
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Сабота, 28 јануари 1956 

Број 2 Година XII 

Претплата за 1956 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 50 динари 
Чековна сметка број 802-Т-698 

13. 
На основа точка 1 од Одлуката за време-

ното финансирање на федерацијата, народ-
ните републики, автономните единици и 
народните одбори („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/55 г.), Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ВРЕМЕНОТО ФИНАНСИРАЊЕ НА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ПЕРИОД ЈАНУАРИ-МАРТ 1956 ГОДИНА 

1. Расходите за временото финансирање 
на републичките органи и установи и за до-
тациите на установите со самостојно финан-
сирање и општествените организации за 
периодот јануари-март 1956 година, се одо-
бруваат во вкупен износ од 532,453.000,— 
динари. 

2. Планот на расходите по раздели, де-
лови, глави, партии и позиции чинат составен 
дел на оЗаа Одлука. 

3. За извршување на оваа Одлука ќе се 
грижи Државниот секретар за работи на 
општата управа и буџетот на НР Македонија. 

4. Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 
ИС бр. 1 

14 јануари 1956 година 
- Скопје 

., • Претседател 
на Извршниот совет. 

Љупчо Арсов, е. р. 

14. 
На основа член НО и 111 од Уредбата 

за данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/53), Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД 
ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА 
ДОХОД ШТО ЌЕ СЕ НАПЛАТУВА ВО I, 
П, Ш И IV ТРОМЕСЕЧЈЕ ЗА 1956 ГОДИНА 

Даночните обврзници на данокот на до-
ход од земјоделие, на данокот на доход од 
самостојни занимања и имоти и данокот за 
употреба на туѓа работна сила за I, II, III и 

IV, тримесечје за 1956 го дрога, данокот го 
плаќаат во проценти определени со оваа 
Одлука. 

И. 
Даночните обврзници на данокот на до-

ход од земјоделие за I, П. Ш и IV! тримесечје 
на 1956 година данокот го плаќаат во след-
ните проценти од извршениот разрез на да-
нокот на доход од земјоделие за 1956 година, 
односно до извршувањето на разрезот акон-
тација од претходниот разрез и тоа на под-
рачјето: 
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1) Скопска око-ија 25 25 25 25 
2) Битолска околија 29 18 25 28 
3) Кумановска околија 24 10 30 26 
4) Охридска околија 17 20 27 36 
5) Теговска околија 16 24 30 30 
6) Т. Велешка околија 18 24 26 32 
7) Штипска околија 25 23 26 26 

Народните одбори на околиите најдоцна 
до 1. II. 1956 година можат да пропишат по-
големи односно помали проценти, по кои ќе 
се наплатува разрезаниот данок на доход од 
земјоделие за 1956 година на подрачјето на 
одделните општини, под услов со вака одре-
дените проценти да се обезбеди масата на да-
нокот на доход од земјоделие која би се на-
платила со примена на процентите пропиша-
ни со оваа Одлука на подрачјето на околната. 

Ш. 
Даночните обврзници на данокот на до-

ход од самостојни занимања и имоти за I, П, 
Ш и IV тримесечје за 1956 година на име 
данок плаќаат 25% од годишниот паушално 
разрезан данок на доход за 1956 година, од-
носно од разрезаниот данок за 1954 и 1955 
година и тоа на подрачјето на сите околии. 

IV. 
Даночните обврзници на данокот за упо-

треба на туѓа работна сила за I, П, Ш и IV 
тримесечје на 1956 година плаќаат данок во 
процентите определени во точка П односно 
точка Ш од оваа Одлука. 

V. 
Народните одбори на општините се дол-

жни најдоцна до 15, II. 1956 година да ги 
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објават на уобичаен начин на даночните 
обврзници процентите по кои се обврзани да 
плаќаат данок по тримесечна. 

VI. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 2 
14 јануари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

15. 
На основа член 16 ст. 1 од Основниот 

закон за стипендии („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 32/55 г.), Извршниот совет 
донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 

ЗА СТИПЕНДИИ 
I. 

Со цел да се обезбедат средства за сти-
пендии се оснива фонд под назив: Републич-
ки фонд_за стипендии (во натамошниот текст 
Фонд) со седиште во Скопје. 

Фондот има својство на правно лице. 
П. 

Средства на Фондот ги сочинуваат: 
а) дотации од буџетот на Рародна Ре-

публика Македонија; 
б) интересите од вложените средства; 
в) подароци од стопански, задружни и 

општествени организации и од други правни 
лица и поединци; и 

г) други приходи. 
Ш. 

Со Фондот управува Комисија за сти-
пендии која ја именува Советот за просвета 
на НРМ. 

IV. 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

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

ИС бр. 4 
14 јануапи 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

16. 

На основа член 75 ст. 1 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-

тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршниот 
совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРИМЕНА ОДРЕДБИТЕ НА ОПШТИОТ 
ЗАКОН ЗА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ЗА ХАБИ-
ЛИТАЦИОНИОТ ТРУД НА ФАКУЛТЕТИТЕ 

ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 
I. 

Се става вон сила Одлуката за примена . 
одредбите на Општиот закон за универзи-
тетите за хабилитациониот труд на факул-
тетите од Универзитетот во Скопје (^Служ-
бен весник на НРМ" бр. 16/55). 

П. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник &а 
Народну Република Македонија". 

ИС бр. 6 
14 јануари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. Јр. 

Ј и . 
На основа член 2 во врска со члед 11 од 

Основната уредба за установите со самостојно 
финансирање („Службен лист на ФНРЈ број 
51/53), Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ВЕТЕРИНАРНА 

БОЛНИЦА 
1. Се оснива Главна ветеринарна бол-

ница (во понатамошен текст: болница) како 
установа со самостојно финансирање. 

Седиштето на Болницата е во Скопје. 
2. Задаток на Болницата е: 

а) да врши лекување на болни жи-
вотни од органски, заразни и паразити бо-
лести со позната етиологија; 

б) да врши проучување и -лекување 
на органски оболувања кај домашни животни 
од непозната етиолоција; 

в) да врши ветеринарно-лекарски опе-
рации; 

г) да врши акушерски антервешцш 
кај домашни животни; 

д) да ја проучува практичната при-
мена и дејството на нови лекови и специја-
литети на домашни животни; 

ѓ) да врши лабораториски: ш^пшуваша 
во врска со поставување на дијагнози при 
разни оболувања на домашни животан; и 
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е) да случки како центар за практична 
обука на ветеринарски кадар. 

3. Имотот со кој Болницата има право на 
управуваше се состои од болнички инвентар, 
инструменти и друго на Главната ветеринарна 
болница при Ветеринарниот институт во 
Скопје. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
се утврда со попис (инвентарисање). 

4. Со Болницата управува Управен одбор 
од & члена како колективен орган на упра-
вување. 

Три члена на Управниот одбор избираат 
работниците и службениците на Болницата, 
а останатите членови га именува органот 
надлежен за работете и задачите на Болни-

Директорот на Болницата е член на, Уп-
равниот одбор. 

5. Болницата може да ги има следниве 
фондови: 

а) фонд за наградување на работни-
ците и службениците; 

б) фонд за замена и дополнување на 
основните средства; 

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

6. Државен орган надлежен за работите 
и задачите на Болницата е Управата за ве-
теринарна служба на Народна Република 
Македонија. 

7. Ова решение влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС бр. 10 
20 јануари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

18. 
На основа чл. 4 ст. 5 од Општиот закон 

за 'справување со училиштата и во врска со 
4 чјг. 33 од Уредбата за стручните училишта 

(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/52), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНИВАЊЕ НА СРЕДНО 
МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ ЗА ЗАБО-

ТЕХНИЧ А РИ И ЗАВАРИ 
Во решението за оснивање на Средно 

медицинско училиште за заботехничари и 
завари („Службен весник на НРМ" бр. 30/50) 
се вршат изменувања и дополнувања така 
што пречистениот текст глас* 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ 
ЗА ЗАБОЛЕКАРСКИ ПОМОШНИЦИ 

И ЗАБОТЕХНИЧАРИ 
1. Средното медицинско училиште за 

заботехничари и забари во Скопје ќе про-
должи со работа како Стручно училиште за 
заболекарски помошници и заботехничари. 

2. Задача на Училиштето е со теоретска 
и практична работа да подготвува средни 
стручни кадрови за потребите на забоздрав-
ствената служба. 

Во Училиштето можат да се запишат 
лица што завршиле осумгодишно основно 
училиште, а да не се помали од 15 ни постари 
од 17 години. 

Наставата во Училиштето трае четири 
години. 

3. Програмата и наставниот план на 
Средното училиште за заболекарски помош-
ните и заботехничари го утврдува републич-
киот Совет за просвета во согласност со ре-
публичкиот Совет за народно здравје и соци-
јална заштита. 

4. Стручното училиште за заболекарски 
помошници и заботехничари има самостојна 
пресметка на. приходи и расходи, која вле-
гува во состав на претсметката на приходите 
и расходите на Советот за народно здравје и 
социјална заштита на НРМ. 

Наредбодавец за извршување на поесмет-
ката на приходите и расходите на Училиш-
тето е директорот на Училиштето. 

5. Директорот и наставниците на Струч-
ното училиште за заболекарски помошници 
и заботехничари ги назначува Советот за 
народно здравје и социјална заштита на НРМ 
во согласност со Советот за просвета на НРМ. 

6. Управувањето со Училиштето ќе се 
врши по одредбите на Општиот закон за 
управување со училиштата. 

7. Поблиски прописи за спроведвуање на 
ова решение ќе донесе Советот за народно 

'здравје и социјална заштита на НРМ. 
8. Ова Решение влегува во сила со денот 

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

ИС бр. 5 
14 јануари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

19. 
На основа точка VI од Одлуката за уки-

нување и оснивање околиски и окружни су-
дови во Народна Република Македонија и за 
територијалната надлежност на тие судови 
„Службен весник на НРМ" бр. 38/55, доне-
сувам 
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УПАТСТВО 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕДАВАЊЕТО НА 
ПРЕДМЕТИТЕ, ИНВЕНТАРОТ И АРХИ-
ВИТЕ НА НОВООСНОВАНИТЕ ОКРУЖНИ 
СУДОВИ ВО ТЕТОВО И ОХРИД И НА 
ДЕЛ ОД ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОКОЛИСКИОТ 
СУД ВО ДЕБАР НА ОКОЛИСКИОТ СУД 

ВО ГОСТИВАР 

I 
Окружниот суд во Гостивар ќе ги за-

клучи своите уписници и други работни 
книги на 31. ХИ. 1955 година па, заедно со 
сите свршени предмети, депозити, корпора 
деликти, целокупната архива и инвентар, 
ќе бидат предадени на Окружниот суд во 
Тетово. 

Несвршените предмети од прв степен од 
териториите на општините Кичево, Ос ломе ј, 
Челепеци, Зајас и Брод односно општината 
Дебар ќе се предадат на Окружниот суд во 
Охрид на натамошна работа. Соте свршени 
предмети од прв степен како и сите пред-
мети од втор степен од целата досегашна 
територија ќе се предадат на Окружниот суд 
во Тетово на натамошна работа односно чу-
вање. 

И 
Окружниот суд во Битола на 31. ХИ. 1955 

година ќе ги издвои несвршените предмети 
од I степен од териториите на општините 
Ресен, Асамати, Охрид, Косел, Белчишта, 
Струга, Велешта и Луково и ќе ги предаде 
на Окружниот суд во Охрид на натамошна 
работа како на месно надлежен суд. 

Несвршените предмети од II степен од 
територијата спомната во ст. 1 од оваа точка 
Окружниот суд во Битола ќе ги задржи во 
своја надлежност, а по свршувањето ќе ги 
чува во својата архива како предметите од 
ПР в и втор степен што до 31. ХИ. 1955 година 
биле свршени од него. 

III 
Околискиот суд во Дебар на 31. ХИ 1955 

година ќе ги издвои несвршените предмети 
од сите видови што се наоѓаат кај него а про-
излегуваат од територијата на општината 
Ростуша и ќе ги предаде на натамошна 
работа на О К О Л И С К И О Т СУД во Гостивар како 
месно надлежен суд, додека свршените пред-
мети ќе ги задржи во својата архива. 

IV 
Окружните судови во Тетово и Охрид 

како и Околискиот суд во Гостивар ќе ги 
внесат во своите уписници како нови пред-
мети сите несвршени предмети што ќе ги 
примат во смисла на точките I, И и III од 
ова Упатство и ќе ја продолжат постапката 
по истите. 

Како несвршени предмети се сметаат 
сите предмети по кои уште треба да се ра-
боти и затоа не се ставени во архива. 

V 
Свршените предмети од целите досе-

гашни подрачја на бившиот Окружен суд во 
Гостивар, на Окружниот суд во Битола и на 
Околискиот суд во Дебар ќе се чуваат во 
во Окружниот суд во Тетово, Окружниот 
суд во Битола односно Околискиот суд во 
Дебар и ќе се вадат од архива и доставуваат 
на судовите или на другите државни органи 
поединечно на засебно барање или по служ-
бена должност доколку се појави потреба по 
таквите предмети да се продолжи со рабо-
тата односно да се употребат како доказ. 

VI 
Примопредавањето на предметите, упи-

сниците, материјалите, архивата и инвента-
рот ќе се изврши со записници во три при-
мерка, од кои по еден примерок ќе им се 
предаде на судовите, а еден на Државниот 
секретаријат за правосудна управа. 

VII 
Ова Упатство влегува во сила веднаш. 

Бр. 7191 
26 декември 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за правосудна управа, 
Димо Кантарџиски, е. р. 

20. 

На основа точка III од Одлуката за те-
риторијалната надлежност на окружните 
стопански судови во Народна Република Ма-
кедонија („Службен весник на НРМ" бр. 
38/55), донесувам 

УПАТСТВО 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕДАВАЊЕТО 

НА ДЕЛ ОД ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОКРУЖ-
НИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД 
ВО БИТОЛА 

Окружниот стопански суд во Скопје ќе 
ги издвои на 31. XII. 1955 година несврше-
ните предмети од сите видови од територи-
јата на сегашната општина Дебар и ќе ги 
предаде на Окружниот стопански суд во Би-
тола на натамошна работа. 

Свршените предмети од сите -видови од 
територијата споменати во став 1 од оваа 
точка ќе останат на натамошно чување во 
Окружниот стопански суд во Скопје. 

II 
Окружниот стопански суд во Битола ќе 

ги внесе во своите уписници како нови пред-
мети сите несвршени предмети што ќе ги 
прими во смисла на точка I од ова Упатство 
и ќе ја продолжи постапката по истите. 
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" ' ~ III : 
Како несвршени предмети се сметаат 

сите предмети по кои уште треба да се ра-
боти и за тоа не се ставени во архива. 

IV 
Примопредавањето на предметите ќе се 

изврши со записници во три примерка, од 
кои по еден примерок ќе им се предаде на 
судовите, а еден на Државниот секретаријат 
за правосудна управа. 

V 
Ова Упатство влегува во сила веднаш. 

Бр. 7192 
26 декември 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за правосудна управа, 
• Димо Кантарџиски, с. р. 

Огласен д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Рамаданова Али Мерзука, од е. Казандол — 
Гевгелија, подаде тужба за развод на бракот про-
тив Рамаданова Елмаз Али, бивш од е. Казандол, 
сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ", да се јави во судот или ја соопшти својата 
адреса. Во противен случај ќе му биде одреден 
старател кој на денот на расправата ќе го заста-
пува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1314/55 
(124) 

Рамаданова Рамадан Ава, од е. Казандол, Гев-
гелија, подаде тужба за развод на бракот против 
Рамаданов Елмаза Рамадан, од е. Казандол, а сега 
со . непознато место на живеење. 

Се поканува тужениот во срок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на НРМ", да се јави лично во судот или ја 
соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му 
биде одреден старател кој на денот на расправата 
ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1313/55. 
0125) 

Георгиева ЈБаца, од Скопје, подаде тужба за 
развод на бракот против Георги Георгиев, во не-
извесност. 

Се поканува тужениот во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ", да се јави лично на судот, или ја соопшти 
својата адреса. Во противен случај ќе му биде од-
реден старател, кој ќе го застапува на денот на 
расправата на негови разноски. 

Ј Од О р у ж н и о т суд во Скопје, Г. бр. 603/55. 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Дојчинова Александрова (Коца) Комадина, по 
татко Пашова Димкова, од Битола, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 52, поднесе тужба за развод на бракот 
против Дојчинов Александар, од с. Далгобевци — 
Битолско, а сега во неизвесност. 

Се поканува; тужениот во срок од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во „Сл. 
весник на НРМ", да се јави на судот или одреди 
застапник. Во противно, застапник ќе му биде од-
реден од страната на судот/ 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 706/55. 
(128) 

По предлогот на Марија Посавац, од Битола, 
пред овој суд е покрената постапка за прогласува-
ње умрен нејзиниот маж Јаго Посавац, роден 1897 
год., во село Раеска — Босна, бивш жандармериски 
наредних, а за кого се претпоставува дека умрел 
през 1944, год. 

Се поканува секој кој знае нешто за смртта на 
именованиот Јаго да јави на овој суд во срок од три 
месеци сметано од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ". Во противно, ќе се 
смета дека е смртта на споменатиот докажана и 
судот ќе донесе таква позитивна одлука. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 2113/55. 
(1) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Ленка Ангелова Димитрова Кешишова, од л 
Племја — Егејска Македонија, а сега жителка 
на град Штип, ул. „М. Тито" бр. 35, подаде тужба 
за развод на бракот против мажот сќ Ангел Ди-
митар Кешишое, од Штип, а сега во неизвесност. 

Бидејќи местожителството и а^Јресата на ту-
жениот Ангел се непознати се повикува во срок 
од 1 месец од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на НРМ", да се јави или одреди свој 
застапник. Во противен случај судот по службена 
должност ќе му го одреди за застапник адвокатот 
Цибрев, кој ќе го застапува на денот на распра-
вата. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 451/55. 
(88) 

Марика Спратова Ангелова — О бар л мов а, 
од е. Зрнево — Егејска Македонија, а сега од 
град Штип, ул. „Јосиф Ковачев" бр. 4, подаде туж-
ба за развод на бракот против Страшо Ангелов 
Ибарлиев, бивш од град Штип, а сега во неизвес-
ност. 

Бидејќи местожителство^ и адресата на туже-
ниот Страшо се непознати се повикува во срок од 
1 месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ" да се јави или одреди свој застап-
ник. Во противен случај судот по службена дол-
жност ќе му го одреди за застапник адвокатот Ци-
брев, од Штип, кој ќе го застапува на денот на ра-
справата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 452/55. 
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ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
Марија Петкова, работничка од Скопје, к а к о 

законски застапник на малолетниот Димче Мацанов 
Петко© прелив Петре Мицанов, од село Долно Ро-
дино, околија Воденска, сега во неизвесност, под-
несе до Околискиот суд во Скопје тужба за оспо-
р у в а њ е и утврдување на очинство. Се поканува 
Петре Мицанов да се ј а в и во срок од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласом во „Служ-
бен весник на НРМ". Во противно, т у ж б а т а ќ е се 
разгледа во негово отсуство. 

Од Околискиот суд во Скопје, Г. бр. 4566/55. (7) 

О К О Л И С К И СУД ВО Б И Т О Л А 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување неважен загубениот чек бр. 426789 во вред-
ност од 5.000 дин., издаден од Народната банка на 
Ф Н Р Ј — Ф и л и ј а л а 853 — Битола. 

Се поканува секој што го притежава истиот по 
ма к о ј било основ да ј ави на овој суд, и л и стави 
приговор против поништувањето му во срок од 20 
дена од денот на објавувањето на огласот во „ С л у ж -
бен весник на НРМ". Во противно, по истекот на 
горниот срок чекот ќ е се прогласи за поништен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Битола, Р. бр. 2249/55. 
(129) 

По предлогот на Томе Симонов Коцевски, од 
Битола, пред овој суд е покрената постапка да се 
огласи за н е в а ж е н загубениот чек под бр. 850— 
—3512—456 од 1954 год., а се водел под бр. 43493, 
издаден од Народната банка — Ф и л и ј а л а 850 — 
Битола. 

Се покануЕа секој ко ј горе означениот чек го 
.има најдено да ј ави на корисникот или судот во 
срок од 20 дена сметано од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник чна ЅЃРМ". Во про-
тивно истиот ќ е се прогласи за неважен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Битолу, Р. бр. 1750/55. 
(2) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Секретаријатот за сто-
панство на НО на Т и к в е ш к а околија , Кавадарци, 
бр. 2512 од 17-У-1955 год, е з апишана во регистарот 
на установите со самостојно финанстфање на стра-
на 29—30 под рег. бр. 15 установата под назив: 
Реонска з е м ј о д е л е ц опитна станица, со седиште 
во Кавадарци. Предмет на работата на установата 
е: да работи на̂  создавања и воведување нови сорти 
и култури и да ги испитува и утврдува н а ј в а ж н а « 
агроменти за дадените реони к а к о и фито заштитни 
испитувања; да работи на создавање елитен семен-
ски материјал и го ра змножува ; да врши системат-
ска контрола на семенскиот материјал во однос н а 
сортноста и квалитетот и да преку демонстративни 
опити и други работи ги омасовува постижеш!јата 
на станицата и ја применува земјоделската наука 
во' пракса. 

Станицата е основана со решението на НО на 
Тиквешка околија бр. 16911 од 27-Х1-1954 год. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
ницата е: Советот з а стопанство на НО на Т и ^ 
вешка околија; 

Станицата ќ е ја потпишуваат управникот Н и -
кола Сеизов ски и книговодителот Л а з а р Сахпазов. 

Бр. 2512/55 о д Советот за стопанство на НО на 
Тиквешка околија . (700) 

На основа решението на Н О на Градската оп-
штина Битола бр. 19497 од 22-УП-1955 год* е з а п и -
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање установата под назив: Биро за ре-
визии на поодувањето на стопанските и з а д р у ж н и т е 
организации, установи и надлештва, со с е д м и т е во 
Битола. Предмет на поодувањето на установата е: 

! да в р ш и ревизии на поодувањето на стопанските, и 
з а д р у ж н и т е организации, установи И надлештва . 

Установата е основана со решени<ѕФО на НО на 
Битолска околија бр. 1393 од 23-У-1955 год. 

Орган н а д л е ж е н За работите и задачите на ус-
тановата е НО на Битолска околија . 

Установата ќ е ја потпишува Борис Методиев 
Сиљановски, финансов ревизор. 

Бр . 19497/55 од Советот з а стопшзбтво- Ј*а Н О 
на Градската општина Битола . ' (§73) 

На основа решението на Советот за стопанство 
ј на Н О на Прилепска околија бр. 12375 од 1-УП-1955 

година е запишана во регистарот на установите со 
самостојно ф и н а н с и р а њ е на страва 1, под рег, бр. 

, 1 установата под назив: Пчеларска станица „Пре-
пород", со седиште во Прилеп. Предмет на пооду-
вањето на установата е: унапредување иа пчелара 

. сивото, подигање на пчеларски матичнаци и про-
I изводство на медоносни билки. 

Установата е основана со решението н а Н О на 
Прилепска околија бр. 15056 од 31-Х-1953 година. 

Орган н а д л е ж е н за работата и задачите н а ус-
тановата е Народниот одбор на Прилепска околи ја . 

Со установата управува управителот Б л а г е Р и -
стевски и пом. управителот Ацо Димески. 

Бр . 12375/55 од Советот за стопанство на НО на 
Прилепска окрлија . . * 

На основа решението на Советот з а стопанстов 
на НО на Градската општина Струмица бр. 5714/55 
е з апишана во регистарот на установите со самос-
тојно ф и н а н с и р а њ е на страна 4, под рег. бр. 4 устаг 
новата под нази^з: Аптека, со седиште во Струмица. 
Предмет на поодувањето Ѕа аптеката е : да вр ш а 
набавка, приготвување, изработување и испитувања 
на лекови за заштита Ца здравјето, ДистетичКи са -
нитарни, козметички, хигиенски, и ветеринарски 
препарати. 

Орган н а д л е ж е н за работите и задачите на ус-
тановата е Општинскиов народен одбор — Стру-
мица. 

Аптеката е основана со решениево на Н О на 
Струмичка околија бр. 13495/ од 18-1Х-1953 година. 

Установата ќ е ја потпишува раководителот И в а н 
б а н в а н л и е в и книговодителот Динчо Батев . 

Бр . 5714/55 од Советот за стопанство н а Н!0 н а 
Градската општина Струмица. (876) 

Секретаријатот за стопанство на НО н а Тик-
вешка околија Кавадарци објавува дека во р#-
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гистарот на установите со самостојно финансирање 
на 19-УШ-1955 год. под ред. бр. 2, на страна 14 е за -
пишана следната промена: досегашниот управник 
— потписник на Околискиот овоштен расадник, се-
ло Марена, и книговодителот Цвета Чамева, се 
сменети од досегашната должност на ден 1-У1-1955 
год. од к о ј а дата им престанува правото да ја пот-
тсишуваат установата. 

За нови потписници на установата се овласту-
ваат: управникот Димитар Илиев Петровски, од е. 
Џидимирци, назначен со решение бр. 82 од 1-VI-1955 
год., и Ристо Стојанов, земјоделски техничар од град 
Кавадарци, кои установата ќ е ја потпишуваат сме-
тано од 1-У1-1955 РОД. 

Бр. 11005/55 од Советот з а стопанство на НО на 
Тикведша отада ја. (874) 

Д а основа решението на оделението за стопан-
с к о на Н О на Општината — Титов Велес, бр. 649 
од 2-1Х-1955 год. е запишана ро регистарот на ус-
тановите со самостојно финансирање на страна 1, 
под рег. бр. 1 установата под назив: Реонска ло-
зарска станица со седиште во Титов Велес. Предмет 
да .школувањето на установата е : производство на 
див и питом лозов посадочен материјал ; страти-
фдаувац>е на виновата доза, проучување на боле-
стите на .виновата лоза и испитување средства за 
борба против истите; испитува и врши хемиска а н а -
лиза на земјата за потребите на лозарството. 

Установата е основана со решението на НО на 
Титоввелешка околија бр. 98 од 15-Х-1954 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на Општината — Титов 
Велес. 

Установата ќ е ја потпишува управителот Пе-
тре Панчев Васков, а во негово отсуство Боро А. 
Дановски. 

Бр . 649/55 од Одделението за стопанство на 
НО на Општината Титов Велес. (956) 

Народниот одбор на Кукуречанската општина 
— Кукуречани об јаву Еа дека од регистарот на Н а -
родниот одбор на Битолска околија под ред. бр. 3, 
на страна 3 е пренесена во регистарот на устано-
вите со .самостојно финансирање при овој Народен 
одбор и запишана под реден! број 1, Реонската 
опитна станица, е. Кукуречани, а на основнине 
решението бр. 380 од 6-Х-1955 год. 

"Покриј Симон Симоновски се овластени да ја 
потпишуваат станицата и дицата: пом. управите-
лот Димовски Димче, сметководителот Поповски 
Миха јло и Јанкуловска Загорка. 

Од Народниот одбор на Кукуречанската општи 
на — Кукуречани, бр. 135/55. 

На основа решението на НО на Општината —-
Дихово — Битолско бр. 148 од 17-Х-1955 год. е з а -
пишана „во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 1 под рег. бр. 1 устано-
вата под назив Национален парк „Пелистер", со 
седиште во е. Магарево — Битолско. 

Установата е основана од Президиумот на Н а -
родното собрание иа НРМ, со У бр. 26 од 30-Х-
1948 година. 

Во својот состав установата има три огранци-
ф и л и ј а л и и тоа: 1 - ф и л и ј а л а за осигурениците од 
општините Ида ди ј а и Кисела Вода, И - ф и л и ј а л а 
за осигурениците од општините К а л е и Саат К у л е 
и Ш - ф и л и ј а л а з а осигурениците од Општината 
Горче Петров. 

Предмет на работата на установата е: осигуру-
в а њ е на работниците и службениците од терито-
ри јата на Скопска околија . 

Бр . 3092/55 од НО на Општината Идадија — 
Скопје . (991) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Прилепска општина — Прилеп бр. 5582 
од 16-111-1955 год. е з а п и ш а н а во регистарот на 
установите со самостојно ф и н а н с и р а њ е на страна 
20, под рег. бр. 9, установата под назив: Техничка 
секција за о д р ж у в а њ е на јавните патишта, со се-
диште во Прилеп. 

Установата е основана со решението на НО на 
Прилепска општина, бр. 38 од 7-Ш-1955 год. 

Предмет на работата на установата е: одржу-
вање и поправка на ј авните патишта. 

Со установата управува управникот Спирков-
ски Александар. 

Орган надлежен з а работите и задачите на 
установата е: Народниот одбор на Општината — 
Прилеп — Совет з а комунални работи. 
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ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
21-Х1-1955 год, под рег. бр. 384, на страна 1033 е за-
пишано следното: со решението на НО на град 
Скопје, бр. 8285 од ЗО-УШ-1955 год. Угостителското 
претпријатие „Вардар" Скопје, е ставено во редовна 
ликвидација. 

Со решението на НО на Скопска околија, бр. 
8285 од 1-Х1-1955 год. за ликвидатор на претпри-
јатието е назначен Тодор Мазнев кој претпријатие-
то ќе го потпишува сметано од 21^X1-1955 год.-

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1324/55. (1096) 

Поради реорганизацијата на СРЗ во 0 3 3 , а 
на основа решението на Собранието на СРЗ „Г. 
Темпо", с. Тработивиште — Штипска околија од 
21-Х1-1955 год. Селанската работна задруга „Гене-
рал Темпо", е. Тработивиште, е ставена во ликви-
дација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
задругата да ги измират своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во противно, 
по истекот на горниот срок Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви побарувања, а дол-
жниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидацоината комисија 

СОДРЖИНА 
Стр. 

Бр. 5582/55 од Народниот одбор на Општината 
— Прилеп. (1077) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на НО на Општината — Прилеп бр. 842 од 28-1Х-
1955 год. е запишана во регистарот на установите 
со самостојно финансирање на страна 14, под рег. 
бр. 6, установата под назив: Станица за брза по-
мош, со седиште во Прилеп. 

Установата е основана со решението на НО на 
Прилепска околија, бр. 17632. 

Предмет на работата на установата е: давање 
лекарска помош при итни случаеви. 

Со установата управува управителот др. Горѓи 
Дудев. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Народниот одбор на Општината — 
Прилеп, Совет за народно здравје и социјални 
грижи. 

Бр. 842/55 од Советот за стопанство на НО на 
Општината — Прилеп. (1078) 
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13. Одлука за (временото финансирање на На-
редна Република Македонија за периодот ја -
нуари1—март 1956 година — — — — — 

14. Одлука за определување процентот оц го-
дишниот износ на данокот на доход што ќ е 
се наплатува во I, П, Ш и IV тримесечје за 
1956 година — — — — — — — — — 

15. Одлука за оснивање на Републички фонд за 
стипендии — — — — — — — — — 

16. Одлука за ставање вон сила Одлуката за 
примена одредбите на Општиот закон за уни-
верзитетите за хабилитациониот труд на ф а -
култетите од Универзитетот во Скопје — 

17. Решение за оснивање Главна ветеринарна 
болница — — — — — — — — — 

18. Решение за изменување и дополнување на 
Решението за оснивање • на Средно медицин-
ско училиште за заботехничари и завари —: 

19. Упатство за начинот на предавањето на пред-
метите, инвентарот и архизите на новоосно-
ваните окружни судови во Тетово и Охрид 
и на дел од предметите од Околискиот суд 
во Дебар на Околискиот суд во Гостивар — 

20. Упатство за начинот на предавањето на дел 
од предметите од Окружниот стопански суд 
во Скопје на Окружниот стопански суд во 
Битола — — — — — — — — — — 20 

18 

18 

19 
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Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт ф а х 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — ^Скопје бр. 802-ЛГ-; 698. Печатница „Гоце Делчев" 11 — Скопје . . е. 


