
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ 
Понеделник, 31 август 1953 

Број 26 Година IX 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600' дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166, 
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На основа чл. 17 од Законот за шталско 
/управување со народното стопанство и во 
врска со чл. 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство и орга-
ните на власта на Народна Република Маке-
донија, Извршниот совет на Народното со-
брание на НРМ донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ ОДБО-
РИ ДА МОЖАТ ДА ВРШАТ ВИРМАНИ" 
СУВАЊЕ НА РАСПОРЕДЕНИТЕ „ОСТА-
НАТИ ИНВЕСТИЦИИ" ПО ОПШТЕСТВЕ-

НИОТ ПЛАН ЗА 1953 ГОДИНА 

1) Се овластуваат народните одбори на 
околиите, градовите и градските општини со 
посебни права да можат во рамките на една 
стопанска област да вршат вирманисува-
ње на распоредените „останати инвестиции" 
од чл. 1 точ. 3 под Ш-б на Општествениот 
план на Народна Република Македонија за 
1953 година. 

Инвестициите определени за задружниот 
сектор од стопанската област земјоделие мо-
жат да се вирманисуваат во рамките на оваа 
стопанска област. 

2) За извршување на оваа одлука се гри-
жи Државниот секретаријат за работи на 
стопанството. 

Број 100 
14 август 1953 година 

Скопје 

Извршен совет 
ч Го застапува 

Секретарот 
член на Извршниот совет, Потпретседател, 

Н. Минчев, с.р. Љ. Арсов, с.р 
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На основа член И од Уредбата за ветери-
нарните станици („Службен весник на НРМ" 
бр. 16/50) и член 12 став 3 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон за основи-
те на општественото и политичкото устрој-, 
ство и органите на власта на Народна Ре-

публика, Македонија а во согласност со Др-
жавниот секретар за работи на буџетот и др-
жавната администрација, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 

ВЕТЕРИНАРНИТЕ СТАНИЦИ 
Член 1 

Член 12 од Правилникот за организација-
та и работата на ветеринарните станици 
(„Службен весник на НРМ" бр. 10/51) изме-
нет со член 2 од Правилникот за изменува-
ње и дополнување на правилникот за орга-
низацијата и работата на ветер ударните ста-
ници („Службен весник на НРМ" бр. 34/52) 
се дополнува во тоа што после третиот став 
се додаваат нови ставови 4 и 5 што гласат: 

„Раководителите) на помошниче 1ветери-
нарни Станици, како награда за работа во 
вонработно време, имаат 'право на 30% од 
Јвкупно собраните суми во помошните ве-
теринарни станици и надвор од нив за прег-
лед, лекување и други ветеринарни манипу-
лации, но не повеќе од 6.000 дин. месечно". 

„Ветеринарните помошници кои не се ра-
ководители на помошни ветеринарни стани-
ци можат да вршат скопување на свињи во 
вбнработно време во ветеринарната станица 
или надвор од неа и да се служат со нејзи-
ните инструменти и други помагала, но за-
тоа се должни да и дадат накнада на вете-
ринарната станица во износ од 50% од собра-
ните суми од скопувањето на свињи". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила од денот 

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

Број 5814 
23 јули 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
!В. Ѓоргов, с.р. 

Согласен, 
Државен секретар 

за работи на буџетот и државната 
администрациј а, 
Даре Џамбаз, с.р. 
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Лѕ 
На основа точка 1 став 2 од Упатството 

за надокнада (регрес) на попустот од про-
давните цени на пансионските угостителски 
услуги и за постапката при користењето на 
повластиците во угостителството за време на 
годишен одмор („Службен лист на ФНРЈ" 

. бр. 10/53 г.), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ МЕ-

СТА ВО КОИ ЌЕ СЕ ДАВА ПОПУСТ 
НА ЛИЦАТА НА ГОДИШЕН ОДМОР 
1. Во дел I од Решението за определува-

ње туристички места во кои ќе се даз^а по-
пуст на лицата на годишен одмор, бр. 2023 
од 21 март 1953 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 12/53), на крајот под зборовите 
„Струга — Охридска околија" се додаваат 
зборовите „Берово и Пехчево — Малешев-
ска околија". 

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

Број 7576 
14 август 1953 година 

Скопје , 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
Васил Горгов, с.р. 
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На основа член 26 од Уредбата за учени-
иите во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 39/52), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ,ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРАЗМЕРОТ НА БРО-

ЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 
СПРЕМА БРОЈОТ НА КВАЛИФИКУВА-

НИТЕ РАБОТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1) Во точка 1 од Решението за определу-
вање сразмерот на бројот на учениците во 
стопанството спрема бројот на квалификува-
ните работници на подрачјето на Народна 
Република Македонија („Службен весник на 
НРМ" бр. 32/52 и 34/52) гранката 612 под 
ред. бр. 12 и гранката 618 под ред. "бр. 13 се 
бришат. 

2) Точка 2 се менува и глас л: 
„Занимањето во трговијата и угостител-

ството не се изучува во својство на ученик 
во стопанството, а во сите други стопански 
области^ гранки и дејности (занаети) ненаве-

дени во точка 1 примањето и држањето на 
ученици е факулта,тивно". 

3) Ова решение влегува во сила веднаш. 
Број 18118 

15 август 1953 година 1 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството? 
В. Горгов, с.р. 

100 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

надлежен по чл. 13 буква г) од Законот за удру-
женијата, соборите и другите јавни скупови, ре-
шавајќи по пријавата за одобрување оснивањето 
и работата на Друштвото на инжинерите и техни-
чарите од рударската и металургиската струка во 
НР Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ДРУШТВОТО НА ИНЖИНЕРИТЕ И ТЕХНИ-
ЧАРИТЕ ОД РУДАРСКАТА И МЕТАЛУ РИМСКА-

ТА СТРУКА НА НРМ 

Се одобрува оснивањето и работата на Друшт-
вото на инжинерите и техничарите од рударската 
и металургиската струка во Н1? Македонија, со 
седиште во град Скопје, а со право на дејност на 
подрачјето на Народна Република Македонија. 

Бр. 7111 
24 април 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
3. Балвановски, с. р. 

101 . 
Државниот секретаријат за вна,трешни 

работи согласно чл. 13 буква г) од Законот 
за удруженијата, соборите и другите јавни 
ску лови, по поднесената пријава за одобру-
вање оснивањето и работата на Сојузот на 
пчеларските друштва на НРМ, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-

БОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ПЧЕЛАР-
СКИТЕ ДРУШТВА 

Се одобрува оснивањето и работата на 
Сојузот на пчеларските друштва на НР Ма-
кедонија, со седиште во гр. Скопје^ а со пра-
во на дејност на подрачјето на НР Маке-
донија. 

Бр. 10659 
18-У1-1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
3. Биљановска, с. р. 



31 август 1953 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 26 - Стр. 215 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на Народна Република Македонија со решение бр, 
2639 од 13-УП-1953 година ја одобри промената на 
роденото име на Илиевски ѓорѓи, роден на ден 
10-Ш-1951 година во град Битола, од родители: 
мајка Лазарева Љубица, а усвоен од Илиевски 
ѓорѓи и Трпана, од Ѓорче Петров, во смисла ро-
деното име во иднина да му гласи Војне лав. 

Согласно чл. 21 став 3 од Законот за лични 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". ' (84) 

1 Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на Народна Република Македонија со решение бр. 
5660 од 18-У1-1953 година ја одобри промената на 
фамилијарното име на Трифуновски Тодор, ученик, 
од село Мралино-Скопска околија, роден на ден 
16-УИ-1953 година во Кадино село, Скопска око-
лија, од родители: татко Трифуновски ѓорѓија и 
мајка Трифуновска, родена Младеновска Босил-
к а , во смисла фамилијарното име бо иднина да му 
гласи Младеновски. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични и-
мш^а оваа промена важи од денот на објавување-
то во „Службен весник на НРМ". „ (85) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

" Лена Кузева Маркова, од гр. Скопје, подаде 
тужба за развод на бракот против Филип Марков-
ски, со непознато местожителство. Бидејќи место -
жителството и адресата на тужениот Филип се не-
познати, се повикува во срок од еден месец по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" да се јава или одреди свој застапник. Во 
противен случај судот му го одредува за застап-
ник Јордан Панзов, адвокат од Скопје, кој ќе го 
застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 739/53 го-
дина. (82) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Неџмие Адилова Ибраими, по татко Елези, од 
Тетово, поднесе тужба за развод на бракот против 
нејзиниот маж Јумни Јашаров Ибраими, исто од 
Тетово. 

Се поканува тужениот Јумни Јашаров Ибраи-
ми, од Тетово, во срок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да се јави лично во судот или соопшти не-
говата адреса. Во противен случај ќе му се одреди 
привремен старател и делото ќе се разгледа во 
негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Гостивар; Г бр. 405/52. 
(86) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КР. ПАЛАНКА 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување за умрени нестанатите Јованка Богданова 
Станоева и ќерка и' Данка Богданова Станоева, 
двете од с. Метежево, околија Кривопаланечка, 
кои во 1911 година заминале во Турција и од то-
гај до денеска не се знае дали се живи. 

Се" покануваат останатите Јованка Богданова 
Станоева и ќерка и' Данка Богданова Станоева 
и секој којшто знае за нив да јави на судов или 
на одредениот старател Богдан Станоев Стоилков-
ски, од с. Метежево, во срок од еден месец од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ". Во противно нестанатите ќе се прогласат 
за умрени. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кр. Паланка Р. бр. 
223/53. ' (83) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11041 
53 година е запишано во регистарот на државните 
стопански препријатија на страна 7, рег. бр. 7̂  
претпријатието под фирма: Претпријатие за мли-
нарство „Пелагонија", со седиште во град Битола. 

Претпријатието е основано со решение на На-
водниот одбор на Битолска околија бр. 10390 од 
19-У1-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: ус-
лужна мељава, купување на разни жита и про-
изводство на брашно. 

Фармата ќе ја потпишува директорот Станко 
Петровски, во границите на овластувањето. 

Бр. 11041/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (197) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
11047/53 година е запишано во регистарот на др-
жавните стопански претпријатија на страна 8, рег. 
бр. 8, претпријатието под фирма: Трговско откуп-
но претпријатие на големо „Црна Река", со седи-
ште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Битолска околија бр. 10390 од 
19-У1-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: от-
куп на кожи, волна, влакна од стока, перја од жи-
вина и продажба на истите. 

' Фирмата ќе ја потпишува директорот Борис 
Буневски, во границите на овластувањето. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 11047, од 13-УИ-1953. (198) 

. На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
11329/53 година е запишано во регистарот на др-
жавните стопански претпријатија на страна 2, рег. 
бр; 2, претпријатието под фирма: Околиско прет-
пријатие за сточарство и сточарски произведени ја, 
со седиште во село Бач. 
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Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Битолска околија бр. 10390 од 
19-У1-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство на земјоделски и сточарски производи и 
продажба на истите. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Марко 
Лазаров Котевски, во границите на овластувањето. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 11329 од 25-УП-1953 година. (200) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина-Тетово 
бр. 9740 од 24-ЛШ-1953 година е запишано во ре-
гистарот на државните стопански претпријатија 
на страна 33, рег. бр. 33, претпријатието под фир-
ма: Градско угостителско претпријатие „Тетово" со 
седиште во Тетово. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина—Тетово бр. 
8461 од 25-У1-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: уго-
стителство. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Јанчески Душко, во границите на овластувањето 
а во негово отсуство книговодителот Стефановски 
Стево. 

Бр. 9740/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина-Тетово. (199) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Со решение бр. 8 од 8-ХП-1952 година на На-
родниот одбор на Градската општина Ресен Цвет-
ковски Боро е назначен за директор на Хотело 
угостителското претпријатие „Хунап", со седиште 
во Ресен и од 1-1-1953 година има граво да ја пот-
пишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение разрешен е од должност 
досегашниот директор Тановски Ганчо и од 1-1-1953 
година му престанува правото да ја потпишува 
фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Преспан-
ска околија, бр. 99 од 13-1-1953. (115) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Битолска околија, бр. 4922 од 3-У1-1953 година 
Претпријатието Догармаџиска мобилна работилница 
„Ударник" во Битола, се брише од регистарот на 
државните стопански претпријатија од локално 
/значење, бидејќи со решениево на Народниот 
одбор на Битолска околија е фузионирано. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4922 од 4-У1-1953. (188) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа решението на Советот^ за стопан-
ство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 

31 август 195А 

11171/53 година е запишано во регистарот на за-
дружните организации на страна 200, рег. бр. 200, 
претпријатието под фирма: Околиско земјоделско 
стопанство на Околискиот задружен сојуз, со се-
диште во село Кременица. 

Претпријатието е основано со решение на Из-
вршниот одбор на Околискиот задружен сојуз во 
Битола, бр. 1098/53 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: про-
изводство и продажба на земјоделски сопствени 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишуваат директорот Стојан 
Пандовски и благајникот ѓорѓи Ристевски, во гра-
ниците на овластувањето. 

Бр. 11171/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (196) 

На основа решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
11372/53 год. Селаиската работна задруга „Дими-
тар Влахов" во село Ново Змирново, Битолска 
околија, се брише од регистарот на задружните ор-
ганизации, бидејќи со решението на Задругата ис-
тата е ставена во ликвидација. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 11372 од 25-УП-1953 година. (147) 

СОДРЖИНА 

Стр. 

96. Одлука за овластување народните одбо-
ри да можат да вршат вирманисување на ' 
распоредените „останати инвестиции" по 
Општествениот план за 1953 година . 213 

97. Правилник за дополнување на Правил-
никот за организацијата и работата на 
ветеринарните станици . . . . . . 213 

98. Решение за дополнување на Решението 
за определување на туристички места 
во кои ќе се дава попуст на лицата на 

' годишен одмор . . - 214 

99. Решение за изменување на Решението 
за определување сразмерот на бројот на 
учениците во стопанството спрема бројот 
на квалификуваните работници на под-
рачјето на НР Македонија 214 

100', Решение за одобрување оснивањето и 
работата на Друштвото на инжинерите 
и техничарите од рударсќата и металур-
гиската струка на НРМ . . . ^ . . . 214 

101. Решение за одобрување оснивањето и 
работата на Сојузот на пчеларските 
друштва 214 

Издавач: Новинско-издавачно претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" -
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка - Скопје бр. 801-Т-Ш. Печатница „Гоце Делчев" И - Скопје. 


