
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 
Четврток, 11 јуни 1953 

Број 17 Година IX 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 10 денари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

66 
На основа чл. 19 тон. 1 од Законот за 

спроведување на Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГРАНКАТА 511 ОД 
ЧЛЕН 1 НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1953 ГОДИНА 
Член 1 

Гранката 511 во глава III од ЧЈГ. 1 на За-
конот за општествениот план на Народна 
Република Македонија за 1953 година се из-
менува и гласи: 

„511 — Железнички сообраќај 
— Железничка пруга Пере 'Тошев 

— Жван 
— Изградба мостови на железнич-

ки пруги" 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 54 
23 мај 1953 година 

Скопје. 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Л. Колишевски, с. р. 

67 
На основа чл. 19 точка 1 од Законот за 

спроведување на Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Нарбдна 
Република Македонија, Извршниот совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ РА-
БОТИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ИЗ-

ВЕДУВАЊЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО 
НАДДАВАЊЕ 

Член 1 
Државните органи и установи должни 

се занаетчиските работи (производи и услу-
ги) и транспортните услуги да ги издаваат во 
работа и извршување по пат на јавно надда-
вање (лицитација). 

Член 2 
Како занаетчиски работи и транспортни 

услуги во смисла на оваа уредба се сметаат: 
а) занаетчиски работи кои како стопан-

ски дејности се сметаат занаети или слични 
на занаети; 

б) транспортните услуги кои се вршат 
со запрежни и моторни возила. 

Член 3 
Распишување на јавно наддавање во 

смисла на чл. 1 од оваа уредба обавезно е за 
занаетчиски работи и транспортни услуги 
чија вредност изнесува повеќе од 20.000 ди-
нари. 

Член 4 
Правилник за спроведување на оваа 

уредба ќе пропише Државниот секретар за 
работи на стопанството. 

Член 5 
Одговорните лица на државните органи 

и установи кои ќе склучат договор за изда-
вање во работа и извршување на занаетчи-
ски работи и транспортни услуги противно 
на оваа уредба ќе се казнат со парична казна 
од 2.000-10.000 динари. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

Број 51 
23 мај 1953 година. 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Л. Колишевски, с.р. 

68 
На основа точка 1 од Одлуката за фи-

нансирањето' и работењето на здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/ 
53), Извршниот совет на Народното собрание 
на Народна Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ ВО КОЈ 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ЌЕ ПРЕ-
МИНАТ НА САМОСТОЈНО ФИНАН-

СИРАЊЕ 
I. 

Од 1. VII. 1953 година, самостојно ќе се 
финансираат установите означени во точка 
1 од Одлуката за финансирањето и работе-
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њето на здравствените установи и тоа: оп-
штите, клиничките и специјалните болници; 
природните лекувалишта; опоравилиштата, 
санаториумите за туберкулоза, домовите за 
народно здравје; здравствените станици; ка-
ко и амбулантите, забните амбуланти, ро-
дилните домови и станиците за брза помош 
во околиите и градовите во кои не се форми-
рани домови за народно здравје. 

И. 
Здравствените установи од точка I на 

оваа Одлука се должни благовремено да ги 
обезбедат потребните финансиски средства 
преку кредит кај Народната банка на ФНРЈ, 
така што од 1. VII. 1953 година непречено да 
го продолжат своето работење. 

III. 
Здравствените установи од точка I од 

оваа Одлука ќе го заклучат своето финанси-
ско работење со состојбата на ден 30. VI. 1953 
година. 

Пресметувањето со фондот за времено 
финансирање на здравствените установи, од 
каде тие се финансирале во периодот од 1 
јануари до 30. VI. 1953 година, ќе го извршат 
во срокот и според упатствата што ќе ги про-
пише Државниот секретаријат за работите 
на буџетот и државната администрација. 

IV. 
Оваа одлука влегува во сила од денот 

на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

Број 50 
23 мај 1953 година 

Скопје. 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
М. X. Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р. 

^ 6 9 
На основа член 12 точка 5 и член 17 став) 

2 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА ЗА 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЈА-
ТА ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА СЛУЖ-
БЕНИЧКИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ВО НА-

РОДНИТЕ ОДБОРИ 
I. 

Во надлежност на Државниот секрета-
ријат за работите на буџетот и државната 
администрација се пренесува давањето со-
гласност на решенијата за утврдување бро-
јот на службеничките работни места и струч-
ната спрема потребна за сите работни м^ста 
во администрацијата на народните одбори на 
градовите, градските општини и околиите. 

И. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

Број 57 
23 мај 1953 година 

Скопје. 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
М. X. Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р. 

7 0 " " " 
На основа чл. 75 став 1 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и полити-
чкото устројство и органите на власта на На-
родна Република Македонија, Извршниот 
совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОСНИВАЊЕТО И ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
НА ДОМОВИТЕ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

Член 1 
Домовите за народно здравје се здрав-

ствени установи што имаат задача да ја обе-
динуваат целокупната здравна служба и да 
спроведуваат мерки за заштита и издигање 
на народното здравје на населението од под-
рачјето на нивната дејност. 

Член 2 
Домови за народно здравје основаат на-

родните одбори на околија односно град 
(градска општина) за подрачјето на околија-
та односно градот (градската општина). 

Дом за народно здравје можат да осни-
ваат заеднички народен одбор на околија и 
град односно градска општина. 

Народните одбори на околии можат да 
основаат заеднички дом за народно здравје 
за подрачјата на околиите. 

Член 3 
За остварување на своите задачи домо-

вите за народно здравје ги вршат следните 
работи: 

а) спроведуваат мерки за унапредување 
на хигиенските услови на животот на насе-
лението на своето подрачје; 

б) спроведуваат мерки за сузбивање и 
спречување на акутни и хронични заразни 
болести, како и сите останати заболувања, 
особено од маларија, венерични болести, ту-
беркулоза и т.и.; 

в) спроведуваат мерки за здравка за-
штита на мајките и децата; 

г) вршат лечебна служба; 
д) работат на здравственото просветува-

ње на населението, во соработка со лекар-
ските и други организации; 
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ѓ) вршат стручен надзор над работата 
на самостојните здравствени установи, вон 
од составот на домот за народно здравје, 
здравствените станици, помошните здрав-
ствени станици и вон болничките породи-
лишта; 

е) се грижат за усовршување на здрав-
ствените кадрови, кои се во состав на народ-
ните домови за народно здравје. 

ж) прибираат и обработуваат статистич-
ки податоци за заболувања на теренот, обра-
ботуваат статистички податоци за работата 
на сите здравствени установи, за раѓањето и 
умирањето на жителите, како и за хигиен-
ските прилики на своето подрачје и обрабо-
тени статистички податоци ги испраќаат до 
надлежните органи; и 

з) составуваат предлози до народниот 
одбор за решавање прашања од областа на 
заштитата на народно здравје: 

Член 4 
Домовите за народно здравје ги имаат по 

правило следните организациони единици: 
а) општа амбуланта 
б) забна амбуланта 
в) советувалиште за деца 
г) советувалиште за трудни жени 
д) хигиенска станица 
ѓ) статистичка служба, и 
е) општа администрација. 
Во составот на домовите за народно 

здравје влегуваат и следните организациони 
единици: специјалистички амбуланти, учи-
лишна Поликлиника односно амбуланта и 
болница со најмногу 100 болнички легла. 

Во составот на домот за народно здравје 
влегуваат и диспанзери, станицата за хитна 
помош, лаборатории и други здравствени ус-
танови од амбулантно-поликлинички тип, до 
колку такви постојат или ќе бидат оснивани 
од народниот одбор. 

Член 5 
Со домот за народно здравје управува 

управен одбор. 
Член 6 

Управниот одбор на домот за народно 
здравје се состои од претставници на народ-
ниот одбор, заводот за социјално осигурува-
ње на чие подрачје се граѓаните, односно со-
цијалните осигуреници, претставници на 
месниот синдикален совет, претставници од 
синдикалните организации на здравствените 
установи избрани на општите собранија, 
претставници на организациите за грижа на 
децата и претставници на граѓаните. 

Управителот на домот за народно здрав-
је, по својата должност, е член на управниот 
одбор. 

Управниот одбор се состои од 7 до 11 
члена, вклучувајќи го и управителот на до-
мот за народно здравје. 

Член 7 
Управителот на домот за народно здрав-

је непосредно раководи со работата на домот. 
Управителот на домот за народно здрав-

је треба да биде лекар со потребно искуство. 
Член 8 

За стручната работа во домот за народно 
здравје, како советодавен орган на управи-
телот на домот се образува стручен совет. 

Стручниот совет на домот за народно 
здравје го сочинуваат: управителот на до-
мот, шефовите на организационите единици 
на домот, управителите на околиските здрав 
ствени станици, управителот на болницата 
во подрачјето на домот и поедини раководи-
тели на болничките одделенија. 

Член 9 
Домот за народно здравје се финансира 

од сопствени приходи, освен диспанзерите, 
училишните поликлиники, училишните ам-
буланти и хигиенските станици, кои се фи-
нансираат од буџетот на народниот одбор. 

Домовите за народно здравје се на само-
стојно финансирање, а за организационите 
единици што се финансираат од буџетот на 
народниот одбор, има одделна претсметка на 
приходите и расходите. 

Член 10 
Административното и економско-финан-

совото послување на сите организациони еди 
ници на домовите за народно здравје се вр-
ши како единствено. 

Управителот на домовите за народно 
здравје е наредбодател за извршување на 
претсметката на приходите и расходите и е 
одговорен за извршување на истата. 

Управителот на домот за народно здрава 
је може одредени овластени) а во поглед из-
вршување на претсметката на приходите и 
расходите да ги пренесе на помошниот на-
редбодател. 

Член 11 
Поблиски прописи за внатрешната орга-

низација и работата на домовите за народно 
здравје, ќе донесе Советот за народно здрав-
је и социјална заштита. 

Член 12 
Ова упатство влегува во сила од денот 

на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Број 49 
23 мај 1953 година 

Скопје. 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
М. X. Василев, с.р. Л. Колишевски, с.р. 
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Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 4736 
од 9-Ш-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 
39—40, рег. бр. 45, претпријатието под фирма: Др-
жавно земјоделско стопанство „Грозд", со седиште 
во с. Дуброво. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Тиквешка околија бр. 2677 од 
6-Ш-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: ра-
тарство, лозарство, градинарство и сточарство. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Јован К. Стојанов и книговодителот Крсто Бој-
ковски. 

Бр. 4736/53 од Советот за стопанство на НО 
на Тиквешка околија (122) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Скопска околија бр. 743 
од 20-Ш-1953 година в запишано во регистарот 
на државните стопански претпријатија на страна 
48, рег. бр. 25, претпријатието под фирма: Фабрика 
за оксиген „Лепенец", со седиште во село Драчево 
—Скопско. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
.дата на ФНРЈ бр. 2106 од З-Ш-1947 година, а со 
решението на Владата на НРМ бр. 743 од 12-УП-
1952 год. е пренесено под Управа на Народниот 
одбор на Скопска околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на оксиген и поправка на свој амбалаж. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Игне Л. Анчевски, а во негово отсуство или спре-
ченост техничкиот раководител Мино Костовски, 
и двајцата во границите на овластувањето. 

Бр. 743/53 од Советот за стопанство на НО на 
Скопска околија. (125) 

На основа решението на Советот ?а стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина—Тето-
во бр. 7006 од 14-У-1953 година е запишано во ре-
гистарот на државните стопански претпријатија 
на страна 32, рег. бр. 32, претпријатието под фир-
ма: Градска работилница за преработка на кожи, 
со седиште во Тетово. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина — Тетово бр. 
6973 од 29-1У-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: пре-
работка на кожи. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Хусеини Ефреим, во границите на овластувањето. 

Бр. 7006/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина Тетово. (157) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
На основа решението на Државниот секре-

таријат за работи на буџетот и државната админи-
страција бр. 432 од 10-Ш-1953 година претпријатие-
то Радио-Скопје, со седиште во Скопје, се брише 
од регистарот на државните стопански претприја-
тија од републиканско значење, бидејќи со реше-
нието на Владата на НРМ бр. 1282 од 1-ХП-1952 

година претпријатието станува установа со само-
стојно финансирање. 

Бр. 432/52 од Државниот секретаријат за рабо-
ти на буџетот и државната администрација. (137) 

Со решение бр. 1957 од 21-ЦМ953 година на 
Народниот одбор на Градската општина-Кавадар-
ци, Крсте Ташев е назначен за директор на Град-
ското трговско претпријатие „Снабдител" — Кава-
дарци и на должност стапил на 23-Ш-1953 година 
од која дата има право да ја потпишува, претста-
вува и застапува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение разрешен е од должност 
досегашниот директор Вано Масларков и од 23-Ш-
1953 година му престанува правото да ја потпишу-
ву фирмата. 

Бр. 5740/53 од Советот за стопанство на НО на 
Тиквешка околија. (139) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина-Прилеп 
бр. 8445 од 17-ГУ-1953 година Градската машино-
браварска работилница „Димче Мирчевски-Мит-
ре", со седиште во Прилеп, се брише од регистарот 
на државните стопански претпријатија, бидејќи 
со решението на Народниот одбор на Прилепска 
околија бр. 15739 од 25-ХП-1952 год. е фузиони-
рана. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина Прилеп, бр. 8445/53 (143) 

Со решение бр. 8 од 30-1-1951 година на Град-
скиот народен одбор — Тетово Пандиловски Ве-
селин е назначен за директор на Претпријатието 
за промет со отпадоци „Отпад"9 со седиште во 
Тетово, и од 1-П-1951 година има право да ја пот-
пишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Сулејмани Муарем и од 1-П 
1951 година му престанува правото да ја потпи-
шува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина-1Тетово, бр. 6437 од 28-1У-1953 година. 

(158) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
187, рег. бр. 187 е запишана Набавно продајната 
задруга „Атанас Мраковски", со седиште во с. 
Добровени. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 1-Х-1946 година. Предмет на работата на задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Петко Марковски и 
членот Атанас Јовановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5670 од 4-1У-1953 година. (67) 

Со решение на Управниот одбор на Селанската 
работна задруга „Црна Река", во с. Новаци назна-
чени се за потписници на задругата претседателот 
Борис Талевски и членот Мишко Јовановски и од 
20-Ш-1953 година имаат право да ја потпишуваат 
задругата. 
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Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници: Тоде Миовски и Мишко 
Јовановски и од 20-Ш-1953 година им престанува 
правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5150 од 4-1у-1953 година. (101) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
153, рег. бр. 153 е запишана Селанската работна 
задруга „Васил Главинов", со седиште во село 
Мојно. 

Задругата е основана на собранието од 25-Ш-
1949 година. Предмет на работата на задругата и 
рбврските на задругарите се предвидени со пра-
вилникот на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Блаже Трајковски и 
членот Најде Марковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4697 од 4-1У-1953 година. (54) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 4865 
од 13-Ш-1953 година, Набавно-продајната задруга 
„Слобода" со седиште во с. Свиништа, се брише 
од регистарот на задружните организации, бидејќи 
со решението на ОКОЛИСКИОТ задружен сојуз бр. 
1801 од 25-ХП-1953 година е фузионирана со Се-
ланската работна задруга во село Свиништа. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија бр. 4865 од 13-Ш-1953 година (4о) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 4866 
од 13-Ш-1953 година, Селанската работна задруга 
„Слобода", со седиште во с, С в и н и ш т а , се брише 
од регистарот на задружните организации бидејќи 
со решението на ОКОЛИСКИОТ задружен сојуз бр. 
1905 од 30-ХП-3952 год. задругата е реорганизира^ 
во Општа земјоделска задруга. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4866 од 13-Ш-1953 година. (47) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 5157 од 20-Ш-1953 
година, Набавно-продајната задруга „Напредок4, 
со седиште во с. Црноец, се брише од регистарот на 
задружните организации, бидејќи со решението на 
ОКОЛИСКИОТ задружен сојуз бр. 1801 од 25-ХП-1952 
год. е фузионирана со Селанската работна задруга 
е Црновец. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5157 од 20-Ш-1953 година (48) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 5105 од 20-Ш-1953 
година, Набавно-продајната задруга „Златен срп", 
со седиште во с. Оптичари, се брише од региста-
рот на задружните организации, бидејќи со ре-
шението на Околискиот задружен сојуз бр. 1801 од 
25-ХП-1952 год. е фузионирана со Селанската ра-
ботна задруга с. Оптичари. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5105 од 20-Ш-1953 година. (49) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 5145 од 19-Ш-1953 
година, Набазно-продајната задруга „Нов Живот", 
со седиште во с. Беранци, се брише од регистарот 
на задружните организации, бидејќи со решението 
на Околискиот задружен сојуз во Битола бр. 1801 

од 25-ХП-1952 година е фузионирана со Селанска-
та работна задруга с. Беранци. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5145 од 19-Ш-1953 година. (50) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
29, рег. бр. 29 е запишана Општата земјоделска за-
друга „Бранко Димов", со седиште во село Гра-
дешница. 

Задругата е основана на собранието од 8-Ш-
1953 година. Предметот на работата на задругата и 
обврските на задругарите се предвидени со прави-
лата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Блаже Марковски и 
членот Марко Стојановски. (55) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
181, рег. бр. 181 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Илинден", со седиште во село Мало Илино. 

Задругата е основана на собранието од 23-У1-
1952 година. Предметот на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Ристо Секуловски и 
членовите: Мите Кочовски и Радован Ристаноски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4607 од 4-1У-1953 година (56) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
180, рег. бр. 180 е запишана Селанската работн.а 
задруга „Дамјан Груев", со седиште во село Суво 
Грло. 

Задругата е основана на собранието од 25-Ш-
1949 година. Предмет на работата на задругата и 
обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Трајан Трајковски и 
членовите: Мито Груевски и Стојан Јошевски. 

Од Со в е т о т за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4278 од'4-1у-1953 година (57) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
172, рег. бр. 172 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Краснаја Звезда", со седиште во с. Бре-
зово. 

Задругата е основана на собранието од 21-П-
1953 година. Предметот на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Борис Марковски и 
членовите: Данаил Ник левски и Мито Таревски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4338 од 4-ГУ-1953 година. (58) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
169, рег. бр. 169 е запишана Набавно-продајната 
задруга „Слободна Македонија", со седиште во с. 
Журче. 

Задругата е основана на собранието од 16-У1-
1947 година. Предметот на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 
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Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Андон Ангеловски и 
членот Веле Саравовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4295 од 4-1У-1953 година. (59) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
167, рег. бр. 167 е запишана Се ланската работна 
задруга „Стеван Митревски", со седиште во с. 
Журче. 

Задругата е основана на собранието од 17-ЈУ-
1949 година. Предмет на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Русе Јоновски и чле-
нот Трајан Стевановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4296 од 4-1у-1953 година. (60) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
157, рег. бр. 157 е запишана Селанската работна 
задруга „Слога", со седиште во с. Слоештица. 

Задругата е основана на собранието од 15-1Х-
1947 година. Предмет на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Трајан Јанкуловски и 
членовите Никола Севлиевски и" Стојан Нечковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4077 од 4-1У-1953 година. (61) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
120, рег. бр. 120 е запишана Селанската работна 
задруга „Прогрес", со седиште во с. Утово. 

Задругата е основана на собранието од 25-1-
1948 година. Предмет на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Коле Бројаноски и 
членот Трајан Јошески. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 3810 од 4-1У-1953 година. (62) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
114, рег. бр. 114 е запишана Се ланската работна 
задруга „Илинден", со седиште во с. Сопотница. 

Задругата е основана на собранието од 15-ГУ-
1949 година. Предмет на работата на задругата 
џ. обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Љубе Илиевски и 
членовите': Трајан Кочовски и Миле Домазетовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4018 од 4-1У-1953 година. (63) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
95, рег. бр. 95, е запишана Општата земјоделска 
Задруга „Единство" ? со седиште во с. Цапари, 

Задругата е основана на собранието од 31-1-
1953 година. Предмет на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Димко Вутичевски и 
членот Митре Лаковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 3763 од 4-1У-1953 година. (64) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
77, рег. бр. 77 е запишана Набавно-продајната за-
друга „Топлица", со седиште во с. Слоешница. 

Задругата е основана на собранието од 23-У1-
1945 година. Предмет на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот СТ0Јан Нечковски и 
членовите: Нове Трајановски и Никола Селвиев-
ски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4079 од 4-1У-1953 година (65) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
188, рег. бр. 188 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Еврејка", со седиште во с. Церово. 

Задругата е основана на собранието од 15-1У-
1945 година. Предмет на работата на задругата 
и обврските на задругарите се предвидени со пра-
вилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат, претседателот Јордан Наумчевски и 
членовите: Сарафил Стојковски и Нове Грозданов-
ски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5686 од 4-1У-1953 година. (66) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
152, рег. бр. 152 е запишана Набавно продајната 
задруга „Славјанско братство", со седиште во с. 
Сопотница. 

Задругата е основана на вештачкото собрание 
од 1-1У-1946 година. Предмет на работата на задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Петре Појковски и 
членовите: Веле Појковски и Марко Бу р јановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 3828 од 4-1У-1953 година. (68) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
81, рег. бр. 81 е запишана Набавно продајната за-
друга „Караорман", со седиште во с. Растоица. 

Задругата е основана на вештачкото собрание 
од 14-П-1945 година. Предмет на работата на за-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Велко Сотировски и 
членот Веле Соколовски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5746 од 4-1У-1953 година. (69) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
190, рег. бр. 190 е запишана Селанската работна 
задруга „Илија Симоновски", со седиште во с. 
Ношпал. 



11 јуни 1953 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 17 - Стр. 139 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 28-УШ-1948 година. Предмет на работата на 
задругата и обврските на задругарите се предвиде-
ни со правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Тоде Серафимовски и 
членот Георги Ѓуревски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5661 од 4-1У-1953 година. (70) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
32, рег. бр. 32 е запишана Општата земјоделска 
задруга „ Илинден" ̂  со седиште во с. Ѓавато. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 22-П-1952 година. Предмет на работата на за-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Методија Чушковски и 
членот Петар Таневски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5619 од 4-ГУ-1953 година. (171) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
146 рег. бр. 146 е запишана Се ланската работна 
задруга „Единство", со седиште во с. Меџитлија. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 20-Ш-1949 година. Предмет на работата на за-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Везат Возатовски и 
членот Исмаил Лумановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5602 од 4-1У-1953 година. (72) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
76 рег. бр. 76 е запишана Набавно про дај ната за-
друга „Илинден", со седиште во с. Смилево. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
о д 8-У-1945 година. Предмет на работата на задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Георги Чипуров и чле-
новите: Душко Костантинов и Јоле Кокиновски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5531 од 4-1У-1953 година. (73) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
182, рег. бр. 182 е запишана Набавно продајната 
задруга „Единство", со седиште во с. Вардино. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 10-УП-1945 год. Предмет на работата на задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Здраве Ангеловски и 
членовите Миле Дуновски и Милан Јолевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5475 од 26-Ш-1953 година. (73) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
159, рег. бр. 159 е запишана Набавно продајната 
задруга „Нов живот", со седиште во с. Лисолај. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 15-П-1947 год. Предмет на работата на задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Фидан Венџовски и 
членот Каранфил Миленковски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5454 од 4-ГУ-1953 година. (74) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
В, рег. бр. 8 е запишана Селанската работна задру-
га „Најде Велјанов", со седиште во с. Ракитница. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 15-П-1949 год. Предмет на работата на задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Јордан Вељановски и 
членот Миле Јанкуловски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5422 од 4-1У-1953 година. (76) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
122, рег. бр. 122 е запишана Набавно продајната 
задруга „Нова Македонија", со седиште во с. Ра-
китница. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 26-Ш-1946 год. Предмет на работата на задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Санде Алексовски и 
членот Миле Јанкуловски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5421 од 4-1У-1953 година. (77) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
18, рег. бр. 18 е запишана Се ланската работна за-
друга „Нов живот", со седиште во с. Слепче. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 15-УШ-1946 год. Предмет на работата на задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Благоја Наловски и 
членовите: Јован Каревски и Богоја Гугучевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5223 од 4-1У-1953 година. (78) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
54, рег. бр. 54 е запишана Набавно продајната за-
друга. „Мартинец", со седиште во с. Ново Село. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 29-1Х-1946 год. Предмет на работата на задру-
гата' и обврските на задругарите се предвидени^ со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Мито Кузмановски и 
членовите: Софре Димовски и Јордан Смилевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5176 од 4-1У-1953 година. (79) 
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Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
35," рег. бр. 35 е запишана Селанската работна за-
друга „Јордан Трајковски", со седиште во с. Ново 
Село. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 20-1У-1947 год. Предмет на работата на задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Митре Филиповски и 
членовите Бељан Трајковски и Мите Смилевски. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5175 од 4-1У-1953 година. (80) 

Со решение на Управниот одбор на Набавно 
продајната задруга „Единство", во с. Жабени, на-
значени се за потписници на задругата: претседа-
телот Георги Димовски и членот Ристо Секуловски 
и од 31-Ш-1953 година имаат право да ја потпишу-
ваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници: Пане Гроздановски и То-
де Димовски и од 31-Ш-1953 година им престанува, 
правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5710 од 4-1У-1953 година. (84) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Скопска околија под рег. бр. 
143 е запишана Општата земјоделска задруга „Бо-
рис Димов", со седиште во с. Катлановска Брезица. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 24-Х1-1952 година. Предмет на работата на за-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат, и 
потпишуваат претседателот Ангеле Т. Блажевски и 
членот Никола Т. Божинов. 

Од Советот за стопанство на НО на Скопска 
околија, бр. 1106 од 28-Ш-1953 година. (34) 

Со решение на Управниот одбор на Селанската 
работна задруга „Стиф Наумов", во с. Долно Егри, 
назачени се за потписници на задругата: претсе-
дателот Тодор Јовановски и членот Петре Траја-
новски и од 14-Ш-1953 година имаат право да ја 
потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Васил Лазаровски и То-
дор Јовановски и од 14-Ш-1953 година им преста-
нува правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4876 од 4-1У-1953 година. (82) 

Со решение на Управниот одбор на Селанската 
работна задруга „Лазар Колишевски", во с. Пое-
шево, назначени се за потписници на задругата: 
претседателот Јордан Митревски и членот Петко 
Нешевски и од 14-Ш-1953 година имаат право да 
ја потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Илија Колевски и Вангел 
Мицев ски и од 14-Ш-1953 година им престанува 
правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4857 @д 4-1У-1953 година. 
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Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Битолска околија на страна 
5, рег. бр. 5 е запишана Села^ската работна задру-
га „Гоце Делчев", со седиште во с. Сладуево. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 31-1-1952 год. Предмет на работата на задру-
гата и обврските на задругарите се предвидени со 
правилата на задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Спиро Јовановски и 
членовите: Петре Наумовски и Ангеле Трајчевски. 

Од Советот за стопанство на НО на - Битолска 
околија, бр. 5031 од 4-1У-1953 година. (81) 

Со решение на Управниот одбор на Селанската 
работна задруга „Нов Живот", во с. Драгожани, 
назначени се за потписници на задругата: претсе-
дателот Никола Трајановски и членот Димитрија 
Димовски и од 30-Ш-1953 год. имаат право да ја 
потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници Огнен Каровски и Коле 
Домазетовски и од 30-Ш-1953 година им престанува 
правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија бр. 5629 од 4-1У-1953 година. (87) 
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^66. Уредба за изменување на гранката 511 од 
член 1 на Законот за општествениот план 
на Народна Република Македонија за 
1953 година — — — — — — — 133 

67. Уредба за издавање на занаетчиски ра-
боти и транспортни услуги на изведува-
ње по пат на јавно наддавање — — — 133 

68. Одлука за определување денот во кој 
здравствените установи ќе преминат на 
самостојно финансирање — — — — 133, 

69. Одлука за пренесување надлежноста за 
давање согласност на решенијата за си-
стематизација на службеничките работни 
места во народните одбори — — — — 134 

70. Упатство за оснивањето и организацијата 
на домовите за народно здравје — — — 134 
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