
Смрт на фашизмот — слобода на 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 

С К О П Ј Е 
Четврток, 21 јануари 1954 

Број 1 Година X 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

1 
На основа чл. 59 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Претседателот на На-
родното собрание на РЈародна, Република Ма-
кедонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРА-
НИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА НА ВТОРА СЕДНИЦА 

Се свикува Народното собрание на На-
родна Република Македонија (Републичкиот 
собор и Соборот на производителите) на вто-
р а седница што ќе се одржи на 25 јануари 
1954 година во 9 часот. 

18 
Бр. 67 

јануари 1954 година 
Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Лазар Белишевски, с.р. 

На основа член 70 од Уредбата за данок 
на доход („Службен весник на НРМ" бр. 
3/49), точка I став 2 од Одлуката за даноч-
ните стопи на данокот на доход („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/53) и член 11 од За-
конот за спроведување Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Извршниот совет до-
несува 

ОДЛУКА 
ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОИЌ НА ДАНОКОТ 

НА ДОХОД ЗА 1953 ГОДИНА 
1. Одлуката за даночните стопи на дано-

кот на доход од 3 април 1953 година („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 11/53) во се ќе се 
применува и при оазрезувањето на данокот 
на доход за 1953 година, 

2. Според стапите од Одлуката помеката 
во претходниот став ќе се изврши конечно 

пресметување на данокот на доход за 1953 
година. 

Број 3 
9 јануари 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, е. р. 

На основа член 71 точка 4 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршниот 
совет донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ РАБОТАТА НА 

ХИДРОБИОЛОШКИОТ ЗАВОД 
ВО ОХРИД 

1. Хидробиолошкиот завод во Охрид, пре-
несен во надлежност на Извршниот совет 
со решение на Одборот за просрета на Соју-
зниот извршен совет бр. 15385 од 5 декем-
ври 1953 година, продолжува да работи со 
истите задачи, под истото име и со седиште 
во истото место како и досега. 

2. На чело на Заводот соти директор, кој 
непосредно ги врши и раководи работите на 
Заводот. 

3. Непосреден надзор над иселувањето на 
Заводот врши Филозовскиот факултет на 
Универзитетот во Скопје. 

Општ надзор врши Универзитетот во 
Скопје. 

4. Заводот има своја посебна претсметка 
на расходи и приходи во составот на прет-
сметката на расходите и приходите на Фи-
лозсфскиот факултет на Универзитетот во 
Скопје. 

Наредбодавец за извршување на прет-
сметката на расходите и приходите на Заво-
дот е директорот на Заводот. 

Број 4 
9. јануари 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ, Арсов, е. р> 
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На основа точка 2 под 3 од Одлуката за 

привремените стопански мерки до донесува-
њето нд општествените планови за 1954 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/53), 
Извршниот совет на Народното собрание на 
НР Македонија донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ПЛАНСКИТЕ 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА 1954 ГОДИНА 

1. Стоката на основниот данок на доходот 
од самостојни занимања и имоти во 1954 
година изнесува 6% од остварениот доход, 

6. Рента плаќаат: 
а) Рудникот „Радуша" . . . 7,80% 
б) Рудникот „Злетово" . . . 25,70% 

од продајната цена на производителот. 
7. Народна Република Македонија уче-

ствува со следниот процент од вкупните при-
ходи на народните одбори: 

а) НО на Гостиварска околија . . . 17% 
б) НО на Кочанска околија . . . 28% 
в) НО на Кумановска околија . . . 14% 
г) НО^ на Прилепска околија . . . 31% 
д) НО на Скопска околија . . . . 41% 
ѓ) НО на Струмичка околија . . . 7% 
е) НО на град Скопје 21% 
8. Градските општини со посебни права 

учествуваат со следниот најнизок процент во 
делот од добивката на околиите што ја оства-
риле од стопанските организации на подрач-
јето на градската општина: 

а) Градска општина Битола . . . 45% 
б) Градска општина Куманово . . 10% 
в) Градска општина Штип . . . . 50% 
г) Градска општина Охрид . . . . 50% 
д) Градска општина Прилеп. . . 10% 
г) Градска општина Струмица . . 20% 
е) Градска општина Тетово . . . 30% 
ж) Градска општина Титов Велес . 40% 
9. На народните одбори на околиите, гра-

довите и градските општини со посебни пра-
ва им се отстапува целиот износ на приходи-
те на данокот на промет што го плаќаат при-
ватните занаетчии и занаетчиските задруги 
и приватните лица и задругите на виното, 
ракијата и колењето на добиток. 

10. На заводите за социјално осигурување 
за покривање на нивните расходи од редов-
ниот придонес за социјалното осигурување 
определен со сојузната Одлука за примену-
вање на планските инструменти за 1954 го-
дина им припаѓа: 

2. Стопата на дополнителниот данок на 
доходот од самостојни занимања изнесува: 

а) минимална стопа . . . 1—54% 
б) максимална стопа . . . 2—64% 

од остварениот доход. 
3. Стопата на дополнителниот данок на 

доходот од имоти изнесува: 
а) минимална стопа . . . 2—74% 
б) максимална стопа . . . б—84% 

од остварениот доход. 
4. Стопата на дополнителниот данок на 

доходот од селското стопанство изнесува: 
а) минимална стопа, . . . 1—48% 
б) максимална стопа . . . 2—59% 

од катастарскиот приход. 
5. Лицата што се занимаваат со вршење 

услуги без постојано работно место плаќаат 
годишно: 

од 400 до 600 дин. 
од 800 до 1200 дин. 
од 1500 до 2500 дин. 
од 2500 до 5000 дин. 
од 4000 до 8000 дин. 

а) На Заводот за социјално осигурување 
на НРМ . . . 33% 

б) на заводите за социјално осигурување 
на околиите и град Скопје . . . 12% 

11. Државните земјоделски стопанства ќе 
уплатуваат амортизација на основните сред-
ства 40% од износот определен со Привре-
мената одлука за стапите на амортизацијата 
на основните средства на стопанските орга-
низации. 

12. Оваа одлука влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1954 година. 

Број 193 
31-ХП-1953 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Ф. Брајковски, е. р. К. Црвенковски, е. р. 

5 
* На основа член 10 став 1 од Законот за 
рибарството, член 2 дел П од Законот за усо-
гласување прописите за прекршоци од за -
коните на Народна Република Македонија, 
со Основниот закон за прекршоци и член 1 
од Уредбата за оснивање самостојни репу-
блички органи на државната управа во1 обла-
ста на стопанството („Службен весник на 
НРМ" бр. 7/53), ј а донесувам следната 

НАРЕДБА 
ЗА ЗАБРАНА ЛОВОТ НА БЕЛВИЦА 

ВО ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО 
1. Се забранува ловот на Белвица во 

Охридското Езеро во времето од 1.1.1954 до 
1.1У.1954 година. 

во места до 5.000 жители — 
во места од 5.000 до 20.000 жители — 
во места од 20.000 до 50.000 жители — 
во места од 50.000 до 100.000 жители — 
во места преку 100.000 жители — 
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2. Оваа наредба стапува на снага веднаш. 
Број 1249 

31 декември 1953 година 
Скопје 

Директор 
на Управата, за земјоделство, 

Инж. К. Томевски, с.р. 

Ѕ 

На основа член 10 став 1 од Законот за 
рибарството, член 2 дел II од Законот за усо-
гласување прописите за прекршоци од за-
коните на Народна Република Македонија со 
Основниот закон за прекршоци и член 1 од 
Уредбата за оснивање самостојни републич-
ки органи на државната управа во областа 
на стопанството („Службен весник на НРМ" 
бр. 7/53), ја донесувам следната 

НАРЕДБА 
ЗА ЗАБРАНА ЛОВОТ НА ПАСТРМКА 

ВО ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО 
И РЕКАТА ЦРНИ ДРИМ 

1. Сезабранува ловот на пастрмката во 
Охридското Езеро и реката Црни Дрим во 
времето од 1.1.1954 до 16.1.1954 година. 

2. По исклучок може да се лови во реката 
Црни Дрим пастрмка од 8.1.1954 година, со 
тоа да уловената пастрмка не смее да се ста-
ви во промет до 16.1 1954 година, а икрата да 
се предаде на мрестилиште™ при Хидроби-
олошкиот завод во Охри^. 

3. Оваа наредба стапува на снага веднаш. 
Број 1250 

31 декември 1953 година 
Скопје 

Директор 
на Управата за земјоделство, 

Инж. К. Томевски, с.р. 

7 
На основа член 29 ст. 3 од Законот за из-

бор и отповикување одборници на народните 
одбори Републичката изборна комисија до-
несува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ СОСТАВОТ 

НА ГРАДСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ГРАД СКОПЈЕ 

I 

Се разрешуваат од должност досегашни-
те членови на Градската изборна комисија за 
град Скопје и наместо нив се именуваат: 

1. За претседател Ѓорѓевиќ Предраг, прет-
седател на О К О Л И С К И О Т студ во Скопје; 

за заменик на претседателот Арсеновски 
Павле, судија на Околискиот суд во Скопје. 

2. За секретар Спасовски Александар, 
службеник од Скопје; 

за заменик на секретарот Томовски Жив-
ко, службеник од Скопје. 

3. За членови: 
Попантовска Христина, а за нејзин заме-

ник Гавриловски Петар, обата службеници 
од Скопје; 

Чемерски Ангел, и за негов заменик Ме^ 
мед Шакир, обата службеници од Скопје; и 

Трајковски Славе, а за негов заменик 
Стојанова С лав јанка, обата службеници од 
Скопје. 

П 
Ова решение да Се објави во „Службен 

весник на Народна Република Македонија", 
а влегува во сила веднаш. 

Број 8 
9. јануари 1954 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
П. Д. Корабар, с.р. А. Групче, с.р. 

Огласен дел 
П Р О М Е Н И Н А И М И Њ А 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 17029 од 28-Х1И953 го-
дина, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име 
на Дојчинов Марко, ученик во Средно медицинско-
то училиште — Скопје, роден на 21-Х1-1934 год, 
во село Катланово — Скопска околија, од роди-
тели: татко Дојчинов Насе и ма јка Пандора, така 
да во иднина фамилијарното му име ќе гласи Ан-
геловски. 

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични имиња 
оваа промена в а ж и од денот на објавувањето во 
„Службен весник на НРМ". 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 14934 од 28-Х-1953 година, 
ј а одобри промената на роденото име на Зволу р 
Велика, студент, од гр. Битола, родена на ден 
20-УП-1924 година во гр. Битола, од родители: 
татко Зволу Матеја и ма јка Зволу, родена Пантева 
Елпиники, така да во иднина роденото име ќ е и' 
г л а с и АЛИКИ. 

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични 
имиња оваа промена в а ж и од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О К Р У Ж Е Н С У Д В О С К О П Ј Е 

Слободанка Николова Губа, по татко Кузма-
нова Димитриевиќ, од Скопје, ул. „Иво Рибар* Ло-
ла" бр. 42, подаде тужба за развод на бракот про-
тив мажот и' Никола Губа, бив. од Скопје. 

Биде јќи тужениот Никола Губа е во неизвес-
ност и со непознато местожителство, согласно уве-* 
рението потврдено пред Административната испо-
става на 1-први реон — Скопје, бр. 227/53, се по-
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викува во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ" да 
се јави или одреди свој застапник. Во противен 
случај судот по службена должност му го одре-
дува за застапиш?: адвокатот Јордан П. Стојанов, 
кој ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, бр. Г. 1312/53. 

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Зибери Реџеп од е. Здуње — Гостиварско, по-
даде тужба за развод на бракот против жена си 
Муесера Зубери, родена Ковачевиќ, од е. Дубочац 
Дервента — НР Босна и Херцеговина 

• Се. цоканува тужената Муесера Зубери, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ," да се јави или одре-
ди свој застапник. Во противен случај судот по 
службена должност ќе и' одреди застапник со 
кого ќе се ликвидира делото. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 235/53. 

Ибраими Реџеп, земјоделец од е. Сенокос — Го-
стиварско, подаде тужба за развод на бракот про-
тив жена си Ештрефа Реџеп Ибраими, по татко 
Дупанозиќ, од истото село, а сега во неизвесност. 

Бидејќи тужената Ештрефа Реџеп Ибраими е 
во неизвесност и со непознато местожителство, се 
повикува во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ", 
Да се јави или одреди свој застапник. Во противен 
случај судот по службена должност ќе му одреди 
застапник и делото ќе се разгледа во негово от-
суство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 451/53. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

При овој суд покрената е постапка за прогла-
сување за неважна изгубената полиса, издадена 
од Друштвото „Росија Фснсиер" — Скопје, за оси-
гурување на животот на лицето Хаџи Трајко Ди-
митров, од Скопје, под пол. бр. 11034. 

Се повикува секој оној кој ја притежава иста-
та по ма кој било основ да јави на овој суд, или 
стави приговор протиз поништувањето и' во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМи . Во противно по ис-
текот на горниот рок полисата ќе се прогласи за 
поништена. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Скопје, Р. бр. 2861/53. 

При овој суд е покрената постапка за одзема-
ње на родителско право на Васил Андонов Трпи-
нов, родом од Битола, со последно место на ж и -
веење во е. Драчево — Скопска околија, а сега со 
непознато местожителство. 

Се поканува лицето Васил Андонов Трпинов, 
како и секој оној што знае нешто за него, да јави 
на овој суд или на поставениот старател Петар То-
доровски, од Скопје, ул. „68" бр. 12, во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ". Во противно судот ќе донесе ре-
шение за одземање на родителското пра,зо. 
• Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 1812/53. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

При овој суд се води оставинска постапка по 
оставината на пок. Фотир Стамев Стојановски, бив. 
од е. Лешница — Гостиварско, кој е умрен през 
1947 година и после својата смрт го оставил покрај 
другите наследници и наследникот Јанко Фотиров 
Стојановски, сега во СССР — Одеса без поблиска 
адреса. Бидејќи споменатиот Јанко е со непозната 
адреса се повикува во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ", да се јави лично или преку полномошник. 
Во противно оставината ќе се расправи во негово 
отсуство со определен старател. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар, О. бр. 59/49. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ОХРИД 

При овој суд покрената е постапка ' за прогла-
сување за неважна изгубената осигурителна поли-
са бр. 118528 од 1.IV.!949 година за осигурување 
животот на лицето Костадиновски Неделков Софе, 
од Охрид. 

Се повикува секој оној ко ј ја притежава иста-
та по ма кој бил основ да јави на овој суд, или 
стави приговор против поништувањето и' во рок 
од ЗС дена од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на ПРМ". Во противно по 
истекот на горниот рок полисата ќе се прогласи 
за поништена. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Охрид, Р. бр. 370/52. 
(72) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКА 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Би-
тола бр; 22775 од 31.УШ.1953 година е запишано 
во регистарот на државните стопански претпријати-
ја на страна 119, рег. бр 1, ш-етпријатието под фир-
ма: Градско народно претпријатие за лебопекар-
ство „Исхрана", со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина — Битола бр. 
213 од 22.УШ.1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
цроизводстѕо на леб, разни гецива и нивната про-
дажба, како и вршење на пекарски услуги. 

Претпријатието1 ќе го потпишува директорот 
Киро Михаил овски, во границите на овластува-
њето. 

Бр. 22775/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина — Битола. (233) 

На основа решението па Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина — Би-
тола бр. 22968 од З.ЦХ.1953 година е запишано во 
регистарот на државните стопански претпријатија 
на страна 121, рег. бр. 1, претцријатието под фир-
ма: Градско народно претпријатие за лебопекар-
ство „Хигиена", со - седиште во Битола. 

Претцријатието е основано со решение на 
Народниот одбор на Градската општина — Битола, 
бр. 21343 од 22.УШ.1953 година. 
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Предмет на работата на претпријатието е: 
производство на леб и разни пецива и нивната про-
дажба, како и вршење на пекарски услуги. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Левко Митревски, во границите на овластувањето. 

Бр. 22968/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина — Битола. (235) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 
8593 од 5.Х1.1953 година е запишано во регистарот 
на државните стопански претпријатија на страна 
57, рег. бр. 37, претпријатието под фирма: Државно 
водостопанство за Овчеполска околија, со седиште 
во Штип. 

Претпријатието е основа но со решение на На-
родниот одбор на Овчепоттекз околија бр. 8079 од 
15.Х.1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: да 
Изведува објекти за потребите на водостопанство-
то, да наплатува за користењето на водата. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Митко Зафиров и касиерот Никола И. Панев, во 
границите на овластувањето 

Бр. 8593/53 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (261) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 14835 
од 28-1Х-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 40, 
рег. бр. 40, претцријатието под фирма: Земјодел-
ско преТцријатие „Гоце Делчев", со седиште во е. 
Добрушево. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Битолска околија бр. 1339 од 
27-УШ-1953 година. 

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

Фирмата ќе ја потпишува директорот Ѓорѓи Ѓу-
ровски, во границите на овластувањето. 

Бр. 14835/53 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (270) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 8411 
Од 14-ХП-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 5, 
рег. бр. 5, претпријатието под фирма: Државно зем_ 
јод е леко стопанство „Мише Ефтим", со седиште во 
Крушево. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Прилепска околија бр. 2324 од 
3-1У-1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
производство и реализација на земјоделски и 
сточарски производи. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Тома Ангелески, во границите на овластувањето. 

Бр. 8411/53 од Советот за стопанство на НО на 
Прилепска околија. 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 16562 

од 5-ХП-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 25> 
рег. бр. 25, претпријатието под фирма: Претприја-
тие за обработка на тутун, со седиште во Крушево. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Прилепска околија бр. 11922. од 
28-УШ-1953 година. , - . 

Предмет на работата на претпријатието е; .от-* 
куп, преработка и продажба на тутун., . -

Фирмата ќе ја потпишуваат директорот. Христо 
П. Кузмановски, Бранко Ристески и Слободан Хр. 
Јанакиески, во границите на овластувањето. 

Бр. 16562/53 од Советот за стопанство на НО 
на Прилепска околија. 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 
10450 од 19-Х-1Ѕ53 година е запишано во региста-
рот на државните стопански претпријатија на 
страна 23, рег. бр. 23, претпријатието под. фирма: 
Лозарско претпријатие „Пелагонија", со седиште' 
во е. Канатларци. 

Претпријатието е основано со решение на .На-
родниот одбор на Прилепска околија бр. 14424 од 
19-Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: об-
работка на лозови • плантажи. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Ице Аце-
вски, во границите на овластувањето. 

Бр. 16450/53 од Советот за стопанство на НО 
на Прилепска околија. 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 8949 
од 19-Х1-1953 година е запишано во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 59, 
рег. бр. 39, претпријатието под фирма: Државно 
земјоделско лозарско сточарско стопанство „Кан-
да", со седиште во Свети Николе. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Овчеполека околија бр. 8229 од 
12-Х-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: од-
гледување земјоделски, градинарски и лозарски 
култури; одгледување на стока и производство на 
сточни производи. 

Фирмата ќе ја потпишуваат директорот Наско 
Тодоров, книговодителот Крум Миладиновски и ко-
мерцијалниот Блажо Стојковски, во границите на 
овластувањето. 

Бр. 8949/53 од Созетот за стопанство на НО 
на Овчеполска околија. 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Со решение бр. 13691 од 16-Х-1953 година ма 
Народниот одбор на Тиквешка околија Душан Ја -
нушев е назначен за директор на Државното зем-
јоделско стопанство „Грозд", е. Дубрава, и од 
16-Х-1953 година има право да ја потпишува фир-
мата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Јован Стојанов и од 16-ХГ-
1953 година му престанува правото, да ја. потпи-
шува фирмата. 



Бр. 1 — Стр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 21 јануари 1954 

Бр. 13691/53 од Советот за стопанство на НО 
на Тиквешка околија. (262) 

Со решение на Народниот одбор на Тиквешка 
око ЛИЈ а ор. «157 од 16-Л-1У03 година е сменета 
фирмата на Оорасцовото стопанство „Тиквеш", со 
седишге во Д. Капија, и во иднина ке се води под 
фирма: Лозареко п р е в р и ј а т и е — Д. КапиЈа. 

Бр. бла//оз од Советот за стопанство на НО на 
Тиквешка околија. 

Со решение бр. 13073 од 23-Х1-1953 година на 
Народниот одбор на Градската општина — Т. Велес 
Ангел Митев е назначен за директор на Претпри-
јатието за метални производи „Брака Кошулчеви", 
со седиште во Т. Велес, и од 5-Х-1953 година има 
право да ја потпишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност до-
сегашниот директор Методи Дамниевски и од 5-Х 
1953 година му престанува правото да ја потпишу-
ва фирмата. 

Бр. 13073/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина — Т. Велес. 

Со решение бр. 2233 од 28-Ш-1953 година на 
Народниот одбор на Дебарска околија Перо Јан-
к у л о в о м е назначен за директор на Градежното 
претпријатие „Кораб", со седиште во Деоар, и од 
1-1У-1903 година му престанува правото да ја пот-
пишува фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Трајче Стефановски и од 
1-1У-1953 година му престанува правото да ја пот-
пишува фирмата. 

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска 
околија, бр. 4216 од 7-УП-1953 година. 

Со решение бр. 15101 од 20-Х1-1953 година на 
Народниот одбор на Градската општина — Т. Ве-
лес Борис Танев е назначен за директор на Прет-
пријатието „Овче Поле", со седиште во Т. Велес, 
и ,од 2-Х1-1953 година има право да ја потпишува 
фирмата на претпријатието. 

Со истото решение е разрешен од должност 
досегашниот директор Ангел Саздов и од 2-Х1-1953 
година му престанува правото да ја потпишува 
фирмата. 

Бр. 15101/53 од Советот за стопанство на НО 
на Градската општина — Т. Велес. 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А Н А У С Т А Н О В А 
С О С А М О С Т О Ј Н О Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор нр Овчеполска околија бр. 8045 
од 14.Х.1953 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. бр. 
19, установата под назив: Околиски овоштен ра-
садник „Чировец", со седиште во Св. Николе. 

Установата е основана со решение на Народ-
ниот одбор на Овчеполска околија бр. 7387 од 
22.1Х.1953 година. 

Предмет на работата на установата е: одгле-
дување на овошни садници. 

Установата ќе ја потпишува управникот Лазо 
К. Точевски, во границите на овластувањето. 

Бр. 8045/53 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (259) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Скопска околија на страна 156 
е запишана Општата земјоделска задруга „Скоп-
ска Црна Гора", со седиште во е. Мирковци. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 20-1Х-1953 година. Предмет на работата на За -
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Спасо Илиов ШИШКОВ-
СКИ и членот СТОИЛКОВ Миланов Маринковић 

Од Советот за стопанство на НО на Скопска 
околија, бр. 7623 од 30-1Х-1953 година. 

(190) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 
546, рег. бр. 3 е запишана Општата земјоделска за-
друга „Дудица" со седиште во е. Кс погалите. 

Задругата е основана на оснивачког собрание 
од 25-1Х-1953 година. Предмет на работата на За-
другата и обврските на задругарите се предвидени 
со цравилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставува^ застапуваат и 
потпишуваат управникот Атанас Камчев, благај-
никот Костадин Јанков и книговодителот Горѓи 
Јанчев. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 13388 од 7-Х-1953 година 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Тиквешка .околија на страна 
7—8, рег. бр. 4 е запишана Работната земјоделска 
задруга „Напредок", со седиште во е. Војшанци. 

Задругата е основана на оснивачког собрание 
од 24-1Х-1953 година. Предмет на работата на 
Задругата и обврските на задругарите се цредви-
дени со правилата на Задругата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Костадин Димитров и 
членовите Ристо Мишов и Пено Минов. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 12898 од 7-Х-1953 година. (193) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 
9—10, рег. бр. 5 е запишана Општата земјоделска 
задруга „Димката Габерот", со седиште во е. 
Ваташа. 

Задругата е основана на оснивачко™ собрание 
од 8-УШ-1953 година. Предмет на работата на 
Задругата и обврските на задругарите се предви-
дени со правилата на Задругата. 
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Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Ангел Арсов и члено-
вите Кољо Крстев и Ефтим Стојанов. 

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка 
околија, бр. 13423 од 16-Х-1953 година. (201) 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Кочанска околија на страна 73, 
рег. бр. 73, е запишана Општата земјоделска за-
друга „Илинден", со седиште во е. Зрновци. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
од 2.Х.1953 година. 

Предмет на работата на Задругата и обврските 
на задругарите се предвидени со правилата на За -
другата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Стојмен Симеонов Де-
јанов, комерци ја листот Никола Михаилов и чле-
нот Гоко К. Михаило^. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 9062 од 13.Х.1953 година. 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Кочанска околија на страна 
74, рег. бр. 74, е запишана Општата земјоделска 
задруга „Задругар", со седиште во е. Виница. 

Задругата е основана на оснивачког собрание 
од 18.УШ.1953 година. 

Предмет на работата на Задругата и обврските 
на задругарите се предвидени со правилата на За -
другата. 

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат управникот Славчо С. Захариев, к а -
сиерот Стојан Борисов Крчев и комерциј а листот 
Васко Зафировски. 

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска 
околија, бр. 8895 од 14.Х.1953 година. 

Во регистарот на задружните организации на 
Народниот одбор на Градската општина — Титор 
Велес на страна 2, рег. бр. 2, е запишана Кондура-
џиската задруга „Пролетер", со седиште во Титов 
Велес. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
од 17.Х.1953 година. 

Предмет на работата на Задругата и обврските 
на задругарите се предвидени со правилата на За-
другата. 

Задругата ќе ја ^претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат претседателот Атанас Николов Лу-
каров и членовите Благој Тодоров Лутков и Кочо 
Петров Црнов. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Титов Велес, бр. 15397 од 24.Х1.1953 
година. 

РЕГИСТАР НА ТРГОВСКИ 
ПРОДАВНИЦИ 

Во регистарот на продавниците е запишана на 
страна 46, рег. бр. 1, продавницата на кожа и кож-
ни прибор „Гоце Делчев", со седиште во Штип, на 
Фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев" — 
Скопје. 

Предмет на работата на продавницата е: цро-
дажба на кожа и кожни прибор; кожни туткал, 
табачка волна, разни кондураџиски материјал и 
горна кожа. 

Од Советот за стопанство на НО на Градската 
општина — Штип, бр. 7695 од 11.1Х.1953 год. (266) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Работничка нова книшка сер. „Е" бр. 012883, 
издадена од Градското претпријатие „Дебарце — 
Скопје на Радмила М. Милановиќ — Скопје (15) 

Диплома за завршена железничка индустриска 
школа во Скопје на Киро Н. Ивчев — Титов Ве-
лес. (16) 

Свидетелство бр. 310/23-1Х-1950 год. за поло-
жен калфински испит по шивачки занает, изда-
дено од ГНО — Скопје на Миновски Стево — Скоп-
је. (17) 

Шоферска книшка на Благој Тодоров Ефти-
мов, шофер при Претпријатието за обработка на 
тутун — Т. Велес. (45) 

Диплома за завршена ПОШ трета класа ко 
1948 година, издадена од ПОШ — Сараево на Ж и -
воин Димитриев Богоевски, ул. „Питу Гулев" бр. 
19 — Охрид. (90) 

Свидетелство за завршен трети клас гимнази-
ја, издадено од Гимназијата во Струмица през 1949 
година на Живоин Димитров Богоевски — Охрид 

* (91) 
Работничка книшка, издадена од Претприја-

тието за кожни производи „Колектив" — Скопје на 
Благоја Д. Јанакиевски .— Скопје. (92) 

Диплома за положен калфински испит-бравар-
ски занает-издадена од ГНО — Скопје на Адем 
Лутви Џелал — Скопје. (93) 

Кредитно писмо бр. 57/31-УН-1953 година, из-
дадено од ВТП — Скопје на 7.000 динари на име 
Студен Милица — Скопје. (94) 

Индекс бр. 3024, издаден од Филозофскиог ф а -
култет, во Скопје на Александар Соколов — Скоп-
је. (109) 

Возачка исправа бр. 367, издадена од Сообра-
ќајниот отсек — Скопје на Коце С. Ивановски — 
Скопје. (ГНУ 

Исправа бр. 32 за лекување на членовите на 
фамилиите на активните офицери, издадена од ВП 
6396 — Скопје, на име мајор Белиќ Живота, ВЛ 
6396 — Скопје, а се однесува на корисникот Белиќ 
Горан. (129) 

Дозвола за држеше и носење на оружје бр. 224, 
издадена од СВР — Струмица на Рифат Амедов, 
е. Еднокуќево — Струмичко. 1 (49) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 7870, серија бр. 0231878, 
издадена од СВР — Охрид на Јорданка Босилева 
Андрееска, ул. „473" бр. 16 — Скопје. (2784) 



Бр. 1 — Стр. 8 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 21 јануари 1954 

- " Лична карта рег. бр. 24912, серија бр. 0(584391 
издадена од СВР — Тетово на Мирко 3. Паунов -
леки, ул. „Солунска" бр. 19 — Тетово. (2770) 

Лична карта рег. бр. 622, серија бр. 0633132, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Анастас 
Стојчев Јовановски, е. Вржогрнце — Кривопала-
и ч к о . . (2771) 

Лична карта рег. бр. 19301, серија бр. 0715911, 
издадена од СВР — Гостивар на Сали Незирова 
Салии, е. Падалиште — Гостиварско. (2772) 

Лична карта рег. бр. 15289, серија бр. 0500926, 
издадена од СВР — Кавадарци на Ристо Методиев 
Лазов, Неготино — Тиквешко. (2773) 

Лична карта рег. бр. 3819, издадена од ПВР — 
Струмица на Абдул Ја јов Еминов, е. Оравица — 

-Стр ум и чк о. (2774) 
Лична карта рег. бр. 16897, издадена од СВР 

— Прилеп на Стеван Попоски, е. Зашле — При-
лепско. (2775) 

Лична карта рег. бр. 9822, серија бр. 0350332, 
-издадена од ОВР — Титов Велес на Александар 
^Ангелов Ставревски, е. Ново Село — Титоввелешко. 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на Народниот одбор на 

Градската општина — Т. Велес бр. 15683 ед 
3.ХП. 1953 година, Градското трговско претприја-
тие „Робна куќа" со седиште во Т. Велес, од 10 
декември 1953 година е ставено во ликвидација. 

Се повикуваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот срок Ликвидацио-
ната комисија нема да признава никакви побару-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Државната 
арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (269) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Градската општина — Титов Велес бр. 15683 од 
3.ХП. 1953 година, Градското трговско претпријатие 
„Вардар", со седиште во Т. Велес, од 11.ХП.1953 
година е ставено во ликвидација. 

Се повикуваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
ќосќо да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
'противно по истекот на горниот срок Ликвидацио-
ната комисија нема да признава никакви побару-
вања, а должниците ќе бидат дадени на Државна-
та арбитража. 

; ' - Од Ликвидационата комисија (271) 

- : На основа решението донесено на вонредното со -
.бранке, на Кондураџ.ноката производители задру-
га} „Нов век", со седиште во Струмица, на ден 
30.Х.1953 година, Задругата е ставена +во ликвида-
ција. 

Се повикуваат сите должници и поверители на 
Задругата да ги изминат своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно по истекот на горниот рок Ликвидационата 
комисија нема да признава никакви побарувања, 
а должниците ќе бидат дадени на Државната ар-
битража. 

Од Ликвидационата комисија (1) 

ЛИЦИТАЦИЈА 

ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СКОПЈЕ" 
ВО СКОПЈЕ 

ќе одржи 
ОФЕРТАЛНА ЛИЦИТАЦИЈА 

за изведување на следните објекти: 

1. Доградување и монтажа на НО КУ-от дале-
кувод ХЕ Маврово (Вруток) — Јегуновци. 

2. Изградување и монтажа на 110 КУ-от дале-
кувод Јегуновци—Скопје. 

3. Монтажа на 35 КУ-от построеше на ТС 
110/35 КУ — Скопје. 

4. Монтажа на трафостаницата 35/10 КУ Скоп-
је „Запад". 

5. Монтажа на трафостапицата 35/10 КУ Скоп-
је „Југ". 

6. Монтажа на заштитните водови на далеку-
водот 110 КУ Скопје—Ген. Јанковић 

7. Монтажа на заштитните водови на далеку-
водот 110 КУ Скопје—Ергеле. 

8. Монтажа на далекуводот 35 КУ ТЕ Маџари 
—ТС Скопје „Усје"* 

Заинтересираните треба да ги поднесат своите 
понуди до 10 фејзруари 1954 година. Условите и 
елаборатите, со предметот, можат да се видат секој 
работен ден во канцеларијата на Техничкото од-
деление на Претпријатието. 

Од Електричното претпријатие „Скопје", 
ул. ..Загребачка" бр. 29. 

СОДРЖИНА 
Страна 

1. Решение за свикување Народното собрание 
на Народна Република Македонија на 
втора седница - 1 

2. Одлука за даночните стопи на данокот на 
доход за 1953 година 1 

3. Решение за продолжување работата на Хи-
дробиолошкиот завод во Охрид 1 

4. Одлука за применување на планските ин-
струменти за 1954 година 2 

5. Наредба за забрана ловот ка Белвица ро-
Охридското Езеро 2 

6. Наредба за забрана ловот на Пастрмка во 
Охридското Езеро и реката Црни Дрим . . З у 

7. Решение за изменување составот на Град-
ската изборна комисија за град Скопје . . 3 

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

при Народната банка — Скопје бр. 801-Т- 166. Печатница „Гоце Делчев" П — Скопје. 


