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63 
На основа член 54 став 1 од Уредбата 

за имовинските односи и реорганизација на 
селанските работни задруги, а по претходна 
согласност на Извршниот совет на Наводно-
то собрание на НР Македонија, донесувам 

У П А Т С Т В О 
З А С П Р О В Е Д У В А Њ Е У Р Е Д Б А Т А З А 

И М О В И Н С К И Т Е О Д Н О С И И Р Е О Р Г А Н И -
З А Ц И Ј А Н А С Е Л А Н С К И Т Е Р А Б О Т Н И 

З А Д Р У Г И 

1) По правило во 1953 година, како и во 
наредните години, член на селанската работ-
на задруга може да поднесе пријава за иста-
пување и да истапи од задруга во рокови од-
редени во член 20 став 3 и 4 од Уредбата. 

По исклучок во 1953 година може да се 
отстапи од горе наведените рокови. Собра-
нието на задругата — согласно член 20 став 
5 од Уредбата — може со своја одлука, а во 
согласност со советот за стопанство на на-
родниот одбор на околијата (градот), да од-
реди други рокови за поднесување на прија-
ви за истапување од задругата и за денот 
на истапувањето. Рокот за истапување во 
такви случаи не може да биде покус од 30 
дена од последниот ден кој собранието го од-
редило како ден до кој можат да се подне-
суваат пријави за истапување. 

Одлуката на собранието не е полноважна 
се додека советот за стопанство На народни-
от одбор на околијата (градот) не даде своја 
согласност за таа одлука за исклучиви ро-
кови (чл. 20 став 5 од Уредбата). Советот за 
стопанство на народниот' одбор на околијата 
(градот), при давањето на согласноста, ќе се 
раководи од можностите и условната за рас-
чистување на имотните односи во соодвет-
ната задруга. 

2) Собранието на селанската работна за-
друга не може да донесе одлука за, реорга-
низација или ликвидација на задругата, ако 
претходно не се поднесени пријави за иста-
пување од мнозинството на членовите во ро-
кови и на начин предвиден во претходната 
точка, односно порано од последниот ден од-
реден за поднесување на пријави. 

Ако има задругари коишто сакаат да се 
изврши реорганизација на задругата, или ако 
има задругари коишто сакаат да продолжат 
со работата во постоеќата селанска работна 

задруга, собранието на задругата не може 
да донесе одлука за ликвидација на задру-
гата. 

3) Истапувањето од задруга се врши со 
поднесување на писмена пријава лично' од 
членот на задругата, а не само од главата 
на домаќинството' за целото домаќинство. 

По приемот на пријавата управниот од-
бор на задругата констатира, дали е пријава-
та исправно поднесена. Доколку пријавата 
не е исправно поднесена, управниот одбор 
ќе го повика лицето да ги отклони недостато-
ците во пријавата. 

4) Во случаевите од чл. 14 став 1 и чл. 
16 став 1 од Уредбата, решение донесува со-
ветот за стопанство на народниот одбор на 
околијата (градот). 

5) При изборот на членовите на комиси-
јата за уредување на имотните односи (чл. 
35 од Уредбата и точка 1 од Сојузното упат-
ство), кои ги избира собранието на задруга-
та, сразмерно ќе се избираат за членови ка-
ко задругари кои истапуваат, така и задру-
гари кои остануваат во задругата, а од овие 
последните најмалку еден. 

По приемот на заклучокот на собрание-
то на задругата и извештајот на околискиот 
сојуз на земјоделските задруги за избор од-
носно именување на членови на комисијата, 
советот за стопанство на народниот одбор на 
околијата (градот) именува претседател и 
еден член на комисијата и со решението 
истовремено го констатира составот на коми-
сијата и одредува ден за започнување на 
работата на комисијата. 

6) Со работата на комисијата раководи 
претседател. Во случај на неговата спрече-
ност го заменува членот на комисијата што 
го именува советот за стопанство на народ-
ниот одбор на околијата (градот). 

Комисијата решава на седници, а одлу-
чува со мнозинство на гласови. 

Комисијата може на седницата да доне-
сува полноважни заклучоци ако се присатни 
претседателот и уште 4 члена. 

За работата на комисијата на седницата 
се води записник. Записникот го води секре-
тар, кого го бира комисијата од редот на 
своите членови. 

7) Со администрацијата на комисијата 
раководи секретарот. Во администрацијата 
освен секретарот работи уште еден или по-
веќе членови на комисијата. 



Бр. 16 - Стр. 126 СЛУЖБЕН ВЕСНИК. НА НРМ 9 јуни 195Ѕ 

Во администрацијата се водат потребни 
книги за евиденција на движењето на спи-
сите. 

8) Надзор над работата на комисијата 
врши советот за стопанство на народниот од-
бор на околијата (градот). 

Советот за стопанство врши преглед на 
работата на комисијата, дава упатства за ра-
бота и донесува решенија во рамките на сво-
јата надлежност во смисла на Уредбата, Со-
јузното и ова упатство. 

9) Комисијата е должна, пред да донесе 
распореди) решение, да го направи следното: 

а) список на општонародниот имот (зем-
јишта, зграда, земјоделски машини и друга 
опрема) што бил даден на задругата на трај-
но користење, а што се предава по Уредбата 
на народниот одбор на околијата (градот); 

б) список на земјиштата, зградите и дру-
гите работи што се власништво на физички 
и правни лица а се наоѓаат во владение на 
задругата врз основа некој договор или друг 
правен основ; 

в) список со вредноста на земјиштата, 
зградите, добитокот и другите средства за ра-
бота што сопствениците (членови на задру-
гата) ги внеле во задругата. Вредноста се 
утврдува на еден од начините предвидени во 
точка 5 од Сојузното упатство; 

г) список со вредноста на задружниот 
имот — земја, згради, машини и друго; 

д) почетен Ликвидационен биланс на за-
дружниот имот. 

10) Комисијата го утврдува имотот од 
точка 9 од ова упатство врз основа подато-
ците со кои располага задругата односно со 
кои располага народниот одбор на околијата 
(градот) и околискиот сојуз на земјоделските 
задруги, или врз основа какви други подато-
ци од непосредно сознание на членовите на 
комисијата. 

Доколку е спорно, кому му припаѓа не-
кој предмет што е затечен во владение на 
задругата, побарувачот ќе се упати на пар-
ница против задругата. 

11) Имотот од точка 9 под а) од ова упат-
ство, опстанува: 

а) сето она што задругата која се реорга-
низирала или ликвидирала го примила од 
општонародниот имот (земјишта, згради, 
земјоделски машини, орудија и слично), би-
ло овој имот задругата да го примила од на-
родниот одбор, било од расформираната зем-
јоделска машинска станица или фондот за 
механицација и инвестициона изградба; 

б) инвестиционите објекти што задруга-
та ги! градела од инвестиционите кредити 
или од буџетските средства преку фондот 
за механизација и инвестициона изградба на 
задружното земјоделство (Уредба за изград-
ба на инвестициони: објекти на се ланските 
работни задруги и за ослободување на еелан-
ските рбаотни задруги од инвестициони кре-
дити — („Службен лист на ФНРЈ" бр. 36/51) 

и и' биле предадени како општонароден имот 
на селанската работна задруга на користење. 

12) Почетниот Ликвидационен биланс 
(точка 9 под д) од ова упатство) треба да го 
опфане: 

а) активата, во која влегуваат: 
— земјишта, згради, трактори, земјодел-

ски машини, орудија, алати и друга опрема 
што задругата ги набавила од своите сред-
ства; 

— добиток, произведен^ а, други сред-
ства за работа и готови пари на задругата; 

— побарувањата на задругата од задру-
гари и други физички и правни леда; 

Во побарувањата на задругата од задру-
гарите, покрај останатото, влегува и вредно-
ста на средствата (пари, материјали и друго) 
дадени на истите при правење на куќи и 
слично. 

б) пасивата во која влегуваат: 
— сите побарувања што ги имаат фи-

зичките и правните лица по било кој и да е 
основ спрема задругата. 

13) Комисијата ги испитува сите поба-
рувања спрема задругата. Доколку комиси-
јата посомнева во вистинитоста или постое-
њето на некое побарување, ќе го упати по-
верителот на парница против задругата. 

Исто така комисијата ќе ги наплати по-
барувањата на задругата спрема други фи-
зички и правни лица и во таа цел може во 
името на задругата да поведе односно да на-
стави започнати спорови. 

14) За долговите на задругата одговараат 
и лицата кои престанале да бидат членови 
на задругата и тоа за долговите настанати до 
крајот на стопанската година во која преста-
нале да бидат членови. 

15) Од имотот на задругата опфанат во 
почетниот Ликвидационен биланс се форми-
ра ликвидациона маса на задругата. Во слу-
чај на ликвидација овој имот се опаричува, 
доколку комисијата не одреди тој имот да се 
стави на располагање на околискиот сојуз на 
земјоделските задруги, 

16) Оцаринувањето се врши со продаж-
ба на јавна лицитација. Јавната лицитација 
поради продажба се објавува на вообичаен на-
чин — во местото во кое лицитацијата ќе се 
одржи најмалку на 8 дена пред денот опре-
делен за лицитација. 

Најмалата прифатлива понуда за про-
дажба на јавната лицитација изнесува про-
ценетата вредност на предметот. 

Ако предметот, не се продаде на јавна 
лицитација, комисијата може да го продаде 
со непосредна спогодба и под најмалку при-
фатливата понуда во согласност со советот 
за стопанство на народниот одбор на око-
лијата (градот). 

Земјиштата, зградите и другите гра-
дежни објекти, како и крупни земјоделски 
машини на задругата, не можат да се про-
даваат на приватни лица, 
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Пред отпочнувањето на јавната лицита-
ција физичките и правните лица кои сакаат 
да купат предмети на јавна лицитација по-
лагаат кауција, која изнесува 10% од проце-
нетата вредност на предметот изложен на 
продажба. Кауцијата се полага кај комиси-
јата. Кауцијата се враќа по свршувањето 
на постапката на јавната лицитација односно 
се пресметува во куповната цена ако понуду-
вачот е примен за купец. 

Комисијата составува записник за јав-
ната лицитација. Оверен препис од записни-
кот се доставува до советот за стопанство на 
народниот одбор на околијата (градот). 

Јавната лицитација постанува полно-
важна кога ќе ја одобри советот за стопан-
ство на народниот одбор на околијата (гра-
дот), а овој мора да донесе своја одлука во 
рок од 10 дена, сметано од денот на приемот 
на записникот за јавната лицитација. Докол-
ку советот за стопанство не донесе своја од-
лука во предниот рок лицитацијата се смета 
за одобрена. 

17) Доколку имотот на задругата не до-
стигнува за подмирување на побарувањата 
на ^задругарите односно доколку ќе биде 
потребно за подмирување на истите да се зе-
ме извесен дел од внесените средства за ра-
ботата на задругарите (точ. 3 од Сојузното 
упатство) истите можат да се опаричат на на-
чин предвиден во претходната точка. 

18) Кога ќе се извршат сите претходни 
работи комисијата ќе направи завршна см,ет-
ка за текуштата година во која се врши ре-
организација или ликвидација со денот од-
реден за истапување од задруга, при што 
мора да се врши пресметување на сите фон-
дови, нужна акумулација и друго. 

Потоа комисијата изработува завршен 
Ликвидационен биланс со состојба на денот 
одреден за истапување од задруга. 

19) Комисијата ти установува трошко-
вите на постапката за ликвидација или реор-
ганизација на задругата и одлуката за тоа 
се донесува во распоредното решение. Голе-
мината на трошковите се одредува и испла-
тува спрема позитивни прописи. 

20) Кога ќе ги изврши сите предвидени 
работи во ова упатство, Сојузното упатство 
и Уредбата, комисијата пристапува кон из-
работување на распоредно решение. 

Распоредното решение треба да ги регу-
лира сите односи настанати поради ликвида-
ција или реорганизација и да ја покаже но-
вата состојба во поглед на правата и обврс-
ките на задругата, бившите задругари и нив-
ните поверители, како и настанатите обврс-
ки на третите лица. 

Зејмиштата и зградите што се враќаат 
на сопствениците ќе се означат во распоред-
ното решение по нивните земјишно-книжни 
ознаки, а ако нема земјишни книги, згради-
те и земјиштата ќе се опишат со назначува-
ње на вид, поврвнината, културата и грани-
ците на парцелите, а добитокот и другите 

средства за работа ќе се означат по вид и 
количества со назначение на нивната вред-
ност. 

Доколку имотот во своина на задругата 
е ставен на располагање на околискиот сојуз 
на земјоделските задруги (член 33 од Уред-
бата), со распоредното решение ќе се утврди, 
кој е тој имот и колкава е неговата вредност, 
како и стопанската организација која го 
превзима задружниот имот и износот на дол-
гот што преминува на неа. 

Со распоредната решение комисијата ќе 
одлучи кои земјишта ги превзима народниот 
одбор (член 32 став 2 и 3 од Уредбата), кои 
земјишта се даваат во замена за внесената 
земја, колкава накнада е должна да плати 
стопанската организација на сопственикот, 
како и роковите во кои има да се изврши на-
платата на накнадата односно разликата во 
вредноста. 

21) Преостанатата актива и средства на 
задругата после подмирувањето на сите за-
дружни долгови се предаваат на околискиот 
сојуз на земјоделските задруги, кој со нив ќе 
располага во смисла на став 5 од чл. 31 од 
Уредбата. 

Доколку земјиштата или другите гра-
дежни објекти на задругата (став 4 од точка 
16 од ова упатство) не можеле да се прода-
дат на некоја стопанска организација, се 
предаваат на чување на народниот одбор на 
околијата (градот), кој со нив ќе постапи во 
смисла на член 32 од Уредбата, кога тоа ќе 
биде можно. 

22) Еден примерок од распоредното ре-
шение, покрај на другите органи од чл. 41 и 
42 од Уредбата, се доставува и на надлеж-
ната филијала на Народната банка и око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги. 

23) Забелешки против распоредната реше-
ние може да поднесе секое физичка и прав-
но лице, чии права и обврски се утврдуваат 
со распоредното решение. 

24) Кога распоредното решение ќе стане 
правосилно, комисијата ,ќе изврши исплата 
на побарувањата (доколку има расположиви 
средства) по распоредното решение и ќе из-
врши конечно предавање на имотот во вла-
дение. 

По завршувањето на работата од прет-
ходниот став, советот за стопанство на на-
родниот одбор на околијата (градот) со ре-
шение констатира дека комисијата ја завр-
шила работата и го разрешава претседателот 
и нејзините членови. 

25) Архивата и останатите документи 
комисијата ги предава на околискиот сојуз 
на земјоделските задруги. 

Околискиот сојуз на земјоделските за-
други врши понатамошни наплати на долго-
вите кои се отплатуваат во рати и исплата 
од така наплатените износи на неподмире-
ните поверители по распоредното решение и 
ги врши сите други работи во врска со извр-
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шувањето на обврските по распоредното ре-
шение. 

Во случај на спојување на целата се лан-
ски работна задруга со земјоделската за-
друга, работите од став 1 и 2 ги врши земјо-
делската задруга. 

26) Сите поверители на селанските ра-
ботни задруги, без оглед на тоа дали е не-
која задруга во ликвидација или реоргани-
зација, должни се во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на ова упатство' да ги 
пријават своите побарувања спрема задруга-
та до самата задруга. 

27) Селските утрини и пасишта, што 
како општонароден имот биле дадени на се-
ланските работни задруги на користење, се 
враќаат на селото, со тоа задругата да има 
право на користење на истите во подеднакви 
услови како и останатите селани. 

Доколку утрината или пасиштето се 
претворени во обработива поврвнина (орани-
ца, овоштарник, лозје и сл.), истите не се 
враќаат на селото, туку влегуваат во селско-
стопанскиот земјишен фонд на општонарод-
ниот имот. 

28) Сите појаснет^а во врска со спро-
ведувањето на ова упатство ќе ги дава овој 
Секретаријат. 

29) Ова упатство влегува во сила вед-
наш, а ќе се објави во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Број 4962 
27 мај 1953 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
Васил Горгов, с. р. 

/ 6 4 
Министерството на внатрешни работи на На-

родна Република Македонија — Скопје согласна 
чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, со 
борите и другите јавни скупови, решавајќи по при 
јавата за одобрување оснивањето и работата и 
Музејско-конзерваторското друштво на Народна 
Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА МУЗЕЈСКА-КОНЗЕРВАТОРСКОТО ДРУШТВО 

НА НР МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на Музе,", 
ско-конзерваторското друштво на Народна Репу-
блика Македонија, со седиште во град Скопје, а с 
право на дејност на територијата на Народна Г 
публика Македонија. 

Бр. 13395 
22 јули 1952 година 

Скопје 
Министер 

на внатрешните работи на НРМ, 
Цв. Узуновски, с. р. 

9 јуни 1953 

Министерството на внатрешните работи на На-
родна Република Македонија — Скопје согла,сно 
член 13 буква г) од Законот за удруженија, собо-
рите и другите јавни скупови, по поднесената 
пријава за одобрување оснивањето и работата на 
Здружението на тутуно-производителите, од град 
Скопје и околија Скопска, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ТУТУНОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИТЕ ОД ГРАД СКОПЈЕ И ОКОЛИЈА СКОПСКА 

Се одобрува оснивањето и работата на Здру-
жението на тутунопроизводителите, од град Ско-
пје и Скопска околија, со седиште во град Скопје 
а со право на дејност на подрачјето на град Ско-
пје и Скопска околија. 

Бр. 22428 
10 декември 1952 година 

Скопје 
По овластување на Министерот 

на внатрешните работи на НРМ 
Помошник 

Е. Поповски, с. р. 

Огласен дел 
С У Д С К И ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Христина Лазова Николова, од Скопје, подаде 

тужба за развод на бракот против Никистратос 
Трпов, од село Драничево—Костурска околија, сега 
со непознато местожителство. Бидејќи . местожи-
телството и адресата на тужениот Никистратос се 
непознати се повикува во срок од еден месец по 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ", да се јави или одреди свој застапник. Во 
противен случај судот му го одредува за застапник 
Васил Манолев, адвокат од Сокпје? кој ќе го за-
стапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 355/53 год. 
(57) 

Иљо Музуров, земјоделец, од ,с. Трубарево, 
Скопско, подаде тужба за развод на бракот про-
тив Магда Иљо Музурова, од с. Сетино, Леринска 
околија, сега со непознато местожителство. Би-
дејќи местожителството и 'адресата на тужената 
Магда се непознати се повикува во срок од еден 
месе'ц од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ", да се јави или одреди свој за-
стапник. Во противен случај судот и' го одредува 
за застапник Јанко Дика, адвокат од Скопје, кој 
ќе ја застапува на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г\ бр. 67/53 го-
дина. (50) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Сулејман Асановски Исмаиловски, од о, Црни-

лишта-Прилепско , поднесе против Елмаза Бего-
виќ, од с. Дубочани, срез Кљун, НР Босна и Хер-
цеговина, сега со непозната адреса, тужба за раз-
вод на бракот. Бидејќи тужената Елмаза е со не-
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познато местожителство и неизвестен адрес, се по-
викува во срок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ" да се јави 
или одреди свој застапник. Во противен случај 
судот по званична должност и' го одредува за 
застапник Филип Николовски^ адвокат од Бито-
ла? кој ќе ја застапува на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Битола Г. бр 61/53 (51) 

Бошко Павловски, од Прилеп, ул. „Митко Цве-
тановски" бр. 42, поднесе до овој суд тужба за 
развод на бракот против тужената Трајанка Пав-
ловска, од Прилеп ,по татко Серафимова Керемет-
чиева, сега во неизвесност. 

Се повикува тужената Трајанка во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ5" да се јави на овој суд и соопшти 
сегашното си местожителство. Во противно делото 
ќе се разгледа во нејзино отсуство со одредениот 
и' од судот застапник адвокатот Петар Ефтимоски, 
од Битола. 

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 54/52 (53) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Наза Исена Гулеска, од село Жировница—Де-
барско, поднесе тужба за развод на бракот против 
нејзиниот маж Гулески Илјази Џезаир, од истото 
село. 

Се поканува тужениот Гулески Илјазов Џе-
заир, од се!ло Жировница, во срок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" да се јави лично во судот или преку опол-
номоштен лице или да ја соопшти својата адреса. 
Во противно ќе му се одреди старател и делото ќе 
се разгледува во негово отсуство. 

Од Окружниот сз?д во Гостивар, Г. бр. 31/53 
(56) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 
При овој суд е покрената постапка за прогла-

сување за умрен лицето Дончо Ангелов, бив. од 
Кратово, за кого се претпоставува дека загинал во 
борбите со п е т и ц и т е на ВМРО през есента 1921 
година во планините на Кочанска околија. Се по-
викува исчезнатиот Дончо, како и секој што знае 
за негоѕ да јави во срок од еден месец од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" на сестра му Ристена Билкова, од Кратово. 
Во противно исчезнатиот ќе се прогласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Куманово Р. бр. 160/53. 
(53) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КГ. ПАЛАНКА 
При овј суд се води оставинска постапка по 

оставината на пок. Стојанка Трајчева, бив. од град 
Крива Паланка, која е умрена през 1950 год. и 
после својата смрт покрај другите наследници оста 
вила и маж Богдан Цвеов, кој постојано сега ж и -
вее во Америка, со непозната адреса. 

Се поканува наследникот Богдан да се јави 
на овој суд лично или преку свој полномошник во 
срок од 60 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на НРМ". Во противен 
случај оставината ќе се расправи во негово от-
суство со определен старател. 

Од Околискиот суд во Кр. Паланка О. бр. 446/50 
(55) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО 
При овој суд е покрената постапка за прогла-

сување за поништена загубената полиса бр. V 
120336, издадена од ДОЗ, на име Лазаревски Сто-
јан, од село Карбуница—Кичевско, која о с т а н а -
ла при пренесувањето на дирекцијата на Рудникот 
„Цер". 

Се повикува секој што ја има најдено полиса-
та или ја притежава по ма кој било основ да ја 
ви на судов или стави приговор за нејзиното пони-
штување во срок од 3 месеци од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на НРМ". 
Во противен случај истата ќе се прогласи за пони-
штена. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Кичево, Р. бр. 98/53(54) 

Р Е Г И С Т А Р Н А З А Д Р У Ж Н И Т Е 
О Р Г А Н И З А Ц И И 

Со решение на Управиот одбор на Набавно 
продајната задруга „Македонија", во с. Долно Срп-
ци, назначени се за потписници на задругата прет-
седателот Борис Грашевски и членот Илија Лоза-
новски и од 20-Ш-1953 година имаат право да ја 
потпишуваат задругата . 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници: Дојчин За јаковски и К и -
ро Лукаровски и од 20-Ш-1953 година им преста-
нува правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5183 од 4-1У-1953 година. (99) 

Со решение на Управниот одбор на Селанската 
работна задруга „Црна Река" ? во с. Новаци, назна-
чени се за потписници на задругата претседателот 
Тоде Миовски и Мишко Јовановски и од 14-Ш-1953 
година имаат право да ја потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните потписници: Димо Јовановски и Миш-
ко Јовановски и од 14-Ш-1953 година им престанува 
пргшпо да Ја гса пишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 4911 од 4-1У-1953 година. (100) 

Со решение на Управниот одбор на Општата 
земјоделска л а к о т а „Орлова Стена" во с. Горно 
Орехово, назначени се за потписници на задругата 
претседателот Крсхге Бала јчовека и членот Ицо 
Амиџовски и од 19-Ш-1953 година имаат право да 
ја потпишуваат задругата. 

Со истото решение разрешени се од должност 
досегашните п е ш и скици: Коста Тувтески и Васил 
Маџаровски и од 19-Ш-1953 година им престанува 
правото да ја потпишуваат задругата. 

Од Советот за стопанство на НО на Битолска 
околија, бр. 5111 од 4-1У-1953 година. (102) 

Р Е Г И С Т Р А Ц И И Н А З А Н А Е Т Ч И С К И 
Д У Ќ А Н И И Р А Б О Т И Л Н И Ц И 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина — Титов Велес бр. 9434/52 год. е запиша!, 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 341, рег. бр. 335ѕ занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кондураџија, Ангел Д. Ѓорев, 
со седиште во Титов Велес, ул. „Браќа Капчеви" 
бр. 14. 
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Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски услуги и изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Д. Ѓорев. (180) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина - Титов Велес бр. 9638 од 19-УШ-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 339, рег. бр. 333, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кујунџија Киро 
Андреев Манчев, со седиште во Титов Велес, ул. 
„Кирил и Методи" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: кујунџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Андреев Манчев. (181), 

На основа дозволата од НО на Градската оп 
штина - Титов Велес бр. 9932 од 26-ХД-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 342, рег. бр. 336, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар , Ганчо 
Саздов, со седиште во Титов Велес, ул. „Кукуш-
ка" бр. 13. ! 

Предмет на работата на дуќанот е: браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ганчо 
Саздов. (182) 

На основа дозволата од НО на Градската оп-
штина - Титов Велес бр. 8360 од 27-УП-1952 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 344, рег. брУ 338, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија ви-
лија Ѓошов Чадиевски, со седиште во Титов Ве-
лес, ул. /„Кумановска" бр. 29. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Ѓошов Чадиевски. (245)( 

На основа дозволата од НО на Прилепска око-
лија бр. 4441 од 9-^11-1953 Подива е! запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 16, рег. бр. 16, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Колар, Шаип Ибраимов, Чучукоски, со се-
диште во с. Лажани. 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаин 
Ибраимов Чучукоски. (167) 

На основа дозволата од Поверенството за ф и -
нансии на ГНО — Куманово бр. 2529/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 325, рег. бр. 325, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кондураџија Трајко Се-
рафимов Митровски, со седиште во Куманово, ул. 
„Проф. Мијалковиќ" бр. 4. 

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тра ј -
ко Серафимов Митровски. (47; 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — 
Струмица бр. 7906 од 20-Х-1952 година е запишан! 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 4̂  рег. бр. 27, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бојаџија Арметид Котев Каракашев 
со седиште во Струмица. -

Предмет на работата на дуќанот е: бојаџиски 
услуги. : 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арме-
тид Котев Каракашев. (49) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Струмица бр. 6040 
од 28-Х-1952 година е запишан во регистерот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, 
рег. бр. 28, занаетчискиот дуќан под фирма: 
вар Петар Христов Витанов, со седиште во Стру-
мица. 

Предмет на работата на дуќанот е: браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Христов Витанов. (59) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-! 
нансии на ГНО - Струмица бр. 11885 од 1-321-1951 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 30, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Мино Ма-
тев Проданов, со седиште во Струмица. 

Предмет на работата на дуќанот е: поткову-
вање на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мино 
Матев Проданов. (60) 

На основа дозволата од Советот за комунални 
работи на НО на Титоввелешка околија бр. 8086/52 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 1, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Зидар Етем Пеш-
т е р о в с к и , со седиште во село Горно Врановци. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Етем 
Пештеровски . (43) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Возачка исправа под бр. 183, издадена од П.В. 

7116—Скопје на Лемиќ Лазар В.И, 5887/38—Кума-
ново. (,124!) 

Синдикална книшка под бр. 144 од 1-Х-1952 
год, на Руса М. Герова с. Отошница-Кривопала-
начко. (Ц42) 

Дозвола за држење и носење на оружје, под 
рег. бр. 137, издадена од ОВР— во Тетово на Андро 
Колевски, с. Челопек—Тетовско. (1145) 

Воена книшка, издадена од УШ-дивизија -
Скопје на Горѓи Г Петровски, с. Мршовци—Скоп-
ско. (И57) 

Сообраќајна книшка за камион марка „Сту-
дебоке^", рег. бр. 114, издадена од Сообраќајната 
милиција—Скопје на Фабриката за стакло^ во из-
градба, с. Лисиче—Скопско. (1159) 

Свидетелство за завршен Први нижи учител-
ски курс през 1949 година во Штип и свидетелство 
за завршен Втори учите л ски курс през 1950 год. 
во Битола на Ристо Стефанов Петров, с. Раец — 
Тиквешко. (1169) 

Оружен лист бр. 89, издаден од ПВР на ОНО— 
Прилеп на Мустафа Ибраимов Далиповски, с. Ка -
натларци—Прилепско. (1190) 
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) 

Дозвола за држење и носење на оружје, под 
рег. бр. 98, издадена од ПВР во Крушево на Коле 
Костов Нешков, с. Врбоец-Прилепско. СП93) 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 5120, серија бр. 0615874, 

издадена од ПВР на ОНО—Ѓ. Петров на Амет Ра-
миз Амет, с. Никиштане—Скопско. (1171) 

Лична карта рег. бр. 3096, серија бр. 089363, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Панде Колев 
Тренов, стопанство „Лесенко" Скопје (1172) 

Лична карта рег. бр. 38784, серија бр. 0034535, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Панче Јорда-
нов Бочваров, ул. „Кочо Рацин" бр. 18 — Скопје. 

(1174) 
Лична карта рег. бр. 81629, серија бр. 0051431, 

издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Елена Соле 
(Тулева) Илиева, ул. „135" бр. 92 — Скопје. (1175) 

Лична карта рег. бр. 14713, серија бр. 0012048. 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Ангелина М. 
Урдарева, ул. 293" бр. 39—Скопје. (1176) 

Лична карта рег. бр. 61884, серија бр. 0066601, 
издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Томе Делов 
Кркачевски, Лозов Расадник, с. Бутел — Скопско. 

(1177) 
Лична карта рСг. бр. 51808, серија бр. 0036681, 

издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Киријакула 
Насте Костова, ул. „НО" бр. 62 -Скопје (1178) 

Лична карта рег. бр. 78187, серија бр. .0060889, 
издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Славка Геор-
ги (Ланчева) Костовска, ул. „26" бр. 6—Скопје. 

(1179) 
Лична карта рег. бр. 12687. серија „Р" 0501735, 

издадена од ПВР во Кавадарци на Наидена Ри-
сто (Ристова) Георгиева, ул. „289" бр. 24—Скопје. 

(1182) 
Лична карта рег. бр. 16310, серија „Р" 0592830, 

издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Павлина 
Стојче (Миленковска) Димовска, с. Горно Лисиче 
- Скопско. (1183) 

Лична карта рег ,бр. 5578, серија бр. 0001560 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Бекир Дурак 
Хасан, ул. „7" бр. 17—Скопје. (1195) 

Лична карта рег. бр. 85571, серија бр. 0062386, 
издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Ибраим Ша-
бан Рамадан, ул. „158" бр. 28-Скопје . (1196) 

Лична карта рег. бр. 80445, серија бр. 0056200, 
издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Ѓулка Насиб 
Бекир Ибраим, ул. „146^ бр. 18—Скопје. (1197) 

Лична карта рег. бр. 192786, издадена од Упра-
вата на внатреши работи во Белград на Димитар 
Мишо Лазов, ул. „73" бр. 16—Скопје. (1198) 

Лична карта рег. бр. 33357, серија бр. 0031964, 
издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Руфат Сали 
Али, ул. „376" бр. 103-—Скопје. (1198) 

Лична карта рег. бр. 13199, серија „Р" 0589209, 
издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Меџит Са-
лиов Керимовски, с. Ср. Коњари-Скопско. (1200) 

Лична карта рег. бр. 2790, серија бр. 0782246, 
издадена од ПВР во Тетово на Душан Глигур Апо-
столовски, ул. „М. Тито" бр. 72-Тетово. (1201) 

Лична карта рег. бр. 1215, серија бр. 0662321, 
издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Рамадан 
Азиз Булули, с. Г. Лешница^Тетовско. (1139) 

Лична карта рег. бр. 15479, серија ,.Р" 0676001, 
издадена од ОВР на ОНО—Тетово на Сабри Адем 
Азири, с. Г. Седларце—Тетовско. (1143) 

Лична карта рег. бр. 15260, серија бр. 0711770, 
издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Реџеп 
Муслиов Таири, с. Трново-Гостиварско. (1144) 

Лична карта рег. бр. 1080, серија бр. 0377590, 
издадена од ПВР на ОНО—Кочани на Александар 
Стојанов Станџов, с. З р н о в ц и - К оча неко. (1146) 

Лина карта рег. бр. 5718, серија бр. 0382328, 
издадена од ПВ'Р на ОНО—Кочани на Петруш Ан-
гелов Андонов^ с. Зрновци—Кочанско. (1147) 

Лична карта рег. бр. 6468, серија „Г" 0071178, 
издадена од ПВР на ОКО—Гевгелија на Драга 
Александар Дупкарева, с. Стојаково—Гевгелиско. 

(1148) 
Лична карта рег. бр. 3316, серија бр. 0432026, 

издадена од ПВР на ОНО—Гевгелија на Илија 
Стефков Ристов, с. Марвинци—Гевгелиско. (1149) 

Лична карта рег. бр. 6146, серија бр. 0070855, 
издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Јован 
Петров Димов, с. Ѓавато—Гевгелиско. (1150) 

Лична карта рег. бр. 5029, серија „Г" 0069739, 
издадена од ПВР на ОНО—Гевгелија на Илија 
Ѓоргев Митов, с. Николиќ—Гевгелиско. (1151) 

Лична карта рег. бр. 912, серија бр. 0429916, из-
дадена од ПВР на ОНО—Гевгелија на Тодор Ата-
насов Аризанов, с. Миравци—Гевгелиско. (1152) 

Лична карта рег. бр. 4237, серија бр. 0068997, 
издадена од ПВР во Гевгелија на Марија Петрова 
Бозова, ул. „Смилева" бр. 8—Гевгелија. (1153) 

Лична карта рег. бр. 5071, серија бр. 0069781, 
издадена од ПВР на ОНО—Гевгелија на Томе Јо-
вана Анѓелковиќ, с. Црничани--Гевгелиско. (1154) 

Лична карта рег. бр. 10246, издадена од ПВР на 
ОНО—Охрид на Амит Демир Жута, с. Велешта 
— Охридско. (1155) 

Лична карта рег. бр. 1738, серија бр. 0662847, 
издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Богомир 
Крсто Иликовски, с. Теново—Тетовско. (1156) 

Лична карта рег. бр. 5401, серија бр. 0231216, 
издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Насте Ѓор-
ѓиов Пасковски, с. Вапила-Охридско . (1160) 

Лична карта рег. бр. 6421, серија бр. 022822, 
издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Крсте Наумов 
Новевски, с. В е л ме ј—Охридско. (1161) 

Лична карта рег. бр. 7574, серија бр 0231581, 
издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Парошка Ко-
стова (Јузевска) Новевска с. Велмеј-Охридско. . 

(1162) 
-Лична карта рег ,бр. 7398, серија бр. 0232402, 

издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Александар 
Петров Стојанов с. Косељ-Охридско. (1163) 

Лична карта рег. бр. 9321, серија бр. 0213935, 
издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Васкра Дим-
кова (Глигоровска) Стојановска, с. К о с е љ - О х р и д -

(1164) 
Лична карта рег. бр. 21210, серија бр. 0717220, 

издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Рамиз Зе-
фиров Зеќири, с. Пирок—Гостиварско. (1165) 

Лична карта рег. бр.21201, серија бр. 0717818, 
издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Рамадан 
Р јуни, с. Градец—Гостиварско. (1166). 

Лина карта рег. бр.31664, серија бр. 1796061 из-
дадена од ПВР на ГНО—Битола на Богољуб Ла-
зар Стојановиќ, ул. „В. Прке" бр. 7 - Б и т о л а . (1167) 

Лична карта рег. бр. 9481, серија „Г" 0063191, 
издадена од ПВР на ОНО—Кр. Паланка на Борис 
Стојчев Јакимовски, с. Мала Црцорија—Кривопа-
ланечко. (1168) 

Лична карта рег ,бр. 703, серија бр. 0072747, 
издадена од ПВР на ГНО—Битола на Димитар Т. 
Ангелков, ул. „Прилеп" бр. 42-Битола . (1184) 

Лична карта рег. бр. 3179, издадена од ПВР во 
Кучево—НРС на Неделко Димитриов Китаноски, 
с. Варош—Прилепско. (1189) 
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Во издание на „Службен весник на НРМ" 
излезе од печат 

УСТАВЕН ЗАКОН 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ПО 

ЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО и ОРГАНИТЕ НА 
ВЛАСТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА СО УСТАВОТ ОД 1946 ГОДИНА (ДЕЛО-
ВИТЕ ШТО НЕ СЕ УКИНАТИ СО КРАТКИ ЗА-
БЕЛЕШКИ.) 

Цена 45 динари. 
Порачките се примаат на адреса: „Службен 

весник на НРМ" — Скопје. 
Текушта сметка 801-Т-166. 

Лична карта рег. бр. 60, серија „Г" 0092770, из-
дадена од ПВР на ОНО—Кр. Паланка на Младен 
Трајков Јакимовски, с., Градец—Кривопаланачко1 

(1182) 
Лична карта рег. бр. 9440, серија бр. 0063150, 

издадена од ПВР на ОНО—Кр. Паланка на Нада 
Методиева Попалеска с, Жидилово—Кривопала-4 
начко. (1186) 

Лична карта рег. бр. 7369, серија бр. 0150889, 
издадена од ПВР во Прилеп на Цветанка (Стоја-
носка) Трајкоска, ул. „Климе Волнаров ски" бр. 93. 
— Прилеп. (1187) 

Лична карта рег. бр. 6951, серија бр. 0113418, 
издадена од ПВР на ГНО — Битола на Томе Кир-
ко Василевски, ул. „Стиф Наумов" бр. 190—Битола. 

(1170) 
Лична карта -рег. бр. 1732, серија бр. 0182242, 

издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Мустафа 
Ибраимов Далиповски, с. Канатларци—Прилепско. 

(11191) 
Лична карта рег. бр. 8604, издадена од ПВР на 

ГНО—Прилеп на Богдан Ф. Рулески, ул. „146" 
бр. 18—Прилеп. (1192) 

Лична карта рег. бр. 11491, серија бр. 0192002, 
издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Динка С. 
Ангелеска, с. Ново Село—Прилепско. (1194) 

Лична карта рег. бр. 78092, серија бр. 0052257, 
извадена од ПВР на ГНО—Скопје на Тефик Амет 
Ибраим, ул. „157" бр. 38 - Скопје. (1121) 

Лича карта рег. бр. 6335, серија бр. 0616823, 
издадена од ПВР на ОНО - Г. Петров на Николе 
Трипунов Бибановски, с. Визбегово—Скопско. (1133) 

Лична карта рег. бр. 1425, серија бр. 089937, из-
дадена од УВР на ГНО - - Скопје на Зора Атанас 
(Давидова) Атанасовска, ул. „Генерал Темпо" бр. 52 
Скопје. (1123) 

Лична карта рег. бр. 62894, серија бр. 0069843, 
издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Миртез Са-
дула Ајвазов, с. Маџари — Скопје. (1125) 

Лична карта рег. бр. 6838, серија бр. 0006205, из-
дадена од УВР на ГНО—Скопје на З е ф Томо Бит-
ров, ул. „310" бр. 10-Скопје . (1126) 

Лична карта рег. бр.31510, серија бр. 0029263, 
издадена од УВР на ГНОСкопје на Ленка Методи-
ја Најдовска Бурневска, ул. „656" бр. 5—Скопје 

(1127) 
Лична карта рег. бр. 5686, серија бр. 0003745, 

издадена од УВР на ГНО—Скопје на Отон Алајз 
Корошец, ул. „Васил Левски" бр. 7 Скопје. (1129) 

Лична карта рег бр. 1497, серија бр. 0001249, из-
дадена од ПВР на ГНО—Скопје на Јован П е т а р д и 
митровски, ул. „Коле Неделковски" бр. 7—Скопје. 

(1128) 

Лична карта рег. бр. 36985, серија бр. 0029442, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Ленка Илија 
Петрушева, ул. „43" бр. 63—Скопје. (1130) 

Лична карта рег. бр. 10553, серија бр. 0007333 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Благуња Сто-
јан (Крстева) Трајковска, с. Горно Водно—Скопско. 

(1131) 
Лична карта рет. бр. 36517, серија бр. 0023451, 

издадена од УВР на ГНО—Скопје на Олга Глигор 
(Јосифова) Христовска, ул. „Саво Ковачевиќ" бр. .5 
- Скопје. (11Г2) 

Лична карта рег. бр. 6972, серија бр. 9661, из-
дадена од УВР на ГНО—Скопје на Благоја Пане 
Радевски, ул. „Партизанска" бр. 6—Скопје. (1133) 

Лична карта рег бр. 31926, серија бр. 0030880, из 
дадена од УВР на ГНО—Скопје на Изета Хамза 
Хаџевиќ Налиќ „Пролет" 16/П, стан 26 - Скопје. 

(1134) 
Лична карта рег. бр. 63040, серија бр. 0067817, 

издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Куртиш Џе-
маил Ајвазов, стара циглаана—Скопје. (1135) 

Лична карта рег. бр. 50379, серија бр. 0036513, 
издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Гора Спасе 
(Пешева) Трајкова, ул. „104" бр. 9 - С к о п ј е (1136) 

Лична карта рег. бр. 79113, серија бр. 0052472, 
издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Кадри Абаз 
Хамит, ул. „134" бр. 6 - Скопје. (1137) 

Лична карта рег. бр. 3110, серија бр. 089561, из-
дадена од УВР на ГНО - Скопје на Глигор Ди-
митров Станчевски, ул. „3" бр. 41 - Скопје. (1138) 

Лична карта рег. бр. 2992, серија бр. 0578170, из 
дадена од ПВР на ОНО—Скопје на Наип Адилов 
Ештрефовски, с. Цветово-Скопско. (1140) 

ПОДМИРУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА 
ЗА 1953 ГОДИНА 

Се молат претплатниците на „Службен весник 
на НРМ" коишто до денес не ја подмириле должна-
та претплата за 1953 година, веднаш да ја уплатат 
на нашата тек. сметка 801-Т-166 при Народната 
банка - Скопје. 

Претплатата за 1953 година изнесува 600 динари 
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63. Упатство за спроведување Уредбата за 
имовинските односи и реорганизација на 
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Издавач: Новинско издавачко 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 број 801-Т-166. Печатница „Гоце Делчев" II - Скопје. 


