
Смрт на фашизмот — слобода ва народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА 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, 25 ноември 1954 

Број 37 Година 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 20 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 
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На основа член 2, 7 и 10 од Основната 
уредба за установите со самостојно финан-
сирање („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 51/53, 
Извршниот совет на Народна Република 
Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАВОДОТ З А ОВОШ-

ТАРСТВО ВО СКОПЈЕ З А УСТАНОВА 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Заводот за овоштарство, основан со 
Уредбата на Извршниот совет, бр. 76 од 4. 
јули 1953 година („Службен весник на НРМ" 
бр. 23/53), како буџетска установа, се про-
гласува за установа со самостојно финанси-
рање под исто име. 

Седиштето на Заводот за овоштарство (во 
натамошниот текст Завод) е во Скопје. 

2. Задаток на Заводот е да врши научни 
истражувања во* областа на овоштарството и 
да ги применува во пракса научните пости-
женија во оваа област односно да работи на 
унапредување на овоштарството, а особено: 

а) да проучува агротехнички и економ-
ски мерки во врска со унапредувањето на 
овоштарството и да се грижи за нивното при-
менување; 

б) да ги испитува и установува квали-
тетните својства на овошните сорти, да про-
учува и предлага сорти и подлоги за оддел-
ни реони погодни за плантажни и индустри-
ски насади и да работи на реонирање на ово-
штарството во НР Македонија; 

в) да се грижи во расадниците да се про-
изведуваат квалитетни овошни садници и да 
предлага подигање на нови и унапредување 
на псетоеќите расадници; 

г) да работи на искористувањето на еро-
зионите терени за нивното преобразување во 
овошни насади; 

д) да ги проучува и утврдува најдобрите 
начини за чување и ползување на овоштие-

. то; 
ѓ) да ги проучува болестите и штеточи-

ните на овошките и предлага мерки за нив-
ното сузбивање; 

е) да изработува инвестициони програми 
за нови овоштарски објекти; 

ж) да издава публикации и врши пропа-
ганда за унапредување на овоштарството; 

з) да соработува со соответни установи 
во земјата и странство, дд ги следи прсти-
женијата на истите и да се грижи за нивно-
то применување во Н Р Македонија; 

и) да соработува со соответни установи 
во околиите и градовите во Н Р Македонија 
и да им у к а ж у в а стручна помош. 

Својата стручна работа и изработувањето 
на работните планови да ги координира со 
соответните установи во околиите и гра-
довите. 

Соответните установи во околиите и гра-
довите периодично да ги информира за сво-
јата стручна, работа и п о н и ж е н и ј а во научно 
истражувачката и применувачката работа. 

Да ги проучува извештаите и во општо 
работата на соответните установи во околи-
ите и градовите и да ги искуствата и пости-
ж е ш ^ ата на одделни установи пренесува на 
останатите. 

3. Заводот управува со сиот имот со кој 
управувал како буџетска установа. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со завршната сметка на Заво-
дот за 1954 година. 

4. Со Заводот управува управен одбор од 
7 члена како колективен орган на управу-
вањето. 

Два члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Заводот, а 
останатите членови ги именува органот над-
л е ж е н за работите и задачите на Заводот. 

5. Заводот има следни фондови со кои 
самостојно располага: 

а) фонд за наградување на работниците 
и службениците; 

б) фонд за замена и дополнување ца ос-
новните средства и за големи поправки; 

в) фонд за публикации и пропаганда; и 
г) фонд за кадрови. 
6. Орган надлежен за работите и зада-

чите на Заводот е Државниот секретаријат 
за работи на стопанството. 

7. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија'4 , а ќе се применува 
од 1 јануари 1955 година. 

ИС бр. 327 
18 ноември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ, Арсов, е. р. 
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к 168 
На основа член 2, 7 и 10 од Основната 

уредба за установите со самостојно финан-
с и р а л е („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 51/53), 
Извршниот совет на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ЗАВОДОТ З А УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО 
ВО СКОПЈЕ 

1. Заводот за унапредување на лозар-
ството и винарството, основан со Решението 
на Владата на Н Р Македонија, бр. 1062/52 
од 18. октомври 1952 година како п р е с м е т -
ковна установа со самостојно финансирање, 
продолжува со работата како установа со са-
мостојно финансирање под истото име. 

Седиштето на, Заводот за унапредување 
на лозарството и винарство™ (во натамош-
ниот текст Завод) е во Скопје. 

2. Задаток на Заводот е, да врши научно 
истражување во областа на лозарството и 
винарсвото и да ги применува во пракса 
научните постижеш^ а во овие области, од-
носно ца работи: на унапредување на лозар-
ството и винарството2 а особено: 

а) да изработува и предложува долгороч-
ни планови за унапредување на лозарството 
и одредување мерки за стопанисување, по-
дигнување и интевизирање, како и за вове-
дување механизација, во лозарството; 

б) да ги проучува начините за подигну-
вање и реонирање на лозја, воведување на 
нови сорти грозје и подобрување квалитетот 
на грозјето; 

в) да ги проучува можностите и предла-
га мерки за унапредување на винарство™, 
а посебно за изработување и неговање на 
сортни, десертни и дрмашни типови на вина, 
како и за воведување на механизација во 
винарство™; 

г) да, врши анализи на домашни вина и 
предлага извозни вина; 

д) да у к а ж у в а техничка и стручна по-
мош на производителите за унапредување 
на лозарството и винарство™; 

ѓ) да изработува инвестициони програми 
за лозарски и винарски објекти; 

е) да издава публикации и врши пропа-
ганда за унапредување на лозарството и ви-
нарството; 

ж) да соработува со соответни установи 
во земјата и странство; 

з) да соработува со соответни установи 
во околиите и градовите во Н Р Македонија 
и да им у к а ж у в а стручна помош. 

Својата стручна работа и изработката на, 
работните планови да ги координира со соот-
ветните установи во околиите и градовите. 

Соответните установи во околиите и гра-
довите периодично да ги информира за сво-
јата стручна работа и посложени ја во на-

у ч н о и с т р а ж у в а ч к а т а и применувачката ра-
бота. 

Да ги проучува извештаите и воопшто 
работата на соответните установи во око-
лиите и градовите и да, ги искуствата и по-
стижеш! јата на одделни установи пренесува 
на останатите. 

3. Заводот управува со сиот имот кој му 
е даден на управување до донесување на 
ова решение. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со попис (инвентарисање). З а -
водот е должен пописот да го состави во 
смисла на член 56 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање, а со 
состојба на 1. VI. 1954 година. 

4. Со Заводот управува управен одбор од 
7 члена, како колективен орган на управу-
вање. 

Два члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Заводот, а 
останатите членови ги именува органот над-
л е ж е н за, работите и задачите на Заводот. 

5. Заводот има следни фондови со кои 
самостојно располага: 

а) фонд за наградување на работниците 
и службениците; 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства и за големи поправки; 

в) фонд за публикации и пропаганда; и 
г) фонд за кадрови. 
6. Орган надлежен за работите и зада-

чите на Заводот е Државниот секретаријат 
за работи на стопанството. 

7. Со ова решение се укинува Решение-
то на Владата на Н Р Македонија, бр. 1062/52 
од 18.Х.1954 година. 

8. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 326 
18 ноември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
ЈБ. Арсов, е. р. 

169 ^ 
На основа член 2, 7 и 10 од Основната 

уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на Ф Н Р Ј " број 51/53), 
Извршниот совет на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
З А ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

СТОЧАРСТВОТО ВО СКОПЈЕ 

1. Заводот за унапредување на сточар-
ството, основан со Решението на Владата на 
Н Р Македонија, број 1344/52 од 16 декември 
1952 година како п р е с м е т к о в н а установа, 
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продолжува со работа како установа со 
самостојно финансирање под истото име. 

Седиштето на Заводот за сточарство (во 
натамошниот текст Завод) е во Скопје. 

2. Задаток на Заводот е, да врши научни 
истражувања во областа на сточарството и 
да ги применува во пракса научните пости-
женија во оваа област односно да работи на 
унапредувањето на сточарството, а особено: 

а) да ги испитува и установува физио-
лошките, биолошките и морфолошките свој-
ства на домашниот добиток — да врши се-
лекција во домашна стока, да работи на соз-
давање на елитни и матични стада кои ќе 
послужат како база за унапредување на сто-
чарството и да работи на реонирање на сто-
чарството; 

б) дд работи на крстосување на домашни-
от добиток со други продуктивни раси, ги 
испитува добиените мелези и ги шири во 
сточарството со цел оплеменување на истото; 

в) да се грижи и го помага л и ц е н ц и р а њ а ^ 
во сточарството со цел на употреба во оп-
лодувањето на на јарните машки расл ло д-
ници; 

г) да работи на испитувањето на храни-
вата и нивното ползување за добитокот — 
како и да врши испитувања на крмни кул-
тури и пронавоѓа на јарни такви за нашите 
климатски и земјишни ус лови ја; 

д) да ги испитува пасиштата, начинот -на 
користење на истите и предлага мерки за 
нивното подобрување; 

ѓ) да ги испитува квалитетните својства 
на сточните производен^ а и работи на нив-
ното подобрување; 

е) да работи на производство на расов 
добиток кој ќе послужи како база за опле-
менување на, домашното сточарство и да води 
матично книговодство за елитните и матич-
ни стада како и за високовредни расплодни 
грла; 

ж) да изработува инвестициони програми 
за нови сточарски објекти; 

з) да издава публикации и врши пропа-
ганда за унапредување на сточарството; 

и) да соработува со соответни установи 
во земјата и странство; 

ј) да соработува со соответни установи во 
околиите и градовите во НРМ и да им ука-
ж у в а стручна помош. 

Својата стручна работа и изработката на 
работните планови да ги координира со со-
ответните установи во околиите и градовите. 

Соответните установи во околиите и гра-
довите периодично да, ги информира за сво-
јата стручна работа и постижеш^ а во научно 
истражувачката и применувачката работа. 

Да ги проучува извештаите и воопшто 
работата на соответните установи во околи-
ите и градовите и да ги искуствата и пости-
женијата на одделни установи пренесува на 
останатите. 

3. Заводот управува со сиот имот кој му 
е даден на управување до донесувањето на 
ова решение. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со попис (инвентарисување). 
Заводот е д о л ж е н пописот да го состави во 
смисла на член 56 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање, а со 
состојбата на ден 1. VI. 1954 година. 

4. Со Заводот управува управен одбор од 
7 члена како колективен орган на управу-
вање. 

Два члена на Управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Заводот, а 
останатите членови ги именува органот над-
л е ж е н за, работите и задачите на Заводот. 

5. Заводот има следни фондови со кои са-
мостојно располага: 

а) фонд за наградување на работниците 
и службениците; 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства и за големи поправки; 

в) фонд за публикации и пропаганда; и 
г) фонд за кадрови. 
6. Орган надлежен за работите и зада-

чите на Заводот е Државниот секретаријат 
за работите на стопанството. 

7. Со ова решение се укинува Решението 
на Владата на Н Р Македонија, број 1344/52 
од 16. XII. 1952 година. 

8. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во' „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС број 325 
18 ноември 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
ЈБ. Арсов, е. р. 

170 ^ 
На основа, член 2г 7 и 10 од Основната 

уредба за установите со самостојно финан-
сирање („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 51/53), 
Извршниот совет на Народна Република Ма-
кедонија донесува, 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИОТ ИСПИТАТЕЛЕН ИНСТИТУТ ВО 
СКОПЈЕ ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Земјоделскиот испитателен институт, 
основан со Решението на Президиумот на 
АСНОМ, број 6 од 21. октомври 1944 година 
како буџетска установа, се прогласува за 
установа со самостојно финансирање под 
исто име. 

Седиштето на Земјоделскиот испитате-
лен институт (во натамошниот текст Инсти-
тут) е во Скопје. 
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2. Задаток на Институтот е, да врши на-
учно истражување во областа на полодел-
ството и да ги применува во пракса науч-
ните п о н и ж е н и ј а во оваа област односно да 
работи на унапредување на полоделството, 
а особено: 

а) да ги испитува агроботанички сите 
главни култури во дадените климатски и 
почвени ус лови ја и да работи на реонирање 
на пољо де леќите култури; 

б) преку испитување и наблудување на 
домашните и со инпродукција внесени се-
менски материјали да врши подбор и добива 
нови сорти кои дават поголем принос и по-
арен квалитет и да произведува елитен се-
менски материјал нужен за репродукција; 

в) преку испитувања и наблудувања да 
ги изнајде пазарните агротехнички мерки со 
кои би се уголемил приносот и квалитетот 
на растенијата; 

г) да врши еистемно испитување на зем-
јишните условила БО Н Р Македонија и на 
доставените почвени проби и растителен ма-
теријал, како и да врши проби за соответни 
агротехнички и педолошки испитувања; 

д) да врши систематско испитување на 
растителни болести и штеточини и предлага 
мерки за борба против истите; 

ѓ) да ги проучува актуелните проблеми 
од областа на одделните гранки во полјодел-
ството и на основа добиените резултати да 
предлага конкретни мерки за унапредување 
производството; 

е) да изработува инвестициони програми 
за подигање на нови пољоделски стопанства 
односно објекти; 

ж) да издава публикации и врши пропа-
ганда за унапредување на полјоделството; 

з) да соработува со соответни установи во 
земјата и странство; 

и) да соработува со соответни установи 
во околиите и градовите во Н Р Македонија 
и да им у к а ж у в а стручна помош. 

Својата стручна работа и изработката на 
работните планови да ги координира со соод-
ветните установи во околиите и градовите. 

Соответните установи во околиите и гра-
довите периодично да ги информира за, сво-
јата стручна работа и постижеш^а во науч-
н о и с т р а ж у в а ч к а т а и п р и м е н у в а н а т а ра-
бота. 

Да ги проучува извештаите и во општо 
работата на соответните установи во око-
лиите и градовите и да ги искуствата и по-
стижеш^'ата на одделни установи пренесува 
на останатите. 

3. Институтот управува со сиот имот со 
кој истиот Институт управувал како буџет-
ска установа. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со завршната сметка на Инсти-
тутот за 1954 година. 

4. Со Институтот управува управен одбор 
од 7 члена како колективен орган на упра-
вувањето. 

Два члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Институтот, 
а останатите членови ги именува органот 
надлежен за работите и задачите на Инсти-
тутот. 

5. Институтот има следни фондови со 
кои самостојно располага: 

а) фонд за наградување на работниците 
и службениците; 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства и за големи поправки; 

в) фонд за публикации и пропаганда и 
г) фонд за кадрови. 
6. Орган надлежен за работата и зада-

чите на Институтот е Државниот секрета-
ријат за работи на стопанството. 

7. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1955 година. 

ИС бр. 324 
18 ноември 1954 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

ЈБ. Арсов, е. р. 

171 ^ 
На основа член 2, 7 и 10 од Основната 

уредба за, установите со самостојно финан-
сирање („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 51/53), 
Извршниот совет1 на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИНСТИТУТОТ З А НАУЧНО 

ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ИНДУСТРИЈАТА 
ВО СКОПЈЕ 

1. Институтот за научно истражување во 
индустријата, прогласен, со Решението на 
Владата на Н Р Македонија број 1403/52 од 
31. декември 1952 година за пресметковна 
установа со самостојно финансирање, про-
должува, со работата како установа со само-
стојно финансирање под исто име. 

Седиштето на Институтот за научно ис-
т р а ж у в а њ е во индустријата (во натамошни-
от текст Институт) е во Скопје. 

2. Задаток на Институтот е: 
а) да врши научни истражувања од об-

ласта на хемијата и технологијата, следи и 
врши применување на современи и научни 
методи во работата, како* и на, технолошко-
економските п о н и ж е н и ј а во науката и тех-
никата од поменатата област; 

б) да дава предлози, мненија и совети за 
унапредување на производството на индус-
тријата и рударството; 

в) да изнаоѓа и обработува нови синте-
тички производи; 
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г) да истражува, и пронајдува нови тех-
нолошки процеси; како и да работи на усо-
вршувањето, рационализацијата и подобру-
вање на истите; 

д) да анализира, обработува, испитува си 
ровинските бази; 

ѓ) да испитува квалитетот на производ-
ството и дава упатства и предлози за подо-
брување на истиот; 

е) да дава, стручни технолошко-економ-
ски миени ја за изградба на нови индустри-
ски објекти; 

ѕ) да, соработува со средни научни инсти-
туции во земјата и странство; 

ж) да врши хемиски анализи и експер-
тизи; 

з) да изработува технолошко-економски 
.елаборати, инвестициони програми за из-
градба на индустриски и рударски објекти. 

3. Институтот управува со сиот имот кој 
му е даден на, управување до донесувањето 
на ова решение. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со попис (инвентарисање). Ин-
ститутот е должен, пописот да го состави во 
смисла на член 56 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање, а со 
состојба на 1. VI. 1954 година. 

4. Со Институтот управува управен од-
бор од 7 члена како колективен орган на 
управување. 

Два члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Институтот, 
а останатите членови ги именува органот 
надлежен за работите и задачите на Инсти-
тутот. 

5. Институтот има следни фондови со 
кои самостојно располага: 

а) фонд за наградување на работниците 
и службениците; 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства, и за големи поправки; 

в) фонд за публикации и пропаганда; и 
г) фонд за кадрови. 
6. Орган надлежен за работите и зада-

чите на Институтот е Државниот секрета-
ри јат за работи на стопанството. 

7. Со ова решение се укинува Решението 
на Владата на Н Р Македонија,, број 1403/52 
од 31. ХП. 1952 година. 

8. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 322 
18 ноември 1954 година . 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љ. Арсов, е. р. 

172 -
На основа член 2, 7 и 10 од Основната 

уредба за установите со самостојно финан-
сирање („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 51/53), 
Извршниот совет на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ РИБАРСКАТА 

СТАНИЦА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЊЕ 
НА РИБАРСТВОТО ВО СКОПЈЕ ЗА УСТА-
НОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Рибарската, станица за научно истра-
ж у в а њ е на рибарството во Скопје, основана 
СО' Решението на Советот за земјоделие и 
шумарство на Владата на Н Р Македонија, 
број 371 ед 29. март 1951 година како буџет-
ска установа, се прогласува за установа со 
самостојно финансирање под име: Завод за 
рибарство (во натамошниот текст: Завод). 

Седиштето на Заводот е во Скопје. 
2. Задаток на Заводот е да врши научни 

истражувања во областа на рибарството и да 
ги применува во пракса научните п о н и ж е -
нија во оваа област, односно да работи на 
унапредувањето на рибарството, а особено: 

а) да ги проучува риболовните висински 
и низински води (езера, реки, блата, рибни-
ци, акумулации и ел.), нивниот биолошки и 

ј физикално-хемиски состав и досегашните 
односи во производството на риби, а со цел 
за поста ј ање стопански основи за зголему-
вање на производството на риби со примена 
на мери за узгој на риби, односно за рацио-
нално користење на сите риболовни води и 
да предлага, мерки за тоа; 

б) да ја проучува проблематиката за ра-
ционално гаење на риби во рибниците, да ги 
проучува можностите за подигање на нови 
рибници и дава стручна помош во подигање-
то на истите; 

в) да врши селекција на риби поради 
создавање благородни и рентабилни врсти 
риби и да произведува, рибни подмладок и 
зарибува води; 

г) да ги: проучува болестите к а ј рибите и 
да работи на нивното сузбивање; 

д) да ја проучува риболовната, техника и 
техниката на преработката на рибата со цел 
за применување современи начини во рибо-
ловот односно преработката; 

ѓ) да дава предлози за заштита и чување 
на риболовните води; 

е) да изработува, инвестициони програми 
за нови рибарски објекти; 

ж) да издава публикации и врши пропа-
ганда за унапредување на рибарството; 

з) да соработува со соответни установи во 
земјата и странство* и ги следи постижени-

I јата на истите со цел да некои од нив ги при-
| менува во Н Р Македонија; 
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и) да соработува со соответни установи 
во околиите и градовите во Н Р Македонија 
и да им укажува, стручна помош. 

Својата стручна работа и изработката на 
работните планови да ги координира со соод-
ветните установи во околиите и градовите. 

Соответните установи во околиите и гра-
довите периодично да ги информира за сво-
јата стручна работа и п о н и ж е н и ј а на 
научноистражувачката и применувачката 
работа. 

Да ги проучува извештаите и воопшто 
работата на соответните установи во околи-
ите и градовите и да ги искуствата и пости-
жеш^'ата на одделни установи пренесува на 
останатите. 

3. Заводот управува со сиот имот на Ри-
барската станица за научно истражување на 
рибарството во Скопје како буџетска уста-
нова. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со завршната сметка на Рибар-
ската станица за 1954 година. 

4. Со Заводот управува управен одбор од 
7 члена како колективен орган на управу-
вање. 

Два члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Заводот, а 
останатите членови ги именува, органот над-
л е ж е н за работите и задачите на Заводот. 

5. Заводот има следни фондови со кои са-
мостојно располага: 

а) фонд за наградување на работниците 
и службениците; 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства и за големи поправки; 

в) фонд за публикации и пропаганда и 
г) фонд за издигање на кадрови, 
6. Орган надлежен за работите и задачите 

на Заводот е Државниот секретаријат за ра -
боти на, стопанството'. 

7. Со ова решение се укинува Решението 
на Советот за земјоделие и шумарство на 
Владата на НРМ, број 371 од 29. Ш. 1951 
година. 

8. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1955 година. 

ИС бр, 323 
18 ноември 1954 година 

Скопје 
Претседател, 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с.р. 

173 
На основа член 2, 7 и 10 од Основната 

уредба за установите со самостојно финанси-
р а њ е („Службен лист на Ф Н Р Ј " број 51/53), 
Извршниот совет на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАВОДОТ З А 
ВОДОСТОПАНСТВО ВО СКОПЈЕ ЗА 

УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 
ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Заводот за водостопанство, основан со 
Уредбата на Владата на Н Р Македонија број 
1047/52 од 16. X. 1952 година како буџетска 
установа, се прогласува за установа со са-
мостојно финансирање под исто име. 

Седиштето на Заводот за водостопанство 
(во 'натамошниот текст Завод) е во> Скопје. 

2. Задачата на Заводот е, да врши научно-
истражувачки работи од областа на В О Д О С Т О Ј 

панството за поекономично и технички не-
целисходно ползување на водите и уреду-
вање на водните текови, а особено: 

а) да изработува и разработува водосто-
пански основи и да ги ускладува парцијал-
ни!^ решенија за ползување на водите и уре-
дување на водните текови со водостопански-
те основи; 

б) да прибира, систематизира и анализира 
податоци и изработува подлоги за, состав на 
водостопанските основи; 

в) да води катастар на водите и водните 
уреѓаи; 

г) да соработува со слични научно-истра,-
ж у в а ч к и установи во земјата и странство. 

3. Заводот управува со сиот имот со кој 
истиот Заводот управувал како буџетска ус-
танова. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со завршната сметка на, Заво-
дот за 1954 година. 

4. Со Заводот управува управен одбор од 
7 члена како колективен орган на управу-
вање. 

Два члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Заводот, а 
останатите членови ги именува органот над-
л е ж е н за работите и задачите на Заводот. 

5. Заводот има следни фондови со кои са-
мостојно' располага: 

а) фонд за наградување на работниците и 
службениците; 

б) фонд за замена и дополнување на, ос-
новните средства и за големи поправки; 

в) фонд, за публикации и пропаганда; и 
г) фонд за кадрови. 
6. Орган надлежен за работите и задачите 

на Заводот е Државниот секретаријат за ра -
боти на стопанството. 

7. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на, Народна 
Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1955 година. 

ИС бр. 321 
18 ноември 1954 година 

Скопје 
Претседател, 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, с.р. 
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1 7 4 < / 

На основа член 2, 7 и 10 од Основната 
уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на Ф Н Р Ј " број 51/53), 
Извршниот совет на Народна Република Ма-
кедонија, донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ 

ЗА ТУТУН ВО ПРИЛЕП НА ПОСЛУВАЊЕ 
КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Институтот за тутун, прогласен со Ре-
шението на Владата на Н Р Македонија број 
1050/52 од 16 октомври 1952 година за сто-
панска установа со самостојно финансирање, 
преминува на побелување како установа со 
самостојно финансирање под исто име. 

Седиштето на Институтот за тутун (во на-
тамошниот текст Институт) е во Прилеп. 

2. Задаток на Институтот е да врши на-
учно истражување во областа на тутуно-
производството и да ги приложува во пракса 
научните п о н и ж е н и ј а во оваа област однос-
но да работи на унапредување на тутуновата 
култура и воопшто на тутунопроизводството 
а особено: 

а) да врши проучување и го испитува 
влијанието на стаништето врз приносот и 
квалитетот на тутунот применувајќи ги при-
добивките на современата наука на пробле-
мите на агропедолошкото реонирање на кул -
турата на тутунот, да го утврдува бонитетот 
на почвите, да врши агроклиматско реони-
рање и да изработува еколошки карти за од-
делните Тутунопроизводни реони; 

б) да ги проучува и пронајдува причините 
на слабата отпорност на тутунот кон студот 
и сушата како и да открива ефикасни мерки 
за сузбивање на вредители и болести на ту-
тунот; 

в) по пат на селекција, агротехника и про-
паганда да работи на одржувањето, подобру-
вањето и создавање нови сорти тутун спрема 
барањата, на пазарот. Исто така да работи на 
подобрувањето и пронајдуваното на нови 
агротехнички мерки и по пат на издавање 
публикации и инструктажа да ги воведува во 
живот резултатите од научно-испитувачката 
работа; 

г) да пронајдува нови методи и принципи 
за рационална обработка и ферментација на 
тутунот, да врши хемиски анализи на туту-
нот со цел за прецизна квалитативна проце-
на на тутунот; 

д) за потребите на тутунопроизводството 
да произведува и осигурува потребни коли-
чини селекционирано туту неко семе; 

ѓ) дд изработува инвестициони програми 
за нови тутунски објекти; 

е) да издава публикации и врши пропаг-
а н д а за унапредување на тутунопроизвод-
ството; 

ж) да соработува со соответни установи 
во земјата и странство. 

3. Институтот управува со сиот имот кој 
му е даден на управување како стопанска 
установа со самостојно финансирање. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со попис (инвентарисање). Ин-
ститутот е должен пописот да го состави во 
смисла на член 56 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање, а со 
состојба, на 1. VI. 1954 година. 

4. Со Институтот управува управен одбор 
од 7 члена како колективен орган, на упра-
вување. 

Два члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Институтот, 
а останатите членови ги именува органот над-
лежен за работите и задачите на Институтот. 

5. Институтот може да ги има следните 
фондови со кои самостојно располага: 

а) фонд за наградување на работниците и 
службениците; 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства и за големи поправки; 

в) фонд за, публикации и пропаганда; и 
г) фонд за кадрови. 
6. Орган надлежен за работите и задачите 

на Институтот е Државниот секретаријат за 
работи на, стопанството. 

7. Со ова решение се укинува Решението 
на Владата на Н Р Македонија г број 1050/52 
од 16. X. 1952 година. 

8.Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 320 
18 ноември 1954 година 

Скопје 
Претседател, 

на Извршниот совет, 
ЈБ. Арсов, с.р. 

1 7 5 I / ? 

На основа член 2, 7 и 10 од Основната 
уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на Ф Н Р Ј " број 51/53), 
Извршниот совет на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА 
ПОСЛУВАЊЕ КАКО УСТАНОВА СО 

САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Заводот за геолошки истражувања,, 
прогласен со Решението на Владата на Н Р 
Македонија број 1402/52 од 31 декември 1952 
година за стопанска установа со самостојно 
финансирање, преминува на поодување како 
установа со самостојно финансирање под ис-
то име. 
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Седиштето на Заводот за геолошки истра-
ж у в а њ а (во натамошниот текст Завод) е во 
скопје . 

Задаток на Заводот е, да по пат на на-
учно обработување на геолошкиот состав, ми-
нералните и рудни појави, подземните и тер-
малните води, градежните и други материја-
ли, а користејќи ги современите постигнува-
ња на науката, геолошки да ја проучува те-
риторијата на И Р Македонија, а особено: 

а) да припрема и обработува, материјали 
за изработка на геолошка карта на Иг' Ма-
кедонија; 

б) во стручен поглед да ги обединува и 
помага останалите геолошки организации во 
п р Македонија (руднички геолошки служби, 
геолошки с л у ж б и на народните одбори), како 
и да има увид над сите резултати од геолош-
ките истражни работи на подрачјето на И Р 
македонија ; 

в ј да води евиденција на минералниот 
фонд, подземните и термални води, градеж-
ниот камен и друго, како и за правилното 
користење и одржување на истите; 

г) п е р с п е к т и в а да обезбедува минерални 
суровини за постоеките и нови индустриски 
капацитети; 

д) да ја прибира целокупната геолошка 
документациј а од геолошко-истражувачката 
дејност во И Р Македонија, образувајќи фонд 
на геолошката, стручна документација на И Р 
македонија ; 

г) да изработува инвестициони програми 
за нови рудници и каменоломи', 

е) да издава публикации и врши пропа-
ганда во областа на геологијата; 

ж) да соработува со соответни научни ус-
танови во земјата и странството;. 

з) да предлага мерки за заштитување на 
геолошки знаменитости и реткости. 

3. Заводот управува со сиот имот кој му 
е даден на управување како стопанска уста-
нова со самостојно финансирање. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со попис (инвентарисање). З а -
водот е должен, пописот да го состави во 
смисла на член 56 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање, а со 
состојба на 1. VI. 1954 година. 

4. Со Заводот управува управен одбор од 
7 члена како колективен орган на управу-
вање. 

Два члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Заводот, а 
останатите членови ги именува органот над-
л е ж е н за, работите и задачите на Заводот. 

5. Заводот ги има следните фондови со 
кои самостојно располага: 

а) фонд за наградување на работниците и 
службениците; 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства и за големи поправки; 

в) фонд за, публикации и пропаганда; и 
г) фонд за кадрови. 

6. Орган надлежен за работите и задачите 
на Заводот е Државниот секретаријат за ра-
боти на стопанството. 

7. Со ова решение се укинува Решението 
на Владата на Н Р Македонија, број 1402/52 
од 31. ХП. 1952 година. 

8. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија" . 

ИС бр. 319 
18 ноември 1954 година 

Скопје 
Претседател, 

на Извршниот совет, 
ЈБ. Арсов, с.р. 

I 176 V 

На основа член 2, 1 и 10 од Основната 
уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на Ф Н Р Ј " број 51/53), 
Извршниот совет на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ЗЕМСКАТА ЕРГЕЛА „11 ОКТОМВРИ" 

ВО СЕЛО ГНЕОТИНО, 
ОКОЛИЈА БИТОЛСКА 

1. Земската ергела „11 октомври" прогла-
сена со Решението на Владата на Н Р Маке-
донија број 1370/52 од 22 декември 1952. го-
дина за претсметковна установа со самостојно 
финансирање, продолжува со работата како 
установа со самостојно финансирање под 
исто име. 

Седиштето на Земската ергела „ И октом-
ври" (во натамошниот текст Ергела) е во село 
Гнеотино, околија Битолска. 

2. Задаток на Ергелата е: 
а) да произведува расови коњи кои ќе 

послужат како база за унапредување на ко-
њарство™ во Н Р Македонија; 

б) да ги испитува морфолошките, физио-
лошките и биолошките својства к а ј произ-
ведените грла; 

в) да работи на спремањето на стручниот 
и квалификованиот кадар од областа на ко-
њарството и останатото сточарство; 

г) сите посложени ја од областа на коњар-
и квалификованиот кадар од областа на ко-
њарство; 

д) да издава, публикации и врши пропа-
ганда за унапредување на к о њ а р с т в о ^ . 

3. Ергелата е должна: 
а) својата, стручна работа и изработката 

на работните планови да ги координира со 
Заводот за унапредување на сточарството; 

б) на Заводот за унапредување на сточар-
ството да му доставува периодични извештаи 
за својата стручна работа и п о н и ж е н и ј а во 
научно истражувачката и применувачката 
работа; 
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в) на Заводот за унапредување на сточар-
ството, а помеѓусебна согласност, да му поз-
волува вршење на неопходни опити што про-
излегуваат од исполнувањето на неговите 
задачи. Трошковите на овие опити паѓаат на 
терет на Заводот. 

4. Ергелата управува со сиот имот кој му 
е даден на управување до донесувањето на 
ова решение. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со попис (инвентарисање). Ерге-
лата е должна, пописот да го состави во сми-
сла на член 56 од Основната уредба за уста-
новите со самостојно финансирање, а со сос-
тојба на 1. VI. 1954 година. 

5. Со Ергелата управува управен одбор од 
7 члена како колективен орган на управу-
вање. 

Два члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Ергелата, а 
останатите членови ги именува органот над-
лежен за, работите и задачите на Ергелата. 

6. Ергелата има следни фондови со кои 
самостојно располага: 

а) фонд за наградување на работниците и 
службениците; 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства и за големи поправки; 

в) фонд за публикации и пропаганда; и 
г) фонд за кадрови. 
7. Орган надлежен за работите и задачите 

на Ергелата е Државниот секретаријат за 
работи на стопанството. 

8. Со ова решение се укинува Решението 
на Владата на Н Р Македонија, број 1370/52 
од 22. ХП. 1952 година. 

9. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето ВО' „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 318 
18 ноември 1954 година 

Скопје 
Претседател, 

на Извршниот совет, 
ЈБ. Арсов, с.р. 

^ 1 7 7 

На основа член 2, 7 и 10 од Основната 
уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на Ф Н Р Ј " број 51/53), 
Извршниот совет на Народна Република Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПАСТУВСКОТО СТАНИШТЕ ВО СЕЛО 

МАНАСТИРЕЦ, ОКОЛИЈА ТИКВЕШКА 

1. Пастувското станиште, основано со Ре-
шението на Владата на Н Р Македонија број 
1345 од 16 декември 1952 година како прет-
сметковна установа со самостојно финанси-
рање, продолжува со работата како установа 
со самостојно финансирање под исто име. 

Седиштето на Пастувското станиште (во 
натамошниот текст Станиште) е во село Ма-
настирец, околија Тиквешка. 

2. Задаток на Станиште™ е: 
а) да работи на бројно и квалитетно по-

добрување на коњарство™; 
б) да врши лиценциран^ на пастуви и ре-

гистрација на приплодните кобили во домаш-
ното коњарство; 

в) да испитува вредност на статичните 
пастуви преку добиениот подмладок; 

г) да врши распоред на станичните пас-
туви по стални и сезонски принудени станици 
во склад со расната реонизација; 

д) да води матично книговодство за ста-
ничните постуви, регистрираните плрдкињи 
и добиениот подмладок; 

ѓ) да работи на формирање на стални и 
сезонски припусни станици; 

е) да обучува квалификован кадар потре-
бен за коњарство™; 

ж) да, издава публикации и врши пропа-
ганда за унапредување на коњарство™, 

3. Станиште™ е должно: 
а) својата стручна работа и изработката 

на работните планови да ги координира со 
Заводот за унапредување на сточарството; 

б) на Заводот за унапредување на сточар-
ството да му доставува периодични извештаи 
за својата стручна работа и п о н и ж е н и ј а во 
н а у ч н о и с т р а ж у в а ч к а т а и применувачката 
работа; 

в) на Заводот за унапредување на сточар-
ството, а по меѓусебна согласност, да му поз-
волува вршење на неопходни опити што про-
излегуваат од исполнувањето на неговите 
задачи. Трошковите на овие опити паѓаат на 
терет на Заводот. 

4. Станиште™ управува со сиот имот кој 
му е даден на управување до донесувањето 
на ова решение. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со попис (инвентарисање). Ста-
ниште™ е должно, пописот да го состави во 
смисла на член 56 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање, а со 
состојба на 1. VI. 1954 година. 

5. Со станиште™ управува управен одбор 
од 7 члена како колективен орган на упра-
вување. 

Два, члена на управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Станиште™, 
а останатите членови ги именува органот 
надлежен за работите и задачите на Ста-
ниште™. 

6. Станиште™ има следни фондови со кои 
самостојно располага: 

а) фонд за наградување на работниците и 
службениците; 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новните средства и за големи поправки; 

в) фонд за публикации и пропаганда; и 
г) фонд за кадрови. 
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7. Орган надлежен за работите и задачите 
на Стаништето е Државниот секретаријат за 
работи на стопанството. 

8. Со ова решение се укинува Решението 
на Владата на Н Р Македонија, број 1345/52 
од 16. ХП. 1952 година, 

9. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република, Маке дони ј а". 

ИС бр. 317 
18 ноември 1954 година 

Скоп ј е Претседател 
на Извршниот совет, 

Љ. Арсов, с.р. 

178 
На основа овластувањето во Тарифниот 

број 87 од делот А на Тарифата за данок на 
промет („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 55/53), 
а во врска со чл. 2 точ. 30 од Уредбата за из-
менување и дополнување на Тарифата за 
данок на промет („Службен лист на Ф Н Р Ј " 
бр. 13/54), Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ОДЛУКАТА З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
СТОПИ З А НАПЛАТУВАЊЕ ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ НА ПОЕДИНИ ВИДОВИ 
И КВАЛИТЕТИ ДРВА 

I. 
По точка I од Одлуката за определување 

стопи за наплатување данокот на промет на 
поедини видови и квалитети дрва („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 6/54) се бришат пот-
точките 2, 3 и 4 а подточките 5—9 стануваат 
потточки 2—6 и »се додава нова потточка 7 
ко ја гласи: 

7) „Други шумски сортимента, освен та-
нинско, ц е л у л о з а и јамско дрво — Динари 
1000 по км3". 

И. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на, Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 24 март 1954 година. 

ИС бр. 296 
6. ноември 1954 година 

Скопје 
, Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, е. р. 

179 
На основа член 2 од Основната уредба 

за установите со самостојно финансирање 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 51/53 година), 
а во споразум со соодветните народни одбо-
ри, Извршниот совет на Народното собрание 
На Народна Република Македонија, донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖ-
НОСТИТЕ ОД НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА 
СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СО-
ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ОДНОС НА БОЛ-

НИЦИТЕ ОД СТАЦИОНАРЕН ТИП 

1. На Советот за народно здравје и соци-
јална заштита на Н Р М се пренесуваат пра-
вата и должностите што ги имаат Народни-
те одбори на Битолска, Охридска и Тетовска 
околија и Народниот одбор на град Скопје 
во однос на следните болници од стациона-
рен тип како установи со самостојно' ф и н а н -
сирање: 

— Специјалната болница за белодробна 
туберкулоза, во Битола; 

— Детската болница за белодробна ту-
беркулоза во Скопје; 

— Специјалната болница за костнозглобна 
туберкулоза во Охрид; 

— Специјалната болница за белодробна 
туберкулоза во Лешок. 

2. Ова решение влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1955 година. 

ИС бр. 294 
6. ноември 1954 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, е. р. 

180 • 
На основа точка 1 од Одлуката на Сојуз-

ниот извршен совет за одобрување на кре-
дити за зимница и кредити за набавка запаси 
на стоки ВО' краиштата што преку зимата се 
отсечени од сообраќајот („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " бр. 43/54 година), Извршниот совет 
на Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРАИШТАТА 
ШТО СЕ СМЕТААТ ЗА ОТСЕЧЕНИ ОД 

СООБРАЌАЈОТ ПРЕКУ ЗИМАТА 
1. З а отсечени краишта од сообраќајот 

преку зимата се определуваат: 
а) сите населени места од подрачјата на 

околиите кривопаланечка, малешевска, ки-
чевска, охридска, преславска, дебарска и 
струмичка; 

б)" населените места, од подрачјата на 
градските општини Кратово и Крушево; и 
општините трничка и никифоровска, од Гос-
тиварска околија. 

Ова решение влегува во сила веднаш. 
ИС бр. 311 

6 ноември 1954 година 
Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет 

Крсте Црвенковски, с.р. 



25 ноември 1954 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ Вр. 37 — Ста. 507 

181 
На основа член 19 точ. 4 од Законот за 

спроведување на Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото устрој 
ство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, а во »споразум со соодвет-
ните народни одбори, Извршниот совет на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија, донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖ-
НОСТИТЕ ОД НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА 
СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ОДНОС НА 
ДЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 

1. На, Советот за народно здравје и соци-
јална заштита на НРМ се пренесуваат пра-
вата и должностите што ги имаат Народните 
одбори на Битолска и Гевгелиска околија во 
однос на следните детски социјални уста-
нови: 

— Заводот за дефектни деца во Битола; 
— Домот за доилчиња во Битола; и 
— Детскиот дом „Александар Ранковиќ" 

во Валандово. 
2. Ова решение влегува во сила со обја-

вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1955 година. 

ИС бр. 291 
6. ноември 1954 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, е. р. 

182 
На основа чл. 71 точ. 1 во врска со чл. 75 

ст. 1 од Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и ор-
ганите на, власта на Народна Република Ма-
кедонија, Извршниот совет на Народното со-
брание на Народна Република Македонија, 
донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ УЧИЛИШТЕ ЗА СЛЕПИ 

ДЕЦА 
1. Се оснива училиште за слепи деца со 

седиште во Скопје. 
2. Училиштето е социјална и просветна 

установа со задача на слепите деца да им да-
ва образование на степен на осумгодишно ос-
новно училиште, да ги воспитува и да ги 
оспособува за самостален живот. 

3. Во училиштето се примаат слепи деца 
што не се помлади од 6 ни постари од 14 
години. 

4. Учењето во училиштето трае осум го-
дини. 

5. Училиштето се наоѓа, под раководство 
и надзор на Советот за народно здравје и 
социјална заштита, а по прашањата од нас-
тавно-воспитната работа и. под надзор на Со-
ветот за просвета. 

6. Со училиштето непосредно раководи 
управител што го назначува Советот за на-
родно здравје и социјална заштита. 

7. Училиштето има посебна претсметка за 
приходите и расходите која влегува во сос-
тав на претсметката на приходите и расхо-
дите на Советот за, народно здравје и соци-
јална заштита. 

Наредбодател за извршување на прет-
сметката на приходите и расходите е упра-
вителот на училиштето. 

8. Прописи за организацијата и работата 
на училиштето, како и наставен план и про-
грама за, истото ќе донесе Советот за народно 
здравје и социјална заштита во согласност 
со Советот за просвета. 

9. Ова решение влегува во сила од денот 
на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 309 
6 ноември 1954 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, с.р. 

183 
На основа чл, 90 ст. 2 од Уредбата за ос-

нивање претпријатија и дуќани („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " бр. 51/53), Извршниот совет 
на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО З А 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА З А 
КОИ КОНКУРСОТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 

НА ДИРЕКТОР ЌЕ ГО РАСПИШУВА 
КОМИСИЈАТА ШТО ЌЕ ЈА ИМЕНУВА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Точката I од Решението за определување 
претпријатија за кои конкурсот за назначу-
вање на директор ќ е го распишува Коми-
сијата што ќ е ја именува Извршниот совет 
(„Службен весник на НРМ" бр. 8/54 година) 
се дополнува, така што по редниот број 22 
се додаваат следните претпријатија : 

23. Претпријатие за транспорт и шпеди-
ција „Транс југ" — Скопје. 

24. Термо-електрана — Маџари — Скопје. 
25. Фабрика за цементни производи 

„Карпуш" — Ѓорче Петров. 
26. Фабрика за ситни к о ж и „Борис К и -

дрич" — Битола. 
27. Претпријатие за увоз-извоз „Биљана" 

— Битола. 
28. Фабрика за, порцулан — Титов Велес* 
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29. Фабрика за термоизолациони матери-
јали — „Партизан" — Прилеп. 

30. Фабрика за к о ж и „Гоце Делчев" — 
Скопје. 

31. Фабрика за зејтин — Титов Велес. 
32. Претпријатие за увоз-извоз „Беласи-

ца" — Струмица. 
33. Трговско претпријатие „Центрохеми-

ја" — Скопје. 
34. Трговско претпријатие „Јасен" — 

Скопје. 
35. Претпријатие за увоз-извоз „Техно-

метал" — Скопје. 
36. Претпријатие за снабдување земјоде-

лието „Агроснабдител — Скопје. 
37. Претпријатие за увоз „Лабораторија" 

— Скопје. 
38. Претпријатие за извоз „Кооператива" 

— Дебар. 
39. Претпријатие „Ангроколонијал" —• 

Скопје. 
40. Фабрика „Алкалоид" — Скопје. 
41. Фабрика за стакло — Скопје. 
42. Фабрика за цемент „Усје" — Скопје. 
43. Фабрика за главни цеви „11 октом-

ври" -— Куманово. 
44. Фабрика за силико ватростален мате-

ри јал — Гостивар. 
45. Фабрика за ф р и ж и д е р и и радијатори 

-— Битола. 
46. Фабрика за хромни соединенија и ф е -

ро ле гури — Јегуновце— Тетовска околија 
47. Фабрика за шеќер — Битола. 
48. Ж е л е з а р а — Скопје. 
49. Електрично претпријатие — К а в а -

дарци. 
50. Електрично претпријатие — Скопје. 
51. „Проектант" — Скопје. 
52. „Хидро-проект" — Скопје. 
53. „Југопроект" — Скопје. 
54. Фабрика за електроизолациони мате-

ријали „11 октомври" — Прилеп. 
II. Ова решение влегува во сила со денот 

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

ИС бр. 293 
6. ноември 1954 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, е. р. 

184 
На основа чл. 48 од Основната уредба за 

установите со самостојно финансирање 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 51/53), Из -
вршниот совет на Народното собрание на На-
родна Република Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТАТА 

НА ОПИТНОТО СТОПАНСТВО ВО СЕЛО 
БУТЕЛ 

1. Опитното стопанство во село Бутел, 
Скопска околија, кое со решението на Извр-
шниот совет бр. 133 од 16. X. 1953 година е 
прогласено за установа со самостојно финан-
сирање, престанува со својата работа. 

2. Барачките и обврските и имотот со 
кои што управува Опитното стопанство како 
и службениците на Стопанството ќе ги пре-
земе Земјоделскиот испитате лен институт во 
Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1955 година. 

ИС бр. 292 
6. ноември 1954 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Крсте Црвенковски, е. р. 

185 
На основа точка 1 став 2 од Одлуката за 

условите за оснивање претпријатија за про-
мет со отпадоци и за единствените фондови 
на тие претпријатија („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " бр. 29/54), пропишувам 

ПРАВИЛНИК 
З А ВРСТАТА И МИНИМУМОТ НА 

ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА З А ПРОМЕТ 

СО ОТПАДОЦИ 

Член 1 
Сите »(претпријатија кои обавуваат про-

мет со отпадоци мораат да располагаат со 
минималната техничка опрема пропишана со 
член 2 од овој правилник. 

Член 2 
Претпријатијата од претходниот член мо-

раат да располагаат со следна минимална 
опрема и тоа со: 

— децимални ваги за, мерење со капаци-
тетот од 100, 500 и 1000 кр., 

— преса за рачно балирање на крпи и 
стара хартија , 

— преса за рачно б&лирање на плех ( јака 
конструкција), 

— гарнитура на шва јс апарат за сечење 
на старо железо, 

— сопствено превозно средство, 
— хигиенски магазин за чување на коски, 
— просторна сала со вентилатори за 

сортирање на крпи, потребен број ма-
си за сортирање, сандаци и кошеви со 
останат прибор за парење на крпи, 



25 ноември 1954 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр, 37 — Стр. 4991 

— магнети за распознавање на металите 
и железото, 

— разни чекани за кршење на тешки 
парчиња на тус, 

— разен алат за рашрафување на ж е л е з -
ни делови, 

— троножна, дизалица со макара за ди-
гање на потешки предмети, 

— рачна аптека и потребни други сред-
ства за дезинфекција , 

— купатило за капење на работниците по 
свршетокот на работата, 

— магацини за чување на разни видови 
отпадоци, 

— боксови за чисто и одвоено чување на 
метали и стакло. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со обја-

вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 9820 
12 ноември 1954 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работа на стопанството, 
А. Симитчиев, е. р. 

186 
О Б Ј А В А 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ 

КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБОР НАРОДЕН 
ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

На основа член 160 во врска со член 85 
став 1 од Законот за правата и должностите, 
изборот и отповикувањето на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, Републичката из-
борна комисија 

О Б Ј А В У В А 
дека за дополнителните избори за народен 
пратеник во Републичкиот собор на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија, што ќе се одржат во изборната око-
лија Скопска IV на 12 декември 1954 година 
се потврдени кандидатурите на: 

Кандидатот Павловски Трпев Борис, од 
Ѓорче Петров 

Кандидатот М а р и н о в с к и Крстев Мирко, 
од Ѓорче Петров. 

Број 9 
24 ноември 1954 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

П. Д. Корабар, с.р. А. Групче, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 
Хриса Ристова Бумбова, домаќинка од се-

ло Убого — околија Титоввелешка, подаде, 
тужба за развод на бракот против Христо 
Димитров Бумбов, од село Убого, а сега во 
неизвесност. 

Биде јќи местожителство™ и адресата на 
тужениот Ристо се непознати, се повикува 
во срок од еден месец од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ" да се 
јави или одреди свој застапник. Во противен 
случај судот по службена должност му го 
одредува за застапник неговиот татко Дими-
тар Бумбов, од село Мездра — Овчеполско, 
кој ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 2405/53 
(163) 

О К О Л И С К И СУД ВО ГОСТИВАР 
По оставината на пок. Елезов Оломана 

Ариф, бивш од село Долгаш, се води оста-
винска постапка пред Околискиот суд во Де-
бар и појавениот наследник Елез Арифов 
Елезов, со непозната адреса во Албанија, се 
повикува во срок од 30 дена по објавување-
то на огласот во „Службен весник на Н Р М " 

* да се јави лично пред судот за да ги штити 
своите наследнички права или достави на-
следничка изјава. Во противен случај оста-
вината ќе се р е ш и во негово отсуство. 

О Д О К О Л И С К И О Т суд во Дебар, О . бр. 68/54. 
(160) 

О К О Л И С К И СУД ВО К Р И В А П А Л А Н К А 
При овој суд е покрената постапка за 

прогласување умрен исчезнатиот Богдан 
Трајчев, од Крива Паланка, кој е во 1922 го-
дина отиден во САД и од тамо последен пат 
се има јавено 1923 година, додека во 1925 го-
дина неговиот брат Велин Иванов ги има из-
вестено неговите домашни дека е именова-
ниот умрен, и од тогај не се знае ништо за 
него. Се поканува исчезнатиот Богдан, во 
колку е во живот, како и секој оној што не-
што знае за него да јави на овој суд или на 
неговиот старател Серафим Иванов, пензио-
нер од Крива Паланка, во срок од три ме-
сеци од де |нот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". Во противно не-
станатиот ќе се прогласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Крива Паланка, Р. 
бр. 474/53. (161) 

При овој суд е покрената постапка за 
прогласување умрен исчезнатиот Мите Ар-
сов Петрев, од село Киселица, околија Кри-
в о м ланечка, кој за време на окупација бил 
на работа во „Борскиот рудник" — Бор, и 
истиот е последен пат виден при повлекува-
њето на окупаторот, и како негов соработник 
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се смета да е убиен при повлекувањето, би-
де јќи од тогаш се нема јавено. Се поканува 
исчезнатиот Мите, во колку е во живот, ка -
ко и секој оној што нешто знае за него да 
јави на овој суд или на неговиот старател Јо-
ванче Величков Стоилковски, од село Кисе-
лица, во рок од два месеца од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ". Во противен случај о с т а н а т и о т ќе 
се прогласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Крива Паланка,, Р. 
бр .Ј ј )2 /53. (162) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

(Претпријатија и дуќани) 

Окружниот суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
на 25-1-1954 година под реден број 13, е за-
пишано стопанско™ претпријатие под ф и р -
ма: Општинско трговско претпријатие на 
едро „Обнова", со седиште во село Блатец — 
Кочанско. Предмет на иселувањето на прет-
пријатието е: трговија со земјоделски про-
изводи; ж и в а стока и огревни материјали. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 13/54. 
(108) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 
25-1-1954 година под реден број 14, е запи-
шано трговското претпријатие под фирма: 
Трговско претпријатие „Момин Преслап", со 
седиште во село Блатец — Кочанско. Пред-
мет на послувањето на дуќанот е: трговија 
со стоки од внатрешниот промет. 

О Д ОКОЛИСКИОТ суд во Штип, Р бр. 14/54. 
(109) 

Окружниот суд во Битола објавува дека 
во регистарот на стопанските организации на 
12 февруари 1954 година под реден број 58/1, 
е запишано трговското претпријатие под 
фирма: Трговско претпријатие „Пелагонија", 
со седиште во Прилеп. Предмет на иселува-
њето на дуќанот е: трговија на, мало со ме-
шовита стока. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 58/54 
(264) 

Окружниот суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации на 
5 март 1954 година под реден број 32, е запи-
шано трговското претпријатие под фирма: 
Трговско претпријатие на мало „Един-
ство", со седиште во> Св. Николе. Предмет на 
иселувањето на дуќанот е: трговија со тек-
стил, галантерија, кинкалерија , конфекција , 
трикотаж, и друга кратка текстилна стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 32 од 
5-Ш-54. (301) 

Окружниот суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
под реден бр. 59/1954 година, е запишано 
стопанско™ претпријатие под фирма: Уго-
стителско претпријатие „Иднина", со седи-
ште во Св. Николе. Предмет на послувањето 
на претпријатието е: угостителски услуги и 
продажба на алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 59 од 
1-1У-1954 година. (434) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека 
Претпријатието за туристички и сообраќајни 
услуги „Путник" — Куманово" досега воде-
но во регистарот на стопанските претприја-
тија при Народниот одбор на Градската оп-
штина Куманово на страна 79, под реден 
број 79, е префрлено од поменатиот регистар 
и запишано во регистарот на стопанските 
организации при овој суд на 10 ма ј 1954 го-
дина на страна 116, под реде број 116, под 
фирма: „Путник" Претпријатие за туристич-
ки и сообраќајни услуги, со седиште во К у -
маново. Предмет на иселувањето на прет-
пријатието е: сообраќајни и туристички ус-
луги. 

Претпријатието е основано со решение на 
НО на Градската општина Куманово бр. 4269 
од 23 декември 1953 година. Истото ќ е го 
потпишува директорот Јовановски Станојко, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот суд во Скопје, Ф и број 
170/54. (502) 

Окружниот суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
под реден број 99/1954 година е запишано 
стопанско™ претпријатие под фирма: Мешо-
вито трговско претпријатие со индустриски 
стоки, со седиште во Делчево. Предмет1 на 
послувањето на претпријатието е: земјодел-
ски производи, ориз, оризова арпа, к о ж и и 
волна. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 99/54. 
(657) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
на 21 јуни 1954 година под реден број 170 е 
запишано, дека Трговското претпријатие 
„Ангроснабдител" — Куманово, својата де ј -
ност ќе ја врши и преку Откупната станица, 
со седиште во Титов Велес, и претставни-
штвото со седиште во Скопје. 

Откупната станица, односно претставни-
штвото' имаат право да склучуваат уговори 
во свое име, а за сметка на претпријатието. 

Од Окружниот суд во Скопје, Ф и број 
229/54. (682) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под 
реден број 197/1954 година е запишан дуќа-
нот под фирма: Занаетчиски дуќан „Пече-
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ник", со седиште во село Добрево — Кочан-
ско. Предмет на послувањето на дуќанот е: 
производство и продажба на леб и печиво. 

Од Окружниот »суд во Штип, Р. бр. 197/54 
(841) 

Окружниот суд во Штип објавува дека, 
во регистарот на стопанските организации 
под реден број 204/1954 година е запишан 
дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Ча-
тал", со седиште во село Б л а т е ц — Кочан-
ско. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
трговија со млечни, месни и мелнички про-
изводи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
мешовита индустриско-прехранбена »стока. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 204/54 
(848) 

Окружниот суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
под реден број 208/1954 година е запишан 
дуќанот под фирма: Трговски дуќан на пре-
хранбени и индустриски стоки „Кременик", 
со седиште во село Злетово — Кочанско. 
Предмет на пос лу вашето на дуќанот е: тр-
говија со мешовита индустриска и прехран-
бена стока и градежен материјал. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 208/54 
(852) 

Окружниот суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
под реден број 195/1954 година е запишан 
дуќанот под фирма: Трговски дуќан на ме-
шовити индустриски стоки „Раде Кратовче", 
со седиште во Пробиштип — Кочанско. Пред 
мет на послу вашето на дуќанот е: трговија 
со млечни, месни и мелнички производи, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци и цигари. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 195/54 
(839) 

Окружниот суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
поп реден број 205/1954 година е запишан 
дуќанот под фирма: Угостителски дуќан 
„Бела Вода", со седиште во 3летово — К о -
чанско. Предмет на иселувањето на дуќанот 
е: угостителски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. број 
205/54. (849) 

Окружниот суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
под реден брст 210/1954 година е запишан 
дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Бла-
тешница", со седиште во е. Блатец — Ко-
чанско. Предмет на иселувањето на дуќанот 
е: трговија со млечни, месни и мелнички про 
изводи, алкохолни и безалкохолни пијало-
ци, мешовити индустриски и прехранбени 
стоки и цигари. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 210/54 
(850) 

Окружниот суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
под реден број 247/1954 година е запишано 
стопанско™, претпријатие под фирма: Прет-
пријатие за електро-инсталаторски услуги, 
со седиште во Кочани. Предмет на иселува-
њето на претпријатието е: електро-инстала-
ториски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 247/54 
(891) 

Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации 
на 26 август 1954 година на страна 135, под 
реден број 1, е запишано стопанско™ прет-
пријатие под фирма: Трговско претпријатие 
за промет со зарзават, овоштие, млечни про-
изводи и риба „ К а р а н а т а " , со седиште во 
Кичево. Предмет на послувањето на дуќа-
нот е: трговија на мало и големо со зарзават, 
овоштие, млечни производи и риба. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 
459/54. (938) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека 
во регистарот на стопанските организации на 
26 август 1954 година на страна 135. под ре -
ден број 3 е запишан дуќанот под фирма: Тр-
говски дуќан-млекара „Иднина", со седиште 
во Кичево. 

Дуќанот е во состав На Трговското прет-
пријатие „Карапаша" во Кичево. Предмет 
на школувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со млеко и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 
460/54. (939) 

Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организа-
ции на 26 август 1954 година на страна 135, 
под реден број 2, е запишан дуќанот под 
фирма: Трговски дуќан-млекара „Милка", 
со седиште во Кичево. 

Дуќанот е во состав на Трговското прет-
пријатие „Карапаша" во Кичево. Предмет на 
побелувањето на дуќанот' е: трговија на мало 
со млеко и млечни производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р . број 
461/54. (940) 

Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организа-
ции на 26 август 1954 година на страна 135, 
под реден број 4, е запишан дуќанот под 
фирма: Трговски дуќан со* емиш и зарзават 
„Китка", со седиште во Кичево. 

Дуќанот е во состав на Трговското прет-
пријатие „Карапаша" во Кичево. Предмет 
на послувањето на дуќанот е: трговија на 
мало со емиш, зарзават и општи зеленчуков 
ви производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 
462/54. (941) 
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Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организа-
ции на 31 август 1954 година на страна 145, 
под реден број 1, е запишан дуќанот под 
фирма: Трговски дуќан-книжарница „Кочо 
Рацин", со седиште во Тетово. Предмет на 
иселувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со канцелариски и школски материјали, при 
бор за пишување, учебници и литература, 
музикални и музички инструменти. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 
540/54. (946) 

Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организа-
ции на 1 септември 1954 година на страна 9, 
под реден број 1, е запишан задружниот со-
јуз под фирма: Околиски задружен сојуз, 
со седиште во Тетово. Предмет на иселува-
њето на Сојузот е: да го подига и усмерува 
развитокот на задругите и задругарството, 
во правец на развивање и јакнење на соци-
јалистички односи како и п р у ж а њ е стручна 
помош во усовршување и методот на рабо-
тата. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 
514/54. (947) 

Окружниот суд во Гостивар објавува де-
ка во регистарот на стопанските организа-
ции на 25 август 1954 година на страна 133, 
под реден број 16, е запишан трговскиот ду-
ќан под фирма: Трговски дуќан за промет со 
мешовити индустриски стоки „Караорман", 
со седиште во село Јанчиште — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешо-
вито претпријатие „Бистрица" во е. Теарце. 
Предмет на поодувањето на дуќанот е: трго-
вија на мало со индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 
453-16/54. (978) 

Окружниот суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
под реден број 286/1954 година е запишан 
трговскиот дуќан под фирма: Самостоен тр-
говски дуќан „Единство", со седиште во Св. 
Николе. Предмет на послувањето на дуќанот 
е: купо-продажба на текстил, галантерија, 
конфекција , кинкалерија , трикотаж и крат-
ка, и плетена стока на мало. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр 286/54 
(1014) 

Окружниот суд вф Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации 
под реден број 313/1954 година е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Инду-
стриско претпријатие „Езериште", со седи-
ште во село Блатец — Кочанско. Предмет на 

иселувањето на претпријатието е: производ-
ство на електрична енергија и продажба на 
истата и љуштење на ориз. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 313/54 
(1036) 
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