
Смрт на Фашизмот слобода на народот! 

СЛУЖБЕН 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 во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"—Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Понеделник, 23 март 1953 

Број 7 Година IX 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 10 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-168. 

28 
На основа член 75 и 86 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршниот 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ САМОСТОЈНИ РЕПУБ-
ЛИЧКИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УП-

РАВА ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
Член 1 

Се оснива Републичка управа за земјо-
делство. 

Републичката управа за земјоделство 
самостојно ги врши управните работи од 
надлежноста на Републиката во областа на 
земјоделството кои досега ги вршеше Сове-
тот за земјоделство и шумарство и Стопан-
скиот совет на Владата на НРМ, доколку не 
спаѓаат во надлежност на Извршниот совет. 

Член 2 
Се оснива Републичка управа за ветери-

нарна служба. 
Републичката управа за ветеринарна 

служба самостојно ги виши управните ра-
боти од надлежноста на Републиката во об-
ласта на ветеринаоството кои досега ги вр-
шеше Советот за земјоделство и шумаг^во 
и Стопанскиот совет на Владата на НРМ, 
доколку не спаѓаат во надлежност на Извр-
шниот совет. 

Член 3 
Се оснива Републичка управа за водосто-

панско. 
Ррт/бличката управа за водостопанство 

самостојно ги врши управните работи од 
надлежноста на Републиката во областа на 
водостопанството кои досега ги вршеше Со-
ветот за земјоделство и шумапство и Стопан-
скиот совет на Владата на НРМ, доколку не 
спаѓаат во надлежност на Извршниот совет. 

Член 4 
Се оснива Републичка управа за шумар-

ство. 
Републичката управа за шумарство само-

стојно ги врти управните работи од надлеж-
носта ш Републиката од областа на шумар-

ството кои досега ги вршеше Советот за зем-
јоделство и шумарство и Стопанскиот сбвет 
на Владата на НРМ, доколку не спаѓаат во 
надлежност на Извршниот совет. 

Член 5 
Се оснива Републичка управа за патиш-

та и патен сообраќај. 
Републичката управа за патишта и патен 

сообраќај самостојно ги врши управните ра-
боти од надлежноста на Републиката во об-
ласта на патиштата и патниот сообраќај кои 
досега ги вршеше Советот за индустрија и 
градежништво и Стопанскиот совет на Вла-
дата на НРМ, доколку не спаѓаат во надлеж-
ност на Извршниот совет. 

Член 6 
Надзор над законитоста на работењето на 

управите од претходните членови и решава-
ње во втор степен во управната постапка 
врши Државниот секретар за работи на сто-
панството. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Ре-публика Македонија". 

Број 17 
4 март 1953 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. 

29 
На основа член 19 точ. 1 од Законот за 

спроведување на ,Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, Извршниот совет донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БЕГАЛЦИТЕ ОД 
ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗГРАД-

БА НА СТАНОВИ ВО 1953 ГОДИНА 
Член 1 

Кредитирањето на бегалците од Пирин-
ска Македонија за изградба на станови во 
1953 година од фондот за кредитирање на 
инвестициите на Народна Република Маке-
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донија што не претставуваат основна инве-
стициона изградба се врши без оглед дали ин-
веститорот учествува и со сопствени сред-
ства во трошковите на градењето. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија" а ќе се применува од 
денот на донесувањето/ 

Број 26 
4 март 1953 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Мито Хаџи Василев^ с. р. Л. Колишевски, с. р. 

30 
На основа член 97 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршни-
от совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА 

НА НРМ 

I. 
а) За Претседател на Советот за просвета 

се именува Димче Левков, наставник на Фи-
лозофскиот факултет; 

б) за членови на Советот се именуваат 
следните лица од редот на граѓаните: 

1) Блаже Конески, вонреден професор и 
декан на Филозофскиот факултет; 

2) Ќемал Мусли, директор на Албанската 
учителска школа — Скопје; 

3) Камуран Тахири, уредник во Радио-
Скопје; 

4) Милка Вранешевиќ, член на Културно, 
просветната комисија при Главниот одбор на 
ССРНМ; 

5) Коле Поповски, директор на Учител^ 
ската школа во Скопје; 

6) Богдан Шешиќ, наставник на Фило-
зофскиот факултет. 

II. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето. 
Број 20 

4 март 1953 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Лазар Колишевски, е. р. 

31 V 
На основа член 97 а во врска со член 94 

од Уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство и органи-
те на власта на Народна Република Македо-
нија, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

ШТО ДЕЛЕГИРААТ СВОИ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

ЗА ПРОСВЕТА 
I. 

Во Советот за просвета делегираат свои 
претставници следните стручни, општестве-
ни и самоуправни организации: 

1) Здружението на учителите на НРМ (2); 
2) Здружението на професорите и препо-

давателите на средните школи (2); 
3) Здружението на професорите и препо-

давателите од стручните школи (2); 
4) Друштвото на универзитетските на-

1 ставници и другите научни работници — 
Скопје; 

5) Друштвото на педагозите на НРМ; 
6) Народната младина на НРМ; 
7) Универзитетското собрание; 
8) Советот на друштвата за грижа и во-

спитување децата; 
9) Здружението на воспитачите на Југо-

славија — Земски одбор на НРМ. 

И. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето. 
Брот 21 

4 март 1953 година 
Скопје 

Претседател 
на Извошниот совет, 

Лазар Колишевски, с. р. 

32 
На основа член 97 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устро-јство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, 'Извршниот совет 
донесува 

0 ^ 1 Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВ-

ЈЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
I. 

а) За Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална заштита се именува Д-р 
Попадиќ Вукашин, помошник на Директорот 
на Централниот хигиенски институт — 
Скопје; 
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б) за членови на Советот се именуваат 
следните лица од редот на граѓаните. 

1) Д-р Јузбашиќ Димитрије, професор на 
Медицинскиот факултет; 

2) Д-р Тофовски Глигор, лекар во Ден јата 
клиника; 

3) Д-р Мијовски Доне, доцент на Меди-
цинскиот факултет; 

4) Д-р Јосифовски Тодор, управник на 
Здравниот дом II реон — Скопје; 

5) Колономос Жамила, член на Главниот 
одбор на ССРН на Македонија. 

П. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето. 
Број 22 

4 март 1953 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Лазар Колишевски, с. р. 

^ 3 3 
На основа член 94 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народ-
н.а Република Македонија, Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ И 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ 

СВОИ ПРЕТСТАВНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
I. 

Во Советот за народно здравје и социјал-
на заштита делегираат свои претставници за 
членови следните организации и установи: 

1) Главниот одбор на Сојузот на синдика-
тите на Југославија за Македонија; 

2) Заводот за социјално осигурување на 
Македонија; 

3) Сојузот на воените инвалиди на Маке-
донија; 

4) Друштвото на лекарите на НР Маке-
донија; 

5) Главниот одбор на Црвен крст на Југо-
славија за Македонија; 

6) Фармацеутското друштво на НРМ; 
7) Хигиенскиот завод — Скопје; 
8) Медицинскиот факултет — Скопје; 
9) Клиничката болница — Скопје; 
10) Активот на лекарите од Битола; 
11) Активот на лекарите од Штип. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

потпишувањето. 
Број 23 

4 март 1953 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Лазар Колишевски, с. р. 
. - т ^ - у ^ јдрз̂  ^ ^ ^ ^ 

34 Ѕ 
На основа овластението од примедбата уз 

тарифниот број 40 од делот „А" на Тарифата 
за данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 1/52 г.), донесувам 

НАРЕДБА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПИ ЗА НАПЛА-

" ТУВАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПОЕ-
ДИНИ ВРСТИ И КВАЛИТЕТИ ДРВА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

НА ОКОЛИИ ОДНОСНО ГРАДОВИ 

I — Данокот на промет за огревно дрво на 
сите врсти се пресметува и плаќа на подрач-
јето на поедините народни одбори по след-
ните стопи: 

1) Битолска околија . . 650.— 
2) Гевгелиска околија . . 500.— 
3) Гостиварска околија . . 500.— 
4) Дебарска околија . . 300.— 
5) Кичевска околија . ' . . 300.— 
6) Кочанска околија . . 450.— 
7) Кривопаланечка околија . . 300.— 
8) Кумановска околија . . 500.— 
9) Малешевска околија . . 300.— 

10) Овчеполска околија . . 500.— 
11) Охридска околија . . 350.— 
12) Преспанска околија . . 500.— 
13) Прилепска околија . . 600.— 
14) Скопска околија . . 600.— 
15) Струмичка околија . . 400.— 
16) Тетовска околија . . 500.— 
17) Тиквешка околија . . 400.— 
18) Титоввелешка околија . . 650.— 
19) Град Скопје . . . . 650.— 
II — Данокот на промет за тесана, резана 

и коларска граѓа и за дужици се пресметува 
и плаќа на подрачјето на Народна Републи-
ка Македонија по следните стопи: 

1) Тесана граѓа 
а) чамова 600.— 
б) букова 500.— 

2) Резана граѓа (чамова бор) 700.— 
3) Коларска граѓа 600.— 
4) Дужици ' 600.— 
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Ш — Оваа наредба влегува во сила од 
1 март 1953 година. 

Број 657 
21 февруари 1953 година , 

Скопје 
Државен секретар 

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

35 
На основа чл. 17 од Уредбата за привре-

мено финансирање на инвестициите од 1953 
година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/53.) 
во врска со чл. 12 точка 3 од Законот за спро-
ведување на Уставниот Закон за основите 
на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, донесувам 

НАРЕДБА 
ЗА НАЧИНОТ НА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГО-
ВОРИ ЗА КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ШТО 
НЕ ПРЕТСТАВУВААТ ОСНОВНА ИНВЕ-
СТИЦИОНА ИЗГРАДБА ВО 1953 ГОДИНА 

1. Договори за инвестициони кредити од 
фондот за кредитирање на инвестиции на 
Народна Република Македонија за објекти 
што не претставуваат основна инвестациона 
изградба во 1953 година склучува инвести-
торот со Народната банка на ФНРЈ. 

2. Барањето за кредит се упатува до Фи-
лијалата на Народната банка на ФНРЈ на 
чија територија се гради објектот. 

3. Инвеститорот што бара кредит прет-
ходно му го доставува на одобрение на над-
лежниот орган инвестициониот елаборат. 

Инвестициониот елаборат з а ' стопанска 
инвестициона изградба ги содржи сите еле-
менти од чл. 10 на Уредбата за времено фи-
нансирање на инвестициите во 1953 год., а 
инвестициониот елаборат на инвестиции од 
нестопански карактер ги содржи само онија 
елементи што бдговараат на карактерот на 
инвестиционата изградба. 

4. Инвеститорот е должен заедно со ба-
рањето за кредит да и' достави на Народ-
ната банка: 

а) Инвеститорот на јавни и државни сто-
пански инвестиции: решение од надлежната 
комисија за одобрување на програмата на 
инвестиционата изградба, и потврда од над-
лежната ревизиона комисија за извршената 
ревизија на генералниот и главниот проект; 

б) Задружните инвеститори: решение од 
надлежната комисија за одобрување програ-
мата на инвестиционата изградба и потврда 
од надлежната ревизиона комисија за извр-
шената ревизија на главниот проект; 

в) Приватните инвеститори: решение од 
надлежната комисија за одобрување на про-
ектот и градежна дозвола. 

5. Досега издадените решенија за одоб-
рување на програмата на инвестиционата 
изградба и потврдите за ревизија на идеј-
ните и главните проекти од страна на над-
лежните органи и комисии остануваат во 
сила. 

6. Ако за објектите чија изградба почна-
ла пред 1 јануари 1953 год. не и' е поднесено 
на Народната банка на ФНРЈ решение за 
одобрување на инвестициониот елаборат, 
инвеститорот е должен да и' го поднесе на 
Банката тоа решение во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето на оваа наредба. 

Ако инвеститорот на објектите од јавен 
карактер што во Општествениот план на На-
родна Република Македонија за 1953 гадина 
се покажани во делот „Останати јавни ин-
вестиции" и инвеститорот на мелиоратив-
ните објекти од оправдани причини не е во 
можност решението за одобрување на инве-
стициониот елаборат да и' го поднесе на 
Банката во рок одреден во претходниот став, 
Државниот секретаријат за работи на сто-
панството може, по оарање од инвеститорот, 
тој рок да го продолжи. 

Ако инвеститорот не и' поднесе на Бан-
ката решение за одобрување на инвестици-
ониот елаборат ни во продолжениот рок, 
Банката ќе му го запре натамошното фи-
нансирање. 

7. Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
Број 968, 28 февруари 1953 година Скопје 

Државен секретар 
за работи на стопанството. 

В. Горгов, с. р. 

36 у 
На основа чл. 12 т. 4 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство 
и органите на власта на Народна Република 
Македонија, во врска со т. 5 ст. 2 од Наред-
бата за времено финансирање на здравстве-
ните установи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
63/52), во согласност со Советот за народно 
здравје и социјална заштита и Заводот за 
социјално осигурување на Народна Репуб-
лика Македонија донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА ДЕЛОТ НА ПРИХОДИ-
ТЕ КОИ ЌЕ СЕ УПЛАТУВААТ ВО ФОН-
ДОТ ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Заводот за социјално осигурување на 

Народна Република Македонија од оства-
рените приходи од уплати на име 10% од 
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придонесот за социјално осигурување и 7% 
од придонесот од пензии на територијата на 
Републиката ќе уплатува во полза на Фон-
дот износ во висина од 50%. 

2. Заводот за социјално осигурување на 
Народна Република Македонија должен е 
делот во висина од 50% од уплатите на име 
10% придонес за социјално осигурување и 
7% од придонесот од пензии да го уплатува 
во Фондот секој месец најдоцна до 15-ти во 
месецот, а од остварените месечни износи за 
миналиот месец. 

3. Предвидените расходи во буџетите на 
околиите (градовите, градските општини со 
посебни права) за плаќање надокнада за ус-
лугите што следните здравегвени установи: 
општи, клинички и специјални болници; 
природни лекувалишта, опоравилишта; са-
наториуми за туберкулоза; домови за на-
родно здравје; здравствени станици; аптеки; 
заводи за дезинфекција, дезинсекција и де-
ратизација, амоуланти, забни амбуланти, 
родилни домови и станици за брза по-
мош во околиите на градовите во кои 
не се формирани домови за народно 
здравје, им ги даваат на лицата што 
се во целост или делум ослободени од 
плаќање надокнада по прописите што по-
стојат, народните одбори ќе ги уплатуваат 
во Фондот во сразмерни месечни износи нај-
доцна до 15-ти во месецот за секој месец. 

4. Неуплатените износи во полза на Фон-
дот од 1.1.1953 година до донесувањето на 
ова решение, Заводот за социјално осигу-
рување на Народна Република Македонија 
и народните одбори на околиите (градовите," 
градските општини со посебни права) се 
должни да ги уплатат кај Народната банка 
најдоцна до 15-ти март 1953 година во полза 
на текуштата сметка 800-338510. 

5. Ова решение влегува во сила од денот 
на неговото објавување во „Службен весник 
На Народна Република Македонија" а ќе 
се применува од 1 јануари 1953 година. 

Број 431, 10 март 1953 година Скопје 
Државен секретар 

за работи на буџетот и државната 
администрациј а, 

Даре Џамбаз, с. р. 
Претседател 

на Советот за народно здравје 
и социјална заштита, 

Д-р Вукашин Попадиќ, с. р. 
Директор 

на Заводот за социјално осигурување 
на НРМ, 

Никола Јаневски, е, р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Милица Талева, од Битола, ул. „Поешево" бр. 

6, поднесе п р о ш в Јордан Христов Талев, од Бито-
ла, а сега во неизвесност, тужба за развод на бра-
кот. Биде јќи тужениот Јордан е со непознато ме-
стожитество и неизвестен одрес, се повикува во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник. Во противно по званична должност 
му се одредува за застапник Михаил Георгиев, 
адвокат од Битола, кој ќе го застапува на негови 
разноски. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 37/53 (15) 

Фериде Демирова, по татко Реџепова Демиро-
ва, од Ресен, ул. Маршал Тито" бр. 279, поднесе до 
овој суд тужба за развод на бракот против Џелил 
Фејзов Демиров ,од Ресен, сега во неизвесност. 

Се поканува тужениот Џелил во рок од еден 
месец од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави на овој с у д и 
соопшти сегашното си местожитеслтво. Во против-
но, делото ќе се разгледа во негово отсуство со од-
редениот му од судот застапник адвокатот Петар 
Ефтимовски^ од Битола. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 397/52 (16) 

Славка Ламбева Штатева, од Битола ,ул. „Јор-
го Османо" бр. 18, поднесе против Ламбо Штатев, 
од село ^алари, сега во неизвесност, тужба заразвод 
на бракот. Бидејќи тужениот Ламбо е со непозна-
то местожителство и неизвестен адрес, се повикува 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник. Во противен случај по званична 
должност му се одредува за застапник Никола До-
брушевски, адвокат од Битола, кој ќе го застапува 
на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 41/53 (17) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Ѓулка Назми Ибраими^ од село Седларево, 

Тетовско, по татко Шабан Рустеми, поднесе брако-
разводна тужба против Назми Ибраим Амети ,од 
село Корито, Гостиварско, а сега во неизвесност. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" да се јави лично во судот или соопшти сво-
јата адреса. Во противен случај ќе му се одреди 
старател и делото ќе се разгледа во негово отсу-
ство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 150/52 
(158) 

Раиме Нијази Омери ,од село Урвич, Тетовско, 
подаде бракоразводна тужба против Нијази Оме-
ри, од село Урвич ,а сега со непознато местожител-
ство. Бидејќи тужениот е со непознато местожи-
тество и неизвестен адрес, се повикува во рок од 
еден месец од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на НРМ" да се ја-,и или одреди свој за -
стапник. Во противно делото ќе се разгледа во не-
гово отсуство. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 137/52 (14) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 8803 од 
4-Х1-1952 год.^ запишано е во регистарот на д р ж а -
вите стопански претпријатија под рег. бр. 42/П, 
претпријатието под фирма: Претпријатие за обработ 
ка на тутун со седиште во Кочани. 

Претпријатиетое основано со решение бр. 2420 
од 2-УИ-19о2 год. на Владата на НРМ, а со реше-
нието бр. 743 од 12-\И-19О2 ГОД. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на Кочанска околија. 

Предмет на работа на претпријатието е: 
производство, покупка и продажоа на тутун. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Кочанска околија. 

Фирмата ќе ја потпишува директорот Боро 
Јорданов Попов. 

Бр . 8803/52 од Советот за стопанство на НО 
на Кочанска околија. (17) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот О Д 6 Ј Р на Овчеполска околија бр. 7889 
од 2-П-1953 год., з а в е а н о е во ре^нотарот на д р ж а в -
ните стопански претпријатија на страна 46, рег. 
бр. 26, претприј,атието под фирма: Претпријатие за 
јавен авто-сообраќаЈ со седиште во Штип. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр 2307 од 7-Ш-1947 год., а со реше-
нието бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на Овчепол^ка околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: пре-
воз на патници и разни стоки. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Овчеполска околија. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Јордан Манев Самоников и книговодителот Тра јко 
Ристов Козаров, во границите на овластувањето. 

Бр. 538/53 од Советот за стопанство на НО на 
Овчеполска околија. (39) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина-Прилеп 
бр. 709/53 год, уписано е во регистарот на д р ж а в -
ните стопански претпријатија на страна 30, рег. бр, 
30, претпријатието под фирма: Претпријатие за вод-
на и електрична инсталација со седиште ^о Прилеп 

Претпријатието е основано со решение на Н а -
родниот одбор на Градската општина—Прилеп бр. 
4 од 14-1-1953 год. 

Предмет на работата на претпријатието е: вр-
шење на водни и електрични инсталации. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Градската општина-Прилеп. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Гога Герамитчиоски, во границите на овласту-
вањето. 

Бр . 709/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина—Прилеп. (41) 

На основа решението на Советот за стопанство 
н а Народниот одбор на Прилепска околија бр. 314 
од 13-1-1953 год. уписано е во регистарот на др-
жавните стопански претпријатија на страна 8/2, 
претпријатието под фирма: Механичко-браварска 
работилница „Партизан" со седиште во Прилеп. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Прилепска околија бр. 308 од 

год. 

Предмет на работата на претпријагнето е: ге-
нерален ремонт на сите видови земјоделски маши-
ни и орудија, превозни средства и вршење услуги 
во сите работи од браварската струка; ливење и 
изработка на резервни делови. 

Претпријатието' е под стопанска управа на Н а -
родниот одбор на Прилепска околија. 

Фирмата ќ е 'ја потпишуваат Орде Ристевски, 
како директор, и Спиро Забр-ганец, технички ди-
ректор, 

Бр. 314/53 од Советот за стопанство на НО на 
Прилепска околија. (42) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одоор на битолска околија бр. 8654/52 
год. уписано е во регистарот на државните стопан-
ски претпријатија на страна 28, рег. бр. 28, прет-
пријатието под фирма : Фабрика за к о ж и со се-
диште воБитола. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 1400 од 12 УП-1951 год., а со ре-
шението бр. 743 од 12 - \ 11-1952 год. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на Битолска околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
производство на сите видови кожи. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Битолска околија. 

Претпријатието ќ е го потпишува Благоја Илиев 
ски, директор. 

Бр. 8654/52 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија^ (43) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
8656/52 год., уписано е во регистарот на државните 
стопански претпријатија на страна 29^ рег. бр. 29, 
претпријатието под фирма: Околиско претприја-
тие за уредување и пошумување на порои и буици 
со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
! дата на Н Р М бр. 874 од 13-Ш-1950 год., а со реше-

нието бр. 743 од 12-УИ-1952 год. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на Битолска околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: уре-
дување на порои, подигање на ветрозаштитни по-
јаси, производство на шумски фиданки итн. 

Претпријатието се наоѓа под стопанска управа 
на Народниот одбор на Битолска околија. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
инж. Милорад Ракичевиќ и техничкиот раководи" ' 
тел инж. Томислав Кузмиќ. 

Бр. 8656/52 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (44) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот дбор на Битолска околија бр. 8657/52 
год., уписано е во регистарот на државните стопан-
ски претпријатија на страна 30, рег. бр. 30, прет-
пријатието под фирма: Околиско електрично прет-
пријатие со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 10649 од 23-Х-1947 год., а со ре-
шението бр. 743 од 12 УП-1952 год. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на Битолска околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
производство и продажба на електрична енергија, 
одржување на далеководи и трафостанции. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Битолска околија. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 7 - Стр. 67 
I
 1 Ј 

23-Ш-1953 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Кочински Ацо, секретарот Белшовски Миленко и 
книговодителот Георгиевски Тошо. 

Бр. 8657/52 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска околија. (45) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 8658/52 
год., уписано е во регистарот на државните стопан-
ски претпријатија на страна 31 рег. бр. 31, претпри-
јатието под фирма: Претпријатие за поправка на 
автомобили „Авторемонт" со седиште во град Б и -
тола. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 2311 од 7-Ш-1947 год., а со ре-
шението бр. 743 од 12-УП-1952 година е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Битолска око-
лија. 

Предмет на работата -на претпријатието е: по-
правка на автомобили. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Битолска околија. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директор 
Никола Гулас и книговодителот Христо Секулов-
ски. 

Бр. 8568/52 од Советот за стопанство на На-
родниот одбор на Битолска околија. (46) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Нано динот одбор на Вито иска околија бр. 
12096/52 год., уписано е во регистарот на држав-
ните стопански претпријатија на стпана 32, рег бо. 
32, претпријатието под фирма: Претпријатие за 
обработка на тутун „Дувстан" со седиште во Б и -
тола. 

Претппитатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 1791 од 18-Ш-1949 год., а со ре-
ш е н о т о б^ 7"3 од 12-УН-1952 год. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на Битолска околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: обра-
ботка на тутун. 

Поетп^тдтатиртп е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Битолската околија. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Х Р И С Т О Н И К О Л О В С К И И шефот на сметководството 
Борис Поповски. 

Бр. 12096/52 од Советот за стопанство на НО на 
Битолска коли ја. (47) 

На основа на решението на Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
12434/52 год., уписан е во регистарот на државните 
стопански претпријатија на страна 33 ,рег. бр. 33, 
претпријатието под фирма: Претпријатие за уна-
предување ^а ^ е л а р с т в о т о „Пчеларски центар" со-
седиште во Битола. 

Претп^шатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 959 од 25-1У-1951 год., а со реше-
нието бр. 743 од 12-УП- 1952 година е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Битолска око-
лија. 

Предмет на работата на претпријатието е: уна-
предување на пчеларството. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Битолска околија. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директор 
Илија Димовски и книговодителот Спиро Паспалев. 

Бр. 12434/52 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (48) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
12435/52 год., уписано е во регистарот на држав-
ните стопански претпријатија на страна 34, рег. бр. 
34, претпријатието под флрма : Околиско претприја-
тие „Автотранспорт и шпедиција" со седиште во 
Битола. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 2306 од 7-Ш-1947 год., а со реше-
нието бр. 743 од 12-УП-1952 год. е пренесено под 
управа на Народниот одбор на Битолска околија. 

Предмет на работата на претпријатието е: пре-
воз и експедиција на стоки и патници. 

Претпријатието ќе го потпшуваат директорот 
Сотир Наумовски, книговодителот Никола Петков-
ски и Марија Талева. 

Бр . 12435/52 од Советот за стопанство на На-
родниот одбор на Битолска околија. (49) 

На основа решението од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Битолска околија бр. 
12717/52 год., уписано е во регистарот на држав-
ните стопански претпријатија на страна 35, рег. бр. 
35, претпријатието под фирма: Околиско претпри-
јатие-Мехат/гчка работилница „Горѓи Наумов" со 
седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 15571 од 31-ХП-1947 год., а со 
решението бр. 743 од 12-УП-1952 година е прене-
сено под управа на Народниот одбор на Битолска 
околија. 

Предмет на работата е: производство на ме-
тални производи. 

П р е т ц и ! а т и е т о е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Битолска околија. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Цветан Трпески и шефот на сметководството Иван 
Миленков. 

Бр. 12717/52 од Советот за стопанство на НО 
на Битолска околија. (50) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската општина-Битола 
198 од 23-1-1953 год., уписано е во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 111, 
рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Фабрика за 
фрижидери и радиатори со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина — Битола 
бр. 198 од 7-1-1953 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: 
производство на фрижидери и радиатори. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Градската општина—Битола. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот Бо 
рис Трајковски во границите на овластувањето. 

Бр. 198/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина—Битола. (62) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на Градската о п ш т и н а ^ Б и -
тола бр. 248 од 23-1-1953 год., уписано е во региста-
рот на државните стопански претпријатија на стра 
на 112, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Град-
ско народно претпријатие за производство на ка-
мен, коцки и ивичници со седиште во Битола. 

Претпријатието е основано со решение на На-
родниот одбор на Градската општина—Битола бр. 
248 од 9-1-1053 година. 
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Предмет на работата на претпријатието е: 
производство на камен, коцки и ивичници за кал -
дармисување на улиците. 

Претпријатието е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Градската општина-Битола. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Благој П. Црномаровски, во границите на овласту-
вањето. 

Бр. 248/53 од Советот за стопанство на НО на 
Градската општина—Битола. (63) 

На основа решението на Советот за стопанство 
на На^одт иот одбор на Кочанска околија бр. 8005 
од 8-Х1-1952 година, уписано е во регистарот на 
државните стопански претпријатија на страна 18, 
рег. бр. 43/П, претпријатието под фирма: Авто-
транспорт и шпедиција со седиште во Кочани. 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата бр. 9149 од 17-1Х-1952 година, а е пренесено 
под управа на Народниот одбор на Кочанска око, 
лија. 

Предмет на работата на претпријатието е: тран-
спо^т-превоз на патници и стоки со шпедитерска 
услуга. 

Ппетппшатето е под стопанска управа на На-
родниот одбор на Кочанска околија. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Душко Герасимов Лазовски. 

Бр. 8005/52 од Советот за стопанство на НО 
на Кочанска околија. (20) 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТАР 
На основа решението на Советот за стопанство 

на Народниот одбор на Градската општина- Прилеп 
бр. 20540 од 26-ХП-1952 година, запишано е во ре-
гистарот на претпријатијата на задружните орга-
низации на страна 18, рег. бр. 18, претпријатието 
под фирма: Лозаро овоштарски расадник со седи-
ште во Прилеп. 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот задружен сојуз-Прилеп бр. 151 од 23-ХП-
1952 година. 

Предмет на работата на претпријатието е: снаб-
дување со сите видови садници. 

Претпријатието е под стопанска управа на 0 -
колискиот задружен сојуз-Прилеп. 

Претпријатието ќе го потпишува Киро Хаџи 
Спировски, агроном во Задружниот сојуз и книго-
водителот Гоце Петковски. 

Бр. 20540/52 од Советот за стопанство на На-
родниот одбор на Градската општина-Прилеп. 

(89) 

Во задружниот регистар на Народниот одбор 
на Тетовска околија под рег. бр. 76, запишана е Оп-
што-земјоделската задруга „Три Води" во село 
Теарце-Тетовско. 

Задругата е основана на собранието од 15-ХП-
1952 година. Предметот на работата и обврските на 
задругарите предвидени се со правилата на за -
другата. 

Задругата ја претставуваат, застапуваат и пот-
пишуваат Богоја Спировски и Јордан Кузмановски. 

Од Советот за стопанство на НО на Тетовска 
околија, бр. 14638 од 24-ХП-1952 година. (1) 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на годишното собрание 

Шивачката задруга „Трудбеник" во Кичево е ста-
вена во ликвидација . 

Се покануваат должниците и поверителите да 
ги пријават своите долгови, односно потражувања 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот. Во противно по истекот на горниот рок 
нема да се признаваат никакви истражувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Државната арби-
тража. 

Од Ликвидационата комисија (7) 

Со решението бр. 930 од 28-1-1953 год. на Вла-
дата на НРМ претпријатието за промет со отпадо-
ци „Отпад" со седиште во Скопје е ставено во лик-
видација. 

Се покануваат поверителите да ги пријават свои 
те потражувања, а должниците да ги уплатат свои-
те долгови на чековна сметка бр. 801-Т-67 во рок 
јод 30 дена од објавувањето на огласот. Во противно 
по истекот на поменатиот рок нема да се признаваат 
никакви потражувања, а долговите ќе се наплату-
ваат по пат на принудна наплата. 

Од Ликвидационата комисија (90) 
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