
Смрт иа фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Четврток, 28 октомври 1954 
Број 34 Година X 

I Претплата за 1954 изнесува 
600 дин. Овој број чини 20 динари. 
чековна сметка број 801-Т-166. 

146 
На, основа член 21 точка 5 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Народното 
собрание, на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 19 октомври 1954 година и 
на седницата на Соборот на производителите 
одржана на 19 октомври 1954 година, ја до-
несе следнава 

ОДПУКА 
ЗА Р13МЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 

ЗА 1954 ГОДИНА 

1) Во глава XXIV, одел 1 се менува и 
гласи: 

„Во 1954 година Републиката, ќе располага 
со средства во износ од 8.189 милиони ди-
нари". 

2) Во глава XXIV, одел 2; алинеа е) се 
менува и, гласи: 

„е) буџетски приходи 95 милиони динари". 
Се додава нова алинеа која гласи: 
„3) Помош од Сојузот за инвестиции 

2.000 милиони динари". 
3) Во глава XXV, одел 1 се менува и 

гласи: 
„Средствата со кои располага Републи-

ката во 1954 год. во висина од 8.189 милио-
ни динари се распределуваат". 

Алинеа а) се менува и гласи: 
,,б) за општествени фондови 3.179 ми-

лиони динари." 
4) Глава XXVI, точка 1: 
Алинеа „о", „б" и „а" се менува и гласи: 
„а) Истражни работи на талк. лискун, 

фалшпат, гипс и друго 21 милиони динари '. 
,,б) Истражни работи на обоени метали 

(антимон, олово, цинк, манган, бакар, ру гил, 
арсен и друго) 45 милиони динари". 

„е) Студии и изработка на техничка до-
кументација за рудникот за јаглен „Осло-
меј" 20 милиони динари". 

— Се додава нова алинеа која гласи: 
.,,ж) студии и истраги во индустријата 15 

милиони динари. 
5) Глава XXVI, точка 2: 
алинеа „е" се менува и гласи: 
„е) студии и истражувања во водосто-

панството и бупци 118 милиони динари". 
6) Глава XXVI, точка 3 се менува и 

гласи: 
„3) станбена изградба во Скопје — из-

градба на станови 335 милиони динари." 
7) Глава XXVI, точка 4, алинеа „а" се ме-

нува и гласи: 
„а) клинички блок 275 милиони динари. 
8) Глава XXVI, точка 6, се менува и 

гласи: 
„6) Инвестиции во земјоделските науч-

ни установи (институти, заводи и станици) 
70 милиони динари". 

9) Глава XXVI, точка 8, се менува и 
гласи: 

„8) завршување на административни 
згради на републичките . установи 100 ми-
лиони динари". 

10) После точка 8, од глава XXVI се до-
даваат нови точки кои гласат: 

,,8а) Продолжување градбата на просвет-
ни објекти: 

„а) Студентска населба 60,000.000 д.'с 

,,б) Филозофски факултет 25,000.000 д." 
„в) Земјоделско-шумарски 

факултет 18,000.000 д." 
,,г) Адапција на зградата 

на Правно-економскиот 
факултет 15,000.000 д." 

,,д) Учителско училиште 5,000.000 д / ' 
„86) Изградба на патишта: 

„а) Пат Битола-Охрид 372 мил. дин." 
,,б) Пат Струмица-Радо-

виш 100 мил. дин." 
„в) Пат Скопје-Катланово 19 мил. дин." 
,,г) Техничка документа-

ција за патишта 17 мил. дин." 
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,,д) Опрема за одржување 
ца патишта 81 мил. дин." 

Бр. 841 
Скопје, 19 октомври 1954 година 

Народно собрание на 
Народна Република Македонија 

Потпретседател 
на Народното собрание, 

Никола Минчев, е. р. 
Претседател 

на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

Претседател 
нд Соборот на производителите, 

Борко Темелковски, е. р. 

147 
На основа член 21 точка 5 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Народното 
собрание, на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 19 октомври 1954 година и 
на седницата на Соборот на производителите 
одржана на 19 октомври 1954 година, ја до-
несе следнава 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1954 ГОД. 

I. 
Во приходниот дел на Републичкиот бу-

џет се вршат следните изменувања и допол-
нувања: 

1. — 6 дел — вишок на приходи, парти-
јата 33 — вишок на приходите од минатата 
година, во износ од 1.463,000.000. — динари 
се брише во ' целост. 

2. — Во 7 дел — дотација се додава нов 
раздел кој гласи „2 Раздел — партија 35 — 
помош од ФНРЈ за инвестиции динари 
2.000,000.000.— 

3. — Износот на 7 дел — дотација се 
зголемува на 5.987,000.000.— динари, а из-
носот на вкупните приходи се зголемува на 
7.939,000.000.— динари. 

II. 
Во расходниот дел на Републичкиот бу-

џет за 1954 година се вршат следните изме-
нувања и дополнувања: 

1. — Во 15 раздел — Управа за инвести-
циона изградба:1 

а) во партијата 1 — 890, позиција 1 — 
градежи се додаваат нови субпозиции кои 
гласат: 

г) пат Битола—Охрид „ 372,000.000 д. 
е) пат Струмица—Радовиш 100,000.000 д. 

ж) пат Скопје—Катланово 19,000.000 д. 
Износот на позицијата 1 — град ежи се 

зголемува на 1.381,000.000.— динари. 
б) Во партијата 1 — 890, позиција 2 — 

студии и истраги: 
— Субпозиција „б" — истражни работи на 

талк. гипс и др. се намалува на 21,000.000 д. 
— Субпозиција „в" — истражни работи 

на обоени метали (антимон, олово, цинк, ман-
ган, бакар, рутил, арсен и др.) се намалува 
на 45,000.000.— динари. 

— Субпозиција „е" студии и изработка 
на техничка документација на рудникот за 
јаглен „Осломеј" се намалува на 20,000.000.— 
динари. 

— Субпозиција „ж" студии и истраги за 
водостопанство и бупци се зголемува на 
118,000.000.— динари. 

— Се додава нова субпозиција која гласи: 
„з" — Техничка документација за па-

тишта 17,000.000.— динари. 
в) Во партијата 1—890 се додава нова по-

зиција и субпозиција која гласи: 
„з" — Опрема 
а) Опрема за одржување на патишта 

81,000.000.— динари. 
Износот на партија 1—890 се зголемува 

на динари 1.748,000.000.— 
г) Во партија 3—891 по позиција 1 — гра-

дежи: 
— Субпозиција „а" — станбена изградба 

во Скопје се зголемува на 335,000.000. — 
динари. 

— Субпозиција „б" клинички блок се на-
малува на 275,000.000 динари. 

— Субпозиција „г" — инвестиции на зе-
мјоделските научни установи (институти), 
заводи и станици) се намалува на 70,000.000. 
динари. 

— Субпозиција „ж" — довршување на 
административната зграда на Републичките 
установи се зголемува на 100 милиони ди-
нари. 

Се додаваат нови субпозиции кои гласат: 
„з" Студентска населба од дин. 60,000.000 
„и"' Филозофски* факултет 

од дин. < 25,000.000 
„ј" Земјоделско-шумарски фа-

култет дин. 18,000.000 
„к" адаптација на зградата на 

Правно-економски факул-
тет дин. 15,000.000 

„л" Учителско училиште дин. 5,000.000 
Износите на позицијата 1 — градежи 

партијата 3—891 и на делот 3 — ^ с т о -
пански инвестиции се зголемуваат на 
1.272,000.000 динари. 
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Износот на 15 раздел — Управа за 
инвестициона изградба се зголемува на 
3.022,600.000.— динари. 

2) Во 25 раздел — буџетски резервен 
фонд, партијата 12—218 позиција 2 — „Кре-
дити на исплата на дополнителни плати и 
допринос за социјално осигурување на ис-
тите се намалува на дин. 76,000.000.— 

Износите на 12 дел и 25 раздел се нама-
луваат на 411,077.000.— динари. 

3) Вкупните приходи и вкупните расхо-
ди на Републичкиот буџет за 1954 година 
изнесуваат и тоа: 

Приходи: дин. 7.939.000.000 
Расходи: дин. 7.939.000.000 

Бр. 839 
Скопје, 19 октомври 1954 година 

Народно собрание на 
Народна Република Македонија 

Потпретседател 
на Народното собрание, 

Никола Минчев, е. р. 
Претседател 

на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Борко Темелковски, е. р. 

148 
На основа член 21 точка 8 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Народното 
собрание, на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 19 октомври 1954 година и 
ка седницата на Соборот на производител 
лите одржана на 19 октомври 1954 година, 
ја донесе следнава 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКА 

КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се оснива Селско-стопанска комопа за 
територијата на Народна Република Маке-
донија. 

Седиштето на Комората е во Скопте. 
2. Задача на Комората е да работи на уна-

предување на производството во селското 
стопанство, да се грижи за зацврстување и 
развивање на добрите деловни обичаи, да 
работи на јакнење одговорноста на стопан-
ските организации спрема општествената 
заедница и да врши општествена контрола 
над стручните здруженија. 

3. Со статутот на Комората поблиску ќе 
се одредат задачите и организацијата на Ко-
мората, како и начинот на нејзината работа. 

4. Надзор над законитоста на одделните 
акти на Комората врши Државниот секре-
таријат за работи на стопанството; 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија, 

Бр. 834 
Скопје, 19 октомври 1954 година 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Потпретседател 
на Народното собрание, 

Никола Минчев, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Борко Темелковски, е. р. 

149 
На основа член 49 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и член 5 став 1 во 
врска со член. 14 став 4 од Правилникот за 
работа на Народното собрание на НРМ, На-
родното собрание на заедничката седница на 
Републичкиот собор и Соборот на произво-
дителите одржана на 18 октомври 1954 годи-
на донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИОТ 
СЕКРЕТАР И ИЗБОР НА НОВ СЕКРЕТАР 

НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
1. Мориц Романо, досегашен »секретар на 

Народното собрание се разрешува од дол-
жноста секретар на Народното собрание по-
ради заминување на нова должност. 

2. Се избира за секретар на Народното со-
брание народноиот пратеник Благој Левков. 

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 835 

Скопје, 18 октомври 1954 година 

Потпретседател 
на Народното собрание, 

Никола Минчев, е. р. 
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150 V 
На основа член 80 став 2 од Правилникот 

за работата на Народното собрание, Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија на својата седница од 18 октомври 
1954 година донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕ-

НОВИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
1. — Се зголемува бројниот состав на Из-

вршниот совет од единаесет на тринаесет 
члена. 

2. — Оваа одлука влегува во сила со неј-
зиното усвојување од Народното собрание. 

Бр. 817 
Скопје, 18 октомври 1954 година 

Потпретседател 
на, Народното собрание, 
Никола Минчев, е. р. 

V 151 
На основа член 35 ст. 1 од Законот за сто-

панските судови, Народното собрание на На-
родна Република Македонија на, својата за-
едничка седница на Републичкиот собор и 
Соборот на производителите од 18 октомври 
1954 година, донесува 

ОДЛУКА 
ЗА БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И ПОВРЕМЕ-
НИТЕ СУДИИ ВО ВИШИОТ СТОПАНСКИ 
СУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ЗА БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО 

ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ 
1. Во Вишиот стопански суд на Народна 

Република, Македонија се определуваат: 
претседател, 4 судии и 91 повремени судии; 

2. Во окружните стопански судови се оп-
ределуваат и тоа: 

во Окружниот стопански суд — Скопје: 
претседател и 6 судии; 

во Окружниот стопански суд — Битола: 
претседател и 3 судии; и 

во Окружниот стопански суд — Штип: 
претседател и 2 судии. 

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 819 

Скопје, 18 октомври 1954 година 

Потпретседател 
на Народното собрание; 
Никола Минчев, е. р. 

152 V,-

На основа член 30 ст. 2 и член 58 ст. 1 во 
врска со чл. 69 ст. 2 од Законот за стопан-
ските судови, Народното собрание на Народ-
на Република Македонија на својата седни-
ца од 18 октомври 1954 година, донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБИРАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ СУ-
ДИИ НА ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Вишиот стопански суд на Народна 
Република Македонија се избираат: 

за претседател — Петар Костов Лешта-
ров, досегашен претседател на Државната 
арбитража на НРМ; 

за судии: 
Тодор Ташков Груевски, досегашен су-

дија на Окружниот суд во Битола; и 
Панде Методиев Шахов, досегашен арби-

тер на Државната арбитража на НРМ. 
2. Се разрешуваат од досегашната долж-

ност поради заминување на други должности 
и тоа: Иван Несторов Поповски, досегашен 
арбитер на Државната арбитража на НРМ и 
Герослав Томов Горовски, досегашен арби-
тер на Државната арбитража на НРМ. 

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 814 

Скопје, 18 октомври 1954 година 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Никола Минчев, е. р. 

153 
На основа член 30 став 3 од Законот за 

стопанските судови, Народното собрание на 
Народна Република Македонија на својата 
седница од 18 октомври 1954 година, доне-
сува 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБИРАЊЕ НА СУДИИ НА ОКРУЖ-
НИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ НА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се избираат судии на окружните сто-

пански судови, и тоа: 

НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД 
ВО СКОПЈЕ 

За претседател Славко Стојанов Митев-
ски, досегашен претседател на О к р у ж н а ^ 
арбитража во Скопје. 

За судии: 
Герослав Томов Геровски, досегашен ар-

битер на Државната арбитража на НРМ; 
Иван Несторов Поповски, досегашен ар-

битер на Државната арбитража на НРМ; 
Тодор Миов Митрушевски, досегашен ар-

битер на Окружната арбитража во Скопје, 
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Томо Атанасов Иванов, досегашен арби-
тер на Окружната арбитража во Скопје и 

Божин Петров Ингилизовски, досегашен 
арбитер на Окружната, арбитража во Скопје. 

НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД 
. ВО БИТОЛА 

За претседател Бранко Божинов Блажев-
ски, досегашен претседател на Окружната 
арбитража во Битола. 

За судии: 
Јован Костов Марковски, досегашен ар-

битер на Окружната арбитража во Битола и 
Милеса Цветкова Стрезовска, досегашен 

арбитер на Окружната арбитража во Битола. 

НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД 
ВО ШТИП 

За претседател Наќе Лазев Гроздановски, 
досегашен судија на Окружниот суд во 
Штип. 

За судија: 
Петар Христов Петковски, досегашен 

претседател на (^кружната арбитража во 
Штип. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
^ Бр. 815 

Скопје, 18 октомври 1954 година 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Никола Минчев, е. р. 

1 5 4 ^ 

На основа член 30 став 2 од Законот за 
стопанските судови, Народното собрание на 
Народна Република. Македонија, * на својата 
седница од 18 октомври 1954 година, доне-
сува 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБИРАЊЕ НА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ 
НА ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД НА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
* 

I. — Се избираат за повремени судии на 
Вишиот стопански суд на Народна Репуб-
лика Македонија: 

1. Тутунџиев Георги, советник во Из-
вршниот совет на НРМ, 

2. Лазаров Томо, советник во Извршниот 
совет на НРМ, 

3. Цаца Горѓи, виши референт во Извр-
шниот совет на НРМ, 

4. Спасов Радој, началник во Државниот 
секретаријат за стопанство, 

5. Леловски Свето, началник во Држав-
ниот секретаријат за стопанство, 

6. Нејков Душан, началник во Држав-
ниот секретаријат за стопанство, 

7. Стојчев Борислав, началник во Др-
жавниот секретаријат за стопанство, 

8. Хас инж. Херта, началник во Држав-
ниот секретаријат за стопанство, 

9. Крстевски Крсте, началник во Држав-
ниот секретаријат за стопанство, 

10. Анастасов Киро, началник во Држав-
ниот секретаријат за стопанство, 

11. Божиновски Божин, дев. инспектор во 
Државниот секретаријат за стопанство, 

12. Спасовска Савка, дев. инспектор во 
Државниот секретаријат за стопанство, 

13. Трајановиќ Никола, виши референт 
во Државниот секретаријат за стопанство, 

14. Атанасов Блажо, виши референт во 
Државниот секретаријат за стопанство, 

15. Галиќ Младен, виши референт во Др-
жавниот секретаријат за стопанство, 

16. Ивановски Свето, правен референт во 
Државниот секретаријат за стопанство, 

17. Дрнковски инж. Гаврил, Електро-
енерг. инспектор во Државниот секретаријат 
за стопанство, 

18. Тасевски инж. Александар, инд. ин-
спектор во Државниот секретаријат за сто-
панство, 

19. Анастасов Илија, инспектор за паза-
ришта во Државниот сек. за стопанство, 

20. Волканов Ристо, финан. инспектор во 
Управата за финансии во Државниот секре-
таријат за стопанство, 

21. Крстев Георги, финан. инспектор во 
Управата за финансии во Државниот секре-
таријат за стопанство. 

22. Даниловиќ Стојан, финан. инспектор 
во Управата за финансии во Државниот се-
кретаријат за стопанство, 

23. Илиев Спасен, финан. инспектор во 
Управата за финансии во Државниот секре1-
таријат за стопанство, 

24. Марјановски Милорад, финан. инспек-
тор во Управата за финансии во Државниот 
секретаријат за стопанство, 

25. Стојановски Александар, финан. ин-
спектор во Управата за финансии во Држав-
ниот секретаријат за •стопанство, 

26. Туџаров Коста, планер во Заводот за 
стопанско планирање, 

27. Тасевски Павле, планер во Заводот за 
стопанско планирање, 

28. Миланковски Цане, планер во Заводот 
за стопанско планирање, 

29. Џимрев Борис, планер во Заводот за 
стопанско планирање, 

30. Зографски Јован, планер во Заводот 
за стопанско планирање, 

31. Спасевски инж. Никола, планер во 
Заводот за стопанско планирање, 

32. Мицевски Благоја, инспектор за паза-
рили^ во Државниот секретаријат за сто-
панство. 

33. Филиповски Ристо, планер во Држав-
ниот секретаријат за општата управа и буџет, 

34. Танева Славка, планер во Државниот 
секретаријат за опнггата управа и буџет, 

35. Цветанов Јордан, началник во Држав-
ниот секретаријат за општата .управа и буџет, 
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- 36. Хаџи Пецов Крум, ревизор во Држав-
ниот секретаријат за општата управа и бу-
џет, 

37. Трпеновски Страшо, виши референт 
во Државниот секретаријат за општата упра-
ва и буџет, 

38. Доновски Митко, виши референт во 
Државниот секретаријат за внатрешни ра-
боти, 

39. Трајковски Танаско-Левски, референт 
во Државниот секретаријат за внатрешни 
работи, 

40. Трипунов Јанев Никола, началник во 
Државниот секретаријат за прав. управа, 

. 41. Сидовски Коста, економист на Еко-
номскиот институт, 

42. Сапунов инж. Петко, инж. во Правно-
економскиот факултет, 

43. Трајковски Круме, секретар на Прав-
но-економскиот факултет, 

44. Груевски инж. Борис, директор на 
Управата за шумарство, 

45. Михајлов инж. Михајло, виши рефе-
рент во Управата за шумарство. 

46. Краинчанец Тодор, правен референт 
во Народната банка. 

47. Гроздов Христо, директор на Народ-
ната банка, 

48. Гераков Иван, директор на Народна 
банка, 

49. Петрушевски Георги, директор на На 
родната банка, 

50. Пасху Ефстрати, директор на Народ-
ната банка, 

51. Косигеровски Георги, виши референт 
во Народна банка, 

52. Ивановски Иван, виши референт во 
Народната банка, 

53. Михајлова Рада, виши референт во 
Народната банка, 

54. Самарџиев Борис, гл. секретар на Тр-
говската комора на НРМ, 

55 Џорџевски Крсто, секретар на Тргов-
ската комора на НРМ, 

56. Воденичарски Никола, секретар на Тр-
говската комора на НРМ, 

57. Мукаетов Благоја, секретар на Тргов-
ската комора на, НРМ, ' ' 

58. Костов Димче, секретар на Трговската 
комора на НРМ, 

59. Зографски Тодор, Занаетчиска комора 
на НРМ, 

60. Петровски Страхил, секретар на За-
наетчиската комора на НРМ, 

61. Дирј ановски Лазо, Главен задружен 
сојуз на НРМ, 

62. Стојанов Таше, ревизор на Главниот 
задружен сојуз на НРМ, 

63. Трендафиловски инж. Митко, Главен 
задружен сојуз на НРМ. 

64. Јосифовски Томо, економист во Глав-
ниот задружен сојуз на НРМ, 

65. Поленак Ристо, виши референт во Дир. 
на железниците, 

бб. Бунгуров Анастас, референт во Дир. на 
железниците, 

67. Костов Стефан, шеф на Дирекција-
та на ПТТ, 

68. Матевски Трајко, началник во Дирек-
цијата на ПТТ, 

69. Богатиновски Душан, „Хидроелектро-
проект", 

70. Блажевски инж. Благоја, „Хидро-
електропроект ", 

71. Петрушевски инж. Васко, директор на 
Заедницата на електро претпријатија, 

72. Бидиков Љубомир, секретар на Заед-
ницата на електро претпријатија, 

73. Новак Јосип, шеф економ во Заедни-
цата на електро претпријатија, 

74. Иванов Владо, гл. диспечер во Заедни-
цата на електро претпријатијата, 

75. Прошев Љубомир, економист во Ди-
рекцијата на „Житен фонд" на НРМ, 

76. Нанчев Александар, планер во Упра-
вата за планирање, 

77. Ѓорѓиевски Вене, виши референт во 
Извршниот совет на НРМ, 

78. Михајлов Крум, економист во НО на 
град Скопје, 

79. Минов Ордан, комерцијалист во „Ан-
грограѓа". 

80. Стаматовски Коста, директор на „Ан-
гротекстил", 

81. Арсов Лазар, директор на ф-ката за 
чорапи „Црвена Звезда", 

82. Поповски Темелко, директор на кон-
фекц. „Прогрес", 

83. Сиџимовски Крсте, економист во „Про-
грес", 

84. Доновски д-р Ѓорѓи, тех. директор на 
ф-ката за сапун „Цветан Димов", 

85. X. Томов, инж. Киро, тех, директор 
на Ф-ката за алкалоиди, 

86. Цветковски Ангеле, книговодител во 
Ф-ката за алкалоиди, 

87. Стојановски Климе, директор на Фа-
бриката за алкалоиди, 

88. Гавриловски Тасе, директор на Ф-ката 
„Бисерка", 

89. Димитриовски Методија, тех. раково-
дител на Ф-ката „Бисерка", 

90. Костадинов Ѓорѓо, референт во извоз 
ното претпријатие „Вардар" и 

91. Димитров Борис, директор на „Ангро-
колонијал". 

П. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 818 

Скопје, 18 октомври 1954 година 
Потпретседател 

на Народното собрание 
Никола Минчев, е. р. 

455 
На основа чл. 12 и 49 став 3 од Законот 

за судовите, Народното собрание на Народна 
Република Македонија на својата седница 
од 18 октомври 1954 година, донесува 
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ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ 

НА СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ 
1. Се разрешуваат од досегашната долж-

ност поради заминување на други должнос-
ти, и тоа: 

а) Славко Татарчев, досегашен судија на 
Окружниот суд во Скопје; 

б) Диоген Хаџи Коста, досегашен судија 
на Окружниот суд во Битола; 

в) Тодор Груевски, досегашен судија на 
Окружниот суд во Битола; 

г) Наќе Гроздановски, досегашен судија 
на Окружниот суд во Штип. 

2. Се избираат за судии и тоа,: 
а) на Окружниот суд во Скопје Никола 

Беака, досегашен судија на Околискиот суд 
во Скопје; 

б) на Окружниот суд во Битола Михаил 
Попов, досегашен судија на Околискиот суд 
во Битола и Борис Котлар, досегашен судија 
на Околискиот суд во Охрид; 

в) на Окружниот суд во Штап Трајко 
Калајџиски:, досегашен претседател на Око-
лискиот суд во Штип; и 

г) на Окружниот суд во Гостивар Владо 
Најдовски, досегашен претседател на Око-
лискиот суд во Кичево. 

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 816 

Скопје, 18 октомври 1954 година 
Потпретседател 

на, Народното собрание, 
Никола Минчев, е. р. 

'156 
На основа член 42 став 1 од Уставниот^ 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и член 3 од 
Правилникот за работа на Републичкиот со-
бор, Народното собрание, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 19 октом-
ври 1954 година, ја донесе следнава 

ОДЛУКА 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ И ФАКУЛТЕТИТЕ ВО 
СКОПЈЕ 

I. 
До донесување Статутот на Универзите-

тот и статутите на факултетите во Скопје, 
органите на Универзитетот и на факултети-
те, одредени со Општиот закон за универзи-
тетите, ќе се образуваат според одредбите на 
оваа одлука. 

А. Органи на Универзитетот 
II. 

Во Универзитетска^ совет, покрај чле-
новите што ги избира Народното собрание и 

ректорот; и проректорот на Универзитетот, 
другите членови ќе се изберат на следниот 
начин: 

а) факултетските управи на сите факул-
тети во состав на Универзитетот во Скопје, 
а имено: Филозофскиот, Медицинскиот, Зем-
ј оделско-шумарскиот, Правно-економскиот 
и Техничкиот своите претставници ке ги из-
берат на свои седници. 

б) Народниот одбор на град Скопје ќе из-
бере еден член на заедничка седница на 
Градскиот собор ц Соборот на производите-
лите; 

в) Студентите својот претставник — член 
во Универзитетскиот совет ќе го изберат на 
собрание што ќе го образуваат делегати на 
студентите од сите факултети. 

III. 
Во Универзитетското собрание ќе изберат: 
а) асистенти^ од секој факултет на три 

асистента по еден член; 
б) другите факултетски соработници рд 

секој факултет на три соработници по еден 
член; и 

в) студентите од секој факултет по 5 прет-
ставници. 

IV. 
Ректорот и проректорот ги избира Уни-

верзитетското собрание со тајно гласање на 
основа предлог што можат да го поднесат 
најмалку 5 члена на Собранието. 

В. Органи на факултетите 
V. 

Во факултетските совети, покрај члено-
вите што ги избира Народното собрание ка-
ко и деканот и продеканот, другите членови 
ќе се изберат на следниот начин: 

а) секоја факултетска управа на своја 
седница ќе избере 5 члена; 

б) студентите својот претставник — член 
во факултетскиот совет ќе го изберат на со-
брание што ќе го образуваат делегати на 
студентите од факултетот. 

VI. 
Во факултетските управи на поедините 

факултети, факултетските соработници (аси 
стенти, научни и стручни соработници, пре-
подазатели, раководители^ на вежби и прак-
тични работи, лектори и други од самите фа-
култети и нивните установи) на свои собра-
нија што ќе ги образуваат сите асистенти од-
носно соработници од соодветниот факултет 
ќе ги изберат следниот број членови: 

а) асистентите на пет асистенти по еден 
член; 

б) другите факултетски соработници на 
пет соработници по еден член. 

Бројот на асистентот© односно другите 
факултетски соработници избрани согласно 
предниот став не може да биде поголем од 
V« од бројот на наставниците на факултетот, 
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Во случај кога бројот на асистентите, од-
носно другите факултетски соработници, 
што треба да се изберат според оваа точка 
е поголем од максималниот број одреден со 
претходниот став, бројот на асистентите од-
носно на другите факултетски •соработници, 
на кои следува да се избере член соодветно 
се зголемува. 

VII. 
Деканот на секој факултет го избира фа-

култетската управа со тајно гласање на ос-
нова поединечно кандидирање. Деканот од 
претходната година, по правило, е продекан 
во идната година. 

Во случај деканот од претходната година 
да не стане продекан во идната година, фа-
култетската управа, избира продекан од ре-
дот на професорите на начинот пропишан за 
избор на декан. 

В. Општи одредби за изборите 

' УШ. 
Изборните тела — собранија на факул-

тетските соработници и студентите за избо-
рите пропишани со оваа одлука ќе се обра-
зуваат на следниот начин: 

а) сите асистенти односно сите други фа-
култетски соработници од секој факултет го 
образуваат телото за избор членови во уни-
верзитетското собрание и во факултетската 
управа; 

б) изборното тело за избор во универзи-
тетското собрание претставници од редот на 
студентите (точка III од оддукава) го обра-
зуваат делегати што ги избираат студентите 
на секој факултет и тоа по 15 делегати од 
секоја година; 

в) изборното тело за избор член во фа-
култетскиот совет од редот на студентите 
(точка VI од Одлукава) го образуваат деле-
гати што ги избираат студентите од тој фа-
култет и тоа по 15 делегати од секоја година; 

г) изборното тело за избор претставник 
— член во универзитетскиот совет од редот 
на студентите (точка И од Одлукава) го об-
разуваат членовите на изборните тела озна-
чени во оваа точка под б) ив ) . 

IX. 
Изборните тела одредени со оваа одлука 

како и првите седници на универзитетските, 
односно факултетските органи ги свикуваат: 

а) изборните тела за факултетските ор-
гани и првите состаноци на факултетските 
органи — деканите на факултетите; 

б) изборните тела за универзитетските 
органи и првите состаноци на универзитет-
ските органи — ректорот на универзитетот. 

X. 
Сите избори пропишани со оваа одлука 

се вршат со јавно гласање на основа поеди-
нечно кандидирање, освен изборите на рек-
торот и проректорот односно деканите и про-

деканите, кои ќе »се вршат на начинот одре-
ден во точка IV и VII од Одлукава. 

За полноважноста на изборите нужно е 
во изборот да учествува мнозинство од чле-
новите на изборното тело. 

За избран се смета кандидатот што добил 
најголем број гласови, а во случај двајца или 
повеќе кандидати да добијат еднаков број 
гласови, гласањето- се повторува се додека 
еден од кандидатите не добие мнозинство 
гласови. При повторувањето на гласањето 
можат да се кандидираат и други кандидати, 
како и да се повлекуваат истакнатите кан-
дидатури. 

По исклучок од предниот став за ректор 
и проректор односно декан и продекан за из-
бран се смета кандидатот што добил мнозин-
ство гласови од сите присутни членови. Ако 
од предложеното кандидати никој не добие 

^апсолутно' мнозинство гласови од сите при-
сутни членови, гласањето се повторува се 
додека не се добие такво мнозинство. При 
повторувањето на гласањето можат да се 
кандидираат и други кандидати, како и да 
се повлекуваат истакнатите кандидатури. 

XI. 
Со собранијата за изборите одредени со 

оваа одлука раководи претседателство што 
се избира на собранието по предлог и од ре-
довите на членовите на собранието. 

Претседателството од предниот став се 
состои од три члена. 

По изборот на претседателството собра-
нието избира записничар, двајца заверувачи 
на записникот и верификациона комисија од 
три члена. 

ХП. 
Гласањето на изборите одредени со оваа 

одлука, доколку со неа не е инаку пропи-
шано, се врши, по правило, со кревање рака. 
Ако резултатот од гласањето не може да се 
установи на тој начин, гласањето се врши 
поименично. 

ХИТ. 
Членовите на изборното тело должни се 

на истото да му поднесат полномошно од те-
лото што ги избрало за делегати односно чле 
нови на изборното тело. 

XIV. 
Се овластува Извршниот совет да донесе 

поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука, како и да се грижи за нејзиното из-
вршување. 
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XV. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

нејзиново* донесување. 
Бр. 838 

Скопје, 19 октомври 1954 година 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Никола Минчев, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

157 
На основа член 42 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и член 3 од 
Правилникот за работа на Републичкиот со-
бор, Народното »собрание на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 19 октом-
ври 1954 година, ја донесе следнава 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И ИМЕНУВА-
ЊЕ ЧЛЕНОВИТЕ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИ-

ОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 
ВО СКОПЈЕ 

I. 
Во Универзитетскиот совет на Универзи-

тетот во Скопје, во смисла на чл. 34 став 2 
од Општиот закон за универзитетите, На-
родното собрание ќе избере осум члена. 

II. 
За членови на Универзитетскиот совет на 

Универзитетот во Скопје се избираат: 
1. Никола Минчев 
2. Димче Мире 
3. Владо Малевски 
4. Вукашин Попадиќ 
5. Асен Групче 
6. Сане Гр личков 
7. Михајло Зисиќ 
8. Јордан Блажевски 

Ш. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

нејзиното донесување. 
Бр. 840 

Скопје, 19 октомври 1954 година 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Никола Минчев, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

.158 
На основа член 42 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и лчен 3 од 
Правилникот за работа на Републичкиот со-
бор, Народното собрание, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 19 октом-
ври 1954 година, ја донесе следнава 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИТЕ ВО ФАКУЛТЕТСКИ-
ТЕ СОВЕТИ НА ФАКУЛТЕТИТЕ ОД УНИ-

ВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 
I. 

Во факултетските совети на поедините 
факултети од Универзитетот во Скопје, во 
смисла на чл. 46 став 2 од Општиот закон за 
универзитетите, Народното собрание го из-
бира следниот број членови: 

а) во факултетскиот совет на Филозофи 
скиот факултет 7 члена; 

б) во факултетскиот совет на Медецин-
скиот факултет 7 Члена; 

в) во факултетскиот совет на Земјодел-
ско-шумарскиот факултет 7 члена; 

г) во факултетскиот совет на Технички-
от факултет 7 члена; 

д) во факултетскиот совет на Правно-
економскиот факултет 7 члена. 

II. 
За членови на факултетските совети на 

поедините факултети се избираат: 

а) на Филозофских факултет: 
1. Спасе Куљан 
2. Мито Хаџи Василев 
3. Мито Димитриевски 
4. Јордан Димевски 
5. Боро Чушкар 
6. Димче Најденовски 
7. Коле Поповски 
б) на Медицинскиот факултет: 
1. Даре Џамбаз 
2. Вера Ацева 
3. Христо Дума 
4. Ѓорѓи Икономов 
5. Лилјана Манева 
6. Глигор Тофовски 
7. Никола Георгиев 
в) на Земјоделско-шумарскиот факултет: 
1. Илија Оровчанец 
2. Филип Николовски 
3. Смиле Смилевски 
4. Борис Груевски 
5. Стојан Калеов 
6. Христо Беака 
7. Мире Заковски 



Вр. 34 Стр. 466 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 16 октомври 1954 

г) на Техничкиот факултет: 
1. Тиберије Киријас 
2. Ангел Чемерски 
3. Александар Илиев 
4. Велко Сапунџиев 
5. Ѓорѓи Влашки 
6. Грга Чулиќ 
7. Панче Зафиров 
д) на Правно-економскиот факултет: 
1. Перо Корабар 
2. Диме Бојановски! 
3. Асен Симитчиев 
4. Ристо Џунов 
5. Јован Дуковски 
6. Јован Крстевски 
7. Ацо Ицев 

Ш. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

нејзиното донесување. 

Бр. 837 
Скопје, 19 октомври 1954 година 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Никола Минчев, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИтОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Филипова Ѓорѓиева Левка, од Скопје, подаде 

тужба за развод на бракот против Филипов Горѓи 
бивш од е. Крушорани, Егејска Македонија, а сега 
во неизвесност. 

Бидејќи местожителството и адресата на ту-
жениот Ѓорги се непознати се повикува во срок од 
еден месец од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа 
.во негово отсуство со одредениот му од судот за-
стапник. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 603/54. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
При ов°Ј суд е) покрената постапка за прогла-

сување умрен исчезнатиот Димитрис Спиро Нау-
мовиќ, воздухопловен капетан во бившата југо-
словенска војска, од Скопје, за кој се претпоста-
вува дека загинал при нападот на германската 
војска на бивша Југославија, на ден 6 април 1941 
година. 

Се поканува, нестанатиот во колку е во живот1, 
како и секој што знае за него, да јави на опреде-
лениот старател Јанко Дика, адвокат од Скопје, 
или на овој суд во рок од 15 дена од денот на 

објавувањето на о г л а °°т во „Службен весник на 
НРМ". Во противно постанатиот ќе се прогласи ?а 
умрен. - ј I 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 6349/52 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ) 
Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-

гистарот на стопанските организации под реден 
број 167/1954 година, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан со текстил на мало 
„Басма", со седиште во Кочани. Предмет на школу-
вањето на дуќанот е: трговија со тдастил и кожна 
галантерија и парфимериски и козметички стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 167/54. 
(811) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 179/1954 година, е запуштан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан ср мешовита стока на 
мало „Синковица", со седиште во Кочани. Предмет 
на поодувањето на дуќанот е: трговија со мешо-
вити стоки на мало. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 179/54. 
(823) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден: 
број 180/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Трговски дуќан со мешовито прехранбени и 
колонијални стоки „Колонијал", со Седиште во 
Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: 
трговија со млечни производи; алкохолни и без-
алкохолни пијалоци; мешовити прехранбени и ин-
дустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 180/54. 
(824) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 181/1954 година, е запишан 'трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан со мешовито прехран-
бени и индустриски стоки „Малинов сок", со Се-
диште во Кочани. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: трговија со млечни производи; месни пре-
работки; алкохолни и безалкохолни пијалоци; ме-
шовити индустриски и прехранбени стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 181/54. 
(825) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 189/1954 година, е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Трговско претпријатие за 
емиш и зарзават' „Јаболка", со седиште во Кочани. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: трговија со 
овоштие и зарзават, риба и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 189/54. 
(833) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 196/1954 година, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан на мешовити стоки 
„Љупчо Сантов", со седиште во- Пробиштип-Ко-
чанско. Предмет на поодувањето на дуќанот е: 
трговија со млечни и месни производи, мелнички 
производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
текстил, цигари и други прехранбени стоки. 

Од Окружниот суд во Штип. Р. бр. 196/45. 
(840) 
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Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 199/1954 година, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан „Просвета", со седиште 
во Пробиштип-Кочанско. Предмет на поодувањето 
на дуќанов е: купопродажба на книжарски мате-
ријали, филатерија и прибор. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 199/54. 
(843) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 278/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Самостоен дуќан за сода и лимонада „Малина", 
•со седиште во Делчево. Предмет на школувањето 
на дуќанот е: производство и продаваше на сода 
и лимонада. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 278/54. 
(804) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 279/1954 година е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Претпријатие биро за книго-' 
водство на трговските дуќани, со седиште во Дел-
чево. Предмет на поодувањето на дуќанот е: во-
дење на книговодства и книговодителска евиден-
ција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 279/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на -стопанските организации под реден 
број 281/1954 година е запишан дуќанот под фир-
ма: Самостоен угостителски дуќан бр. 2 „Охрид", 
-со седиште во Делчево. Предмет на поодувањето на 
дуќанот е: купопродажба на алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 281/54. 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 282/54 година, е запишан дуќанот под фирма: 
Месарница бр. 1 „Пијанец", со седиште во Делчево. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: купо про-
дажба на месо и преработка од месо. 

Од Окружниот1 суд во Штип, Р. бр. 282/54. 
(808) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 230/1954 година, е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан со мешовита стока 
„Паруца", со седиште во Радовиш. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: трговија со прехранбени 
артикли, железарија, јажарски производи, бои, 
текстил, галантерија, кинка дорија и предмети за 
куќни потрЈеби. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 230/54. 
(874) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 237/1954 година, е запишан дуќанот под фир-
ма: Занаетчиски дуќан „Овен", со седиште во Бе-
рово. Предмет на поодувањето на дуќанот е: купо-
продажба на стоки во внатрешен промет на дребно. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 237/54. 
(881) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 1716 од 23-111-1954 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 246, рег. бр. 246, занаетчиски дуќан* 
под фирма: Воденичар Борис Ристов Јоси&овски, 

со седиште во село Јанков^. Предмет на работата 
на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Ристов Јосифовски. (1421) 

На основа дозволата од НО на Преслатка 
околија бр. 2676/1953 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
237, рег. бр. 237, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ѕидаро-тесар Кице Пандев Сековски, со седиште 
во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: ѕи-
даро-Тесарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кице 
Пандев Сековски:. (1179) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 4763/1952 година е запишан во региста-
рот на занаетчискиве дуќани и работилници на 
страна 236, рег. бр. 236, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ѕидаро-тесар Јосиф Георгиев Крстевски, 
со седиште во Ресен. Предмет на работата на ду-
ќанот е: ѕидаро-тесарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф 
Георгиев Крстевски. (1180) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 3722 од 17-У-1954 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 235 рег. бр. 235, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ѕидар Коте Несторов Јаневски, со 
седиште во село Крани. Предмет на работата на 
дуќанот е: зидарски ус лути. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коте 
Несторов Јаневски. (1181) 

На основа дозволата од НО на Преспанска 
околија бр. 5909/1953 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
232, рег. бр. 232, занаетчискиот дуќан под сђирма: 
Казанџија Васил Петров Стојановски, со седиште 
во село Крани. Предмет на работата на дуќанот е: 
казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Петров Стојановски. (1182) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на град Скопје бр. 2433 од 26-11-1952 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 694, рег. бр. 694, занает-
чискиот дуќан под фирма: Лимар Коце Јорданов-
ски, со седиште во Скопје, ул. „11 октомври" бр. 26. 
Предмет на работата на дуќанот е: лимарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коце 
Јррдановски. (928) 

На основа дозволата од НО на Титоввелешка 
околија бр. 9441 од 16-111-1954 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници) на страна 102, рег. бр. 102, занаетчискиот 
дуќан тод фирма: Ковач Усеин Асан Фејзов, со 
седиште во село Градско. Предмет на работата на 
дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин 
Асан Фејзов, (929) 

На основа дозволата од НО на Титоввелешка 
околија бр. 1549 од З-Ш-1954 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 99, рег. бр. 99, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ориент^латкар Акиф Сејфулов, со седи-
ште во село Извора Предмет на работата на ду-
ќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фиомата ќе ја потпишува сопственикот Акиф 
Сеј фу лов. (930) 
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На основа дозвола! а на НО на Преславска 
сколила — Ресен, бр. 6 од 27-1-1954 година е з а -
пишан во регис т р е т на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 228, рег. бр. 228, занаетчи-
скиот дуќан под фирма : К р о ј а ч Крсте Спиров Пе-
тревски, со седиште во е. Љубојно. Предмет на 
работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ке Ја потпишува сопственикот Крста 
Спиров Петревски. (931) 

На основа дозволата на НО на Преспанска око-
ли ја бр. 3973 од 25-У-1954 г. е з а п и ш а н во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 240, рег. бр. 240, занаетчискиот дуќан под 
фирма : Ѕидар Танас Георгиевски, со седиште во 
село Долно Дупени. Предмет на работата на ду-
ќанот1 е: зидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Танас 
Георгиевски. . (1428;4 

На основа дозволата на НО на Преславска 
околија Ресен, бр. 4918 од 11-УШ-1953 година а 
запишан ео регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 227, рег. бр. 227, з анает -
чискиот дуќан под фирма : Воденичар Танас Те-
мелков скд, со седиште во село Бра јчино . Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ке ја потпишува сопственикот Танас 
Т е м е л о в с к и . (932) 

На основа дозволата на НО на Преспанска 
околија Ресен, бр. 5322 од 14-Х1-1953 година е за -
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 229, рег. бр. 229, занаетчи-
скиот дуќан под ф и р м а : К а з а н џ и ј а Спиро Лазаров 
Јанковски, со седиште во село Љубојно. Предмет 
на работата на дуќанот е: казанџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Спиро 
Лазаров Јанковски. (933) 

На основа дозволата на НО на Преспанска 
околија — Ресен, бр. 5413 од 28-УШ-1953 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 226, рег. бр. 226, занает-
чискиот дуќан под фирма : Воденичар Митре Ѓ. 
Стојановски, со седиште во село Бра јчино . 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре 
Ѓ Стојановски, (934) 

На основа дозволата на НО на Преславска 
околија — Ресен, бр. 173 од 14^1-1953 година е за -
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 225, рег. бр. 225, занаетчи-
скиот дуќан под фирма : Слаткар Мите Наумов, 
Ту царовски, со седиште во Ресен, ул. „Мл е Б о -
гоевски". 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
и продажба на слатки. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Мит,? 
Наумов Ту царовски. (935) 

На основа дозволата на НО на Преспанска 
околија — Ресен, бр. 4890 од 25-VIII-1952 година е 
з апишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 224, рег. бр. 224, занает-
чискиот дуќан под фирма : Тесар И л и ј а Е. З у л у -
мовски, со седиште во Ресен, ул. „Мите Богоев". 

Предмет на работата на дуќанот е: тесарски 
услуги. 

Фирмата ќ е ј а потпишува сопственикот И л и ј а 
Е. Зулумовски . (936) 

На основа дозволата на НО на Преславска 
околија — Ресен, бр. 6550 од 14-Х1-1953 година е 
з а п и ш а н во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 224, рег. бр. 224, занаетчис-
к и о т дуќан под ф и р м а : К а з а н џ и ј а Сандре Н и к о -
лов Гајтановски, со седиште во село Златари . 

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сан-
дре Николов Гајтановски. 

На основа дозволата на НО на Преспанска око-
лна бр. 3880 од 24 ма ј 1954 г. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 239, рег. бр. 239, занаетчискиот дуќан под 
фирма : Ситар Ш е р и ф Јашаровски , со седиште во 
Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: изра -
ботка на сита. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ше-
ј р и ф Ј а ш а р о в с к и ( 1 4 2 9 ) 

Нп основа дозволата од НО на Преславски 
околија бр. 3925 од 21 ма ј 1954 година е з а п и ш а н 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 238, рег. бр. 238, занаетчискиот ду-
ќ а н под фирма : Ѕидар Сотир Крстевски, со седи-
ште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: 
зидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува4 сопственикот Сотир 
Крстевски. (1430) 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие „Служ 
Скопје, ул. ,.29 ноември". Одговорен уредник П. 

при Народната банка — Скопје бр. 801-Т-
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