен, за финансии № 
Народниот одбор на град Скопје бр. 2171 од 9-Ц-1952 
година, записано е во регистерот на стопанските прет-
пријатија на општествените и задружните организа-
ции на страта 6, реп. бр. 2, претпријатието под фирма: 
Издавачко претпријатие „Задружен живот" со седи-
ште во Скопје. 

Претпријатието е основано со- решение на Глав-
ниот сот"уз на земјоделските з?д гуги на НРМ. бр. 3 од 
8-11-1952 год. 

Претпријатието е пол стопанска управа на Глав-
ниот сојуз га земјоделските задруги на НРМ. 

Предмет т работата на претпријатието е: изда-
вање на книговодствен! материјал да суданските работ-
ни задруги и земјоделските задруги и стружни брошу-
ри за село. 

Фирмата, ќе ја потпишува в. д. директорот Панде 
Ташковски. 

Бр. 2771/52 од Поверен, за финансии нл ГНО — 
Скопје II—8—146 

СОДРЖИНА 
Рег. бр. 

56 Записник од втората седница на III-то 
вонредно заседание на Народното собра-
ние на НРМ — — — — — — 
Записник од третата седница на Ш-то 
вонредно заседание на Народното собра-
ние на НРМ, одржано на 28 април 1952 г. 
Записник од четвртата седница на Ш-то 
вонредно заседание на Народното собра-
ние ца НРМ, одржана на 29 април 1952 г, 
Решеше за оснивање на Македонското 
геолошко друштво — Скопје? — — — 
Решение за оснивање на Друштвото на 
обединетите нации за НРМ — -

57 

58 

59 

6С 

Страна 

145 

145 

146 

146. 

— 146 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" _ Скопје, ул. "29 Но-
ември". Одговорон уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. 'Гел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка — Скопје 

бр. 801-901702. Печатница "Гоне Делчев" — Скопје * 


