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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, се прогла-
сува Законот за унапредување на сточар-
ството што го усвои Народното собрание на 
Народна Република Македонија на седница-
та на Републичкиот собор одржана на 19 ок-
томври 1954 година и на седницата на Собо-
рот на производителите одржана на 19 ок-
томври 1954 година. 

У. брои 287 
29 октомври 1954 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 

Л. Коленцевски, е. р. Љ. Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

За да се обезбеди унапредувањето на сто-
чарството се одредуваат мерки за неговото 
остварување и: »се врши надзор над спрове-
дувањето на пропишаните мерки. 

Член 2 
За извршување на овој закон и прописите 

што ќе се донесат за неговото извршување 
надлежни се: 

а) републичките органи надлежни за зем-
јоделие и за ветерина; и 

б) народните одбори на околиите, градов 
вите, градските општини со посебни права 
и општините. 

Член 3 
За научноистражувачка работа и при-

менувањето во пракса на научните посло-
жени] а во областа на сточарството постојат 
и се оставаат заводи, ергели, станици и дру-
ги установи за истражувачко-применувачка 
работа во сточарството. 

Меѓусебните односи на овие установи во 
поглед на стручната работа се утврдуваат со 
прописи што ги донесува Извршниот совет. 

Член 4 
Мерките за унапредувале на сточарство-

то пропишани со овој закон се однесуваат 
на сите одгледувани на добиток и на надлеж-
ните органи. 

Член 5 
Под добиток во смисла на овој закон се 

подразбира: коњ, мазги, мули, магариња, го-
веда, биволи, свињи и овци. 

П. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Мерки за унапредување на сточарството 

Одредување на реони 

Член 6 
Извршниот совет ќе определи реони кои 

најдобро одговараат за одгледување на пое-
дини раси и соеви на добиток. 

Одредувањето на реони се врши на основа 
на природните и економските услови по-
требни за одгледување на добиток. 

Член 7 
Во реоните определени на основа член 6 

од овој закон не може да се држат за при-
плод машки приплодници од расите и соеви-
те што не се предвидени за тие реони. 

Изузетно од одредбите на претходниот 
став на научните установи може да им се 
позволи за научни цели, држење на машки 
приплодници од расите и соевите што не се 
предвидени за тие реони. 

Одобрение по претходниот став дава Ре-
публичкиот орган надлежен за земјоделство. 

Лиценциран^ на машките грла 
Член 8 

Со цел да се одгледува поквалитетен и 
попродуктивен добиток и за контрола над 
приведувањето, ќе се врши задолжително 
лиценциран^ на сите ждрепци, бикови, не-
растови и овнови. 

На лиценциран^ подлежат сите машки 
грла, кои служат за приплод а немаат југос-
ловенски лиценц, машките грла кои се зрели 
за приплод, како и оние грла кои во текот 
на идната сезона ќе дозреат за приплод. 
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Лиценциран^™ се врши секоја година. 
Се забранува кастрирање на лиценцира-

ните грла без одобрение од народниот одбор 
иа околната, градот, односно градската 
општина со .посебни права. 

Член 9 
Се забранува ползувањето за приплод на 

грла што при лиценцирањето се неповолно 
оценети. 

Сите недоволно оценети грла задолжи-
телно се кастрираат. 

Републичкиот орган надлежен за земјо-
делство во согласност со Републичкиот орган 
за ветерина ќе донесе поблиски прописи за 
начинот на лиценциран^ на машките грла. 

Член 10 
Сточарските земјоделски стопанства и 

установите за унапредување на сточарството 
должни се, за свои потреби и за потребите 
на добитокот на другите одгледувачи на до-
биток, да држат потребен број машки прип-
л о д н и ^ . 

Земјоделските стопанства и другите зем-
мјоделски установи, задругите и индивиду-
алните земјоделски стопани можат да држат 
машки приплодници и за приплод на, доби-
токот на другите одгледувач^ 

Евиденција и надзор над приплодниците 
од претходниот став врши надлежниот орган 
за земјоделство на народниот одбор. 
Селекциони сточарски станици, припусни 

станици и станици за вештачко 
осеменување и борба со стерилитетот 

Член И 
За борба со стерилитетот и сузбивањето 

на јаловоста се осниваат станици за вешта-
чко осеменување и борба со стерилитетот. 

Член 12 
За селекција на приплодните грла и за 

произведување на елитен и приплоден мате-
ријал: се осниваат сточарски селекциони ста-
ници. 

Член 13 
За потребите на земјоделските стопански 

организации и индивидуалните стопани се 
осниваат пр пцуени станици. 

Член 14 
Извршниот совет ќе донесе прописи за 

основањето и работата на сточарските селек-
циони станици, припусните станици и стани-
ците за вештачко осеменување и борба про-
тив стерилитетот. 

Селекција на женски приплодни грла и 
образување на елитни и матични 

стада 
Член 15 

Од добитокот на земјоделските стопан-
ства, сточарските стопанства, земјоделските 

установи, сточарските селекциони станици и 
ергели и земјоделските задруги ќе се врши 
избор и класирање на најдобрите женски 
приплодни грла, од кои ќе се образуваат 
елитни и матични стада што ќе служат за 
производство на подобар приплоден под-
младок. 

Изборот и класирањето на грлата од 
претходниот став ќе се врши према пропи-
сите за оценување на добитокот што ги про-
пишува Републичкиот орган надлежен за 
земјоделство во согласност со Републичкиот 
орган за ветерина. 

Член 16 
Решение за образување на елитно од-

носно матично стадо донесува народниот од-
бор на околната (градот), односно градската 
општина со посебни права. 

Републичкиот орган надлежен за земјо-
делство во согласност со Републичкиот орган 
за ветерина ќе донесе поблиски прописи за 
условите и начинот на образување на елитни 
и матични стада. 

Сузбивање на заразни болести кај ^битокот 

Член 17 
Сузбивањето и спречувањето 'на зараз-

ните болести кај добитокот се врши по по-
себни прописи. 

Евиденција и контрола на продуктивноста на 
избраните елитни и матични грла 

Член 18 
За евиденција и контрола на продуктив-

носта на грлата од елитните и матичните 
стада, сите стопански организации и уста-
нови од чл. 15 на овој закон се должни да 
водат за тие грла посебни матични книги. 

Народниот одбор на околната (градот) ќе 
води матични книги за избраните грла на 
приватните стопанства. 

Стопанствата од претходниот став должни 
се на надлежниот одбор да му даваат пода-
тоци потребни за водење на матичните кни-
ги, како и да му ја, пријавуваат секоја наста-
ната промена во врска со избраните грла. 

Републичкиот орган надлежен за земјо-
делство ќе донесе поблиски прописи за во-
дењето на матичните книги, за контролата 
и евиденцијата на продуктивноста на избра-
ните грла. 

Член 19 
Се забранува колење на избраните грла и 

нивниот подмладок. 
Изузетно од претходниот став, колење на 

машки или женски приплодни грла од ма-
тичните и елитните стада може да се одобри: 

1. ако колењето се наложува по одред-
бите на Основниот закон за заштита на до-
битокот од заразните болести; 
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2. ако грлото претрпело неизлечива 
фрактура или боледува од неизлечива 
болест. 

Одобрение за колење по основите од 
претходниот став издава, надлежниот орган 
на народниот одбор на околијата (градот), 
односно градската општина со посебни права. 

Член 20 
На сточарските стопански организации и 

установите како и на индивидуалните »сто-
чари може, за добро одгледување на доби-
ток и за заслуги за унапредување на сто-
чарството^ да им се доделуваат' награди, дип-
ломи и пофалби. 

Прописи за издавање на награди, дипло-
ми и пофалби од претходниот став донесува 
Извршниот совет. 

Член 21 
За размена на искуствата постигнати во 

сточарството како и за популаризира**^ на 
•сточарството и мерките за неговото унапре-
дување се приредуваат изложби, саеми и 
други слични приредби. 

Член 22 
За унапредување на сточарството и за 

свое стручно издигање сточарите можат да 
се здружуваат во друштва на сточари. 
Друштвата на сточарите се осниваат по про-
писите за здружувањата, »собирите и другите 
јавни скупови. 

Изградба на сточарски згради 

Член 23 
Да се обезбеди правилна изградба и ло-

кација на сточарските објекти, Извршниот 
совет ќе донесе прописи за нивното изгра-
дување. 

Ш. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Стопанска организација односно уста-

нова ќе се казни за прекршок со парична 
казна од 30.000 до 200.000 динари: 

1) ако во одредениот рок не ги доведе 
пред комисијата за лиценциран^ грлата што 
подлежат на лиценциран^; 

2) ако за потребите на добитокот на дру-
гите одгледувачи на добиток држи за, прип-
лод машки приплодници од раси и соеви, 
што не се предвидени со прописите за рео-
нирање; 

3) ако матичните книги неуредно ги води; 
4) ако не држи нужен број на машки 

приплодних; 
5) ако не дава, податоци потребни за во-

дење на матичните книги или ако не пријави 
промени. 

Одговорното лице во стопанската органи-
зација односно установата за дејство од прет-
ходниот став ќе се казни со парична казна 
од 10.000 до 50.000 динари. 

Член 25 
Стопанската организација односно уста-

нова ќе се казни за прекршок со парична 
казна од 100.000 до 500.000 динари: 

1) ако употребува за, приплод грла непо-
волно оцеђени при линицирањето; 

2) ако без одобрение заколе грло исправ-
но за приплод или негов подмладок оставен 
за приплод; 

3) ако заколе грло од елитно или матично 
стадо односно ако без одобрение заколе такво 
грло во случаите од член 19 на овој закон. 

За дејствие од претходниот став ќе се 
казни со парична казна и одговорното лице 
во стопанската организација односно устано-
вата со парична казна од 50.000 до 100.000 
динари. 

Член 26 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се 

казни за прекршок физичкото лице кое сто-
ри некое од дејствијата од член 23 на овој 
закон, а со парична казна, до 80.000 динари 
ако стори некое од дејствијата од член 24 
на овој закон. 

Член 27 
Покрај казната за прекршоци од член 23, 

24 и 25 од овој закон, може према •сторителот 
да се изрекне и заштитна мерка одземање 
на предметите со кои е сторен прекршокот. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Реонирањето на сточарските предели ќе 

се изврши во рок од три години од влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 29 
Поблиски прописи за извршувањето на 

овој закон ќе донесе Извршниот совет. 
Член 30 

Овој закон влегува во сила од денот на 
неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОВОШТАРСТВОТО 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, се прогла-
сува Законот за унапредување на овоштар-
ството, што го усвои Народното собрание на 
Народна Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 19 
октомври 1954 година и на седницата на Со-
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борот на производителите одржана на 19 
октомври 1954 година. 

У. број 290 
29 октомври 1954 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание на Извршниот совет 
Л. Колишевски, е. р. ЈБ. Арсов, е. р 

З А К О Н 
V ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ОВОШТАРСТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За да се обезбеди унапредувањето на 

овоштарството', се одредуваат мерки за него-
вото остварување и се врши надзор Над спро-
ведуваното на пропишаните мерки. 

Член 2 
Според одредбите на овој закон: 
Овоштарството е производство на пре-

садници, садење, одгледување и стопанису-
вање на овошки од сита видови. 

Овоштарски реон е подрачје што по гео-
графскиот положај и економските услови 
претставува целост со слични природни и 
етнолошки хСЈ*ови за вирење на овошките. 

Овоштарски подреон е дел од овоштар-
скиот реон со свои специфични карактерис-
тики за вирење на овошките. 

Микрореон е месност во подреонот опре-
делена за овошни насади, која се одликува 
со свои посебни карактеристики. 

Овоштен 'насад е земјиште засадено со 
племенити овошки. 

Член 3 
Мерките за унапредување на овоштар-

ството пропишани со овој закон важат за 
сите физички и правни лица, производители 
на овоштен посадочен материјал и одгледу-
вани на овошки. 

Член 4 
За извршување на овој закон и прописите 

што ќе се донесат за неговото' извршување 
надлежни се: 

а) републичкиот орган надлежен за зем-
јоделство; 

б) народните одбори на, околиите, градо-
вите, градските општини со посебни права 
и општините. 

Член 5 
За научно испитувачка работа и примину-

вање во пракса пострижени јата од овоштарска-
та наука, за унапредување на овоштарството 
постојат и се осниваат: заводи, станици, ра-
садници и други установи за испитувачко-
применувачка работа по овоштарството. 

Меѓусебните односи на овие установи во 
поглед на стручната работа се уредуваат со 
прописи што ги донесува Извршниот совет. 

П. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Мерки за унапредување на овоштарството 
Член 6 

Територијата на Народна Република Ма-
кедонија се реонира во производни овоштар-
ски реони. 

Со р сопирањето ќе се определат терени 
на кои можат да се подигаат овошни градини 
СО' определени видови и сорти овошки. 

Сите овошни насади и сите земјишта што 
се погодни за овошки мораат да бидат попи-
шани и уредно евидентирани. Попис врши и 
евиденција води народниот одбор на градот, 
градска општина, со посебни права односно 
општината на чие подрачје се наоѓаат овош-
ните насади односно земјиштето1. 

Овоштарските реони и подреони ги одре-
дува Извршниот совет, а микрореоните на-
родните одбори на чие подрачје се наоѓаат. 

Член 7 
Се забранува садењето на овошни насади 

поголеми од 0?! ха, на терени што се наоѓаат 
надвор од границите на одредениот микро-
реон за, овошни насади. 

Исто така се забранува садењето на ви-
дови и сорти овошки што не се предвидени 
со реонирањето за определен реон со исклу-
чок на дворните насади од ОД ха. 

За, опитни цели може да се одобри саде-
њето на насади од став 1 и 2 од овој член. 
Одобрувањето го дава надлежниот орган на 
народниот одбор на око ли јата, (градот). 

Член 8 
Без одобрение на надлежниот орган на 

народниот одбор на око лиј ата (градот) забра-
нето е садењето на било каков овоштен 
насад. 

За садење на одделни овошки по дворо-
вите и на одделни парцели вон од овоштар-
ските микрореони во површина до ОД ха го-
лемина не е потребно одобрението од прет-
ходниот став. 

Член 9 
Приходите од новите овошни градини 

привремено се ослободени од данок на доход 
од селско стопанство и тоа: 

а) со сливи, јаболки, круши или со друго 
племенито овоштие за осум години по нив-
ното посадување; 

б) со ореви, бадеми, лешници, смокви и 
друго јужно овоштие за десет години по нив-
ното посадување. 

Насадите на ерозионите терени посадени 
по упатство и под надзор на Надлежните 
органи се ослободени за 20 години по нивното 
посадување. 
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Член 10 
Изопачувањето и сечењето на овошки и 

овошните насади е забрането. 
По исклучок од предниот став и з о п а ч у -

вање и сечење на овошки и овошни насади 
се врши во следните случаи: 

а) ако овошките се толку нападнати од 
штетни инсекти и заразни болести што мер-
ките за нивното отклонување и сузбивање 
дефинитивно останале безуспешни; 

б) ако опасноста од ширењето* на штетни 
инсекти и заразни болести, односно други 
опасности по овошките може да се спречи 
едино со изопачување на овошките; 

в) ако се овошките непоправимо оштетени 
од пожар, поплави или други елементарни 
непогоди; 

г) ако се овошките престари и веќе не ра-
ѓаат. 

Забраната, од став 1 не се однесува на 
овошките во куќни дворови. 

Член 11 
Се забранува изопачување и сечење на 

овошки на ерозионите, стрмни и каменити 
терени осем по основите наведени во чл. 10 
на овој закон. 

Одобрение за изопачување и сечење на 
овошки на ерозионите, стрмните и каменити 
терени издава надлежниот орган за земјо-
делство на народниот одбор на околината. 

Член 12 
Изопачувањето и сечењето на ореви и 

костени се забранува. 
Изопачување и сечење на овие овошки 

може да се врши само во следните случаи: 
а,) ако постојат основи од чл. 10 став 2 на 

овој закон; 
б) ако најмалку една третина од гранките 

(ветките) им се исушени; 
в) ако во основата има во пречник нај-

малку 90 см. 
Одобрение за, »сечење на ореви и костени 

издава надлежниот орган за земјоделство на 
народниот одбор на околијата односно градот 
и градската општина со посебни права. 

Член 13 
Подигнувањето на овошни насади на еро-

зиони, стрмни и каменити терени се стиму-
лира и помага со посебни мерки. 

Извршниот совет ќе донесе посебни про-
писи со кои ќе го определи видот, обемот и 
начинот на помошта, од претходниот став. 

Посебна грижа се посветува и се помага 
подигнувањето на комплексни и плантажни 
насади, Извршниот совет .може да одреди 
сите или некои од мерките и помошта од 
претходниот став да важат и за овие насади. 

Член 14 
Подигнувањето на овошни насади поголе-

ми од 0,5 ха задолжително се врши по прет-
ходно изработен и одобрен елаборат. 

Елементите на елаборатот ги пропишува 
Републичкиот орган за земјоделство. 

Член 15 
На производителите со обрасцови овошни 

насади, како и на производителите на поса-
дочен материјал и на, организациите за уна-
предување на овоштарството им се даваат 
награди, дипломи, пофалби и други приз-
нанија. 

Прописи за издавање на награди, дипло-
ми, пофалби и други признанија од прет-
ходниот став донесува Извршниот совет. 

Член 16 
Во микрореоните под овошни насади во 

кои овоштарството претставува главна гран-
ка на земјоделското производство, зајакот 
може да се убива во зимскиот период. 

Член 17 
Садењето на овошки на самите граници 

на парцелите се забранува. Овошки можат 
да се садат од границата за половина од 
растојанието на кое се садат во насадот. 

Се забранува садењето на шумски дрва 
поблиску од 10 метра од границата на овош-
ните насади. 

Член 18 
Асадирањето на овошните насади е задол-

жително. 
За асанирање на затечените овошни на-

сади, за мерките и начинот на изведувањето 
на, асанирањето поблиски прописи ќе донесе 
Републичкиот орган надлежен за земјо-
делство. 

Член 19 
Заштита на овошните насади од заразни 

болести и штетни инсекти се врши по по-
себни прописи. 

Член 20 
За унапредување на овоштарството и свое 

стручно издигање, овоштарите можат да се 
здружуваат во друштва на овоштари. 

Друштвата на овоштарите се осниваат по 
прописите за здружувањето, собирите и дру-
гите јавни скупови. 

Член 21 
За размена на искуствата во областа на 

овоштарството како и за популаризирал^ на 
овоштарството и мерките за неговото унапре-
дување се приредуваат овоштарски изложби, 
демонстрации и ел. 

Член 22 
Одредбите од овој закон се однесуваат и 

на насадите — дрворедите —- покрај желез-
ничките линии и патишта. 

Производство и промет на овоштен 
посадочен материјал 

Член 23 
Производство на овоштен посадочен ма-

теријал може да се врши по одобрение од 
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надлежниот орган на народниот одбор на 
околната, по претходно стручно мнение од 
станица за, овоштарство односно од Заводот 
за овоштарство'. 

Се забранува прометот на посадочен 
овоштен материјал што не е претходно струч-
но прегледан и одобрен за промет. 

Надзор над производството и прометот на 
овошниот посадочен материјал врши над-
лежниот орган за земјоделство на народниот 
одбор. 

Член 24 
Со производство на овоштен посадочен 

материјал можат да се занимаат овошните 
расадници, станиците1 за овоштарство, зем-
јоделските задруги, општонародните земјо-
делски стопанства, земјоделските школи и 
индивидуалните производители. 

Републичкиот орган надлежен за земјо-
делство ги пропишува условите под кои мо-
же да се произведува овоштен посадочен 
материјал. 

Производителите од став 1 на овој член 
можат да произведат посадочен материјал по 
одобрение од народниот одбор на око лиј ата 
(градот) односно градска општина со посебни 
права, по претходно стручно мнение на ста-
ница за овоштарство односно Заводот за 
овоштарство. 

Член 25 
Непосреден надзор над сите овошни ра-

садници врши органот за земјоделство на 
народниот одбор. 

Член 26 
Производителите на овоштен посадочен 

материјал можат да произведуваат само та-
ков посадочен материјал кој по сортите одго-
вара на прописите за реонирање и на ква-
литетните норми на посадочниот материјал. 

Посебни прописи за квалитетот на поса-
дочниот матереијал ќе донесе републичкиот 
орган за земјоделство. 

Член 27 
Продавање на овошни пресадници можат 

да вршат производителите како и специја-
лизирани и посебно овластени претпријатија 
за промет со поса дочек овоштен материјал. 

Член; 28 
Производителот односно овластеното 

претпријатие за промет со посадочен мате-
ријал гарантира за автентичноста на сортата 
и подлогата на продадениот овоштен посадо-
чен материјал. За продадениот посадочен ма-
теријал продавецот му издава на купецот 
потврда. 

Гаранцијата од претходниот став трае до 
проредувањето на продадените пресадници. 

Член 29 
Секој производител на овоштен посадо-

чен материјал мора да спроведува селекција 

на матичните овошки и да води расаднички 
книги што ги пропишува, републичкиот орган 
надлежен за земјоделство. 

Член 30 
Секој овоштен расадник мора да има пер-

спективен производствен план за својата ра-
бота и да произведува овоштен посадочен ма-
теријал од видови и сорти согласно изврше-
ното реонирање на територијата за која ќе 
произведува пссадочен материјал. 

Перспективните производни дланови на 
овошните расадници ги одобрува надлежниот 
народен одбор, по претходно стручно мнение 
на станица за овоштарство односно на Заво-
дот за овоштарство. 

Член 31 
Затечените овошни расадници како и дру 

гите производители на овоштен посадочен 
материјал должни се да се сообразат со про-
писите на овој закон во рок од три години 
од неговото влегување во сила. 

Член 32 
Се овластува Извршниот совет да доне-

сува прописи и мерки потребни за засилу-
вање на домашната преработка на овоштие-
то, изградбата на сушилници, плодочували-
шта, расхладни уреди, рачни конзервни ра-
ботилници и слично. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Стопанска организација односно уста-

нова ќе се казни за прекршок со парична 
казна од 10.000 до 100.000 динари: 

1) ако неовластено или спротивно на про-
пишаните услови произведува овоштен по-
садочен материјал, 

2) ако посади овоштен насад во површи-
на поголема од 0,1 ха надвор од границите 
на микрореон одреден: за таа цел или со так-
ви видови и сорти што за тој микрореон не 
се одредени, 

3) ако посади овоштен насад без одобре-
нието од чл. 8 став 1 на овој закон, 

4) ако посади овошка спротивно од од-
редбата на чл. 17 од овој закон, 

5) ако не врши селекција на матични 
овошки, 

6) ако* исколачи или посече овошно дрво 
противно на чл. 10 став 2 од овој закон. 

За дејствие од став 1 ќе се казни за. пре-
кршок со парична казна до 20.000 динари и 
одговорното лице во стопанската организа-
ција односно установата. 

Член 34 
Стопанска организација односно установа 

ќе се казни за прекршок со парична казна 
од 50.000 до 200.000 динари: 

1) ако без одобрение од надлежниот ор-
ган исколачи или посече овошка на ерозио-
но, стрмно или каменито земјиште, односно 
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овошка чие изопачување и сечење е забра-
нето, 

2) ако неовластено продава пресадници, 
3) ако без одобрение од надлежниот ор-

ган исколачи или посече орев или костен. 
За дејствие од став 1 ќе »се казни со па-

рична казна до 50.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација односно 
установата. 

Член 35 
Индивидуален производител кој неовла-

стено или спротивно на пропишаните усло-
ви произведува овоштен посадочен матери-
јал ќе се казни за прекршок со парична 
казна од 30.000 дин. до 100.000 динари. 

Член 36 
Со парична казна до 10.000 дин. ќе се каз 

ни за прекршок физичко лице кое стори не-
кое од дејствијата од чл. 33 точ. 2, 3, 4, 5 и 6 
од овој закон, а со парична казна до 50.000 
динари ако стори некое од дејствијата од чл. 
34 од овој закон. 

Член 37 
Покрај казната за прекршоците од чл. 33, 

34, 35 и 36 од овој закон може спрема сто-
рителот да се изрекне заштитна мерка одзе-
мање на предметите со кои е сторен прекр-
шокот. 

Член 38 
На производителите на овоштен посадо-

чен материјал од чл. 24 став 1 од овој закон, 
осем индивидуалните производители, ќе им 
се забрани произведување на овоштен поса-
дочен материјал, ако во тек на две години 
едно по дру го бидат најмалку трипати казне-
ти за прекршок по овој закон од кој наста-
нале значителни материјални штети. 

На индивидуалните производители на 
овоштен пссадочен материјал ќе им се за-
брани произведување на овоштен посадочен 
материјал, ако во тек на две години бидат 
казнети двапати за прекршок од овој закон 
поради кој настанале материјални штети. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 39 

Реснирањето на овоштарските предели 
ќе се изврши во рок од две години од вле-
гувањето во сила на овој закон.-

Микрореоните ќе се одредат и попишу-
вањето на овошните градини во микрорео-
ните ќе се изврши во рок од пет години од 
влегувањето во сила на, овој закон. 

Член 40 
Поблиски прописи за извршувањето на 

овој закон ќе донесе Извршниот совет. 

Член 41 
Овој закон влегува во* сила со денот на 

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

161 V/ 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, се прогла-
сува Законот за унапредување на лозарство-
то, што го усвои Народното собрание на На-
родна Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 19 ок-
томври 1954 година и на седницата на Собо-
рот на производители одржана на 19 октом-
ври 1954 година. 

У. бр. 289 
29 октомври 1954 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание на Извршниот совет 
Л. Колишевски, с„ р. Љ. Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА~УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За да се обезбеди унапредувањето на ло-

зарството се одредуваат мерки за неговото 
остварување и се врши надзор над спрове-
дувањето на пропишаните мерки. 

Член 2 
Во смисла на овој Закон: 
„Лозје" е земјиште засадено со домашна" 

европска лоза (витис винифера). 
„Лозарски реон" е територија што по сво-

ите климатски, теренски и економски услови 
преставува целост и има услови за развој на 
лозарството. 

„Лозарски подреон" е дел од лозарскиот 
реон со свои специфични карактеристики. 

„Микрореон" е месност во подреонот што 
е определена за садење на лозја и се одли-
кува со свои посебни карактеристики. 

Член 3 
Мерките за унапредување на лозарството 

пропишани со овој закон важат за сите фи-
зички и правни лица што се занимаваат со 
одгледување на винова лоза и производство 
на лозов посад очен материјал. 

Член 4 
За извршување на овој Закон, како и на 

прописите за неговото извршување надлеж-
ни се:. 
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а) републичкиот орган за земјоделство; 
б) народните одбори на околиите, градо-

вите, градските општини со посебни права и 
општините. 

Член 5 
Ѕа научно-истражувачка работа и приме-

нувале во пракса на постиженијата од ло-
зарската наука; за унапредување на лозар-
ството постојат и се осниваат заводи, стани-
ци, расадници и други установи за истра-
жувачко-применувачка работа во лозар-
ството. 

Меѓусебните односи на овие установи во 
поглед на стручната работа се уредуваат со 
прописи што ги донесува Извршниот совет. 

П. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
Мерки за унапредување на лозарството 

Одредување на реони 
Член 6 

Територијата на Народна Република Ма-
кедонија се реонира во производни лозарски 
реони. 

Со реонирањето се одредуваат терени на, 
кои може да се подигаат лозја со определени 
сорти лози и врсти подлоги. 

Сите лозја и сите земјишта што се по-
годни за лозовата култура мора да, бидат про-
пишани и уредно евидентирани. Попис врши 
и евиденција води народниот одбор на гра-
дот, градската општина со посебни права од-
носно општината на чие подрачје се наоѓаат 
лоз јата односно земјиштето. 

Лозарските реони и подреони ги одредува 
Извршниот совет, а, микрореоните народните 
одбори на чие подрачје се наоѓаат. 

Член 7 
Нови лозја можат да се садат само на те-

рени погодни за лозарство и исклучиво со 
питома, европска лоза „витис винифера" како 
и со оние сорти и видови подлоги кои се 
предвидуваат со реонирањето, а по одобре-
ние на надлежниот орган, на земјоделството 
на око лиј ата, градот, односно градската, оп-
штина со посебни права. 

Член 8 
За лични потреби и во обемот на личната 

потреба на поедини домаќинства, може изу-
зетно од одредбите на член 6 од овој закон, 
да се позволи подигнување на лозја до 2 де-
кара на земјишта што не се опфатени со 
реонирањето, доколку домаќинството во ре-
онираниот терен нема свои лозја. 

Одобрение од претходниот став издава 
надлежниот орган за земјоделство на народ-
ниот одбор на градот, градската општина, со 
посебни права односно општината. 

Член 9 
Садење на нови лозја со родни хибриди 

се забранува, 

Притежателите на постоеќите лозја од 
родни хрибриди се задолжуваат да ги и з о -
пачат во рок од две години од влегувањето 
во сила на овој закон. 

Извршниот совет може со свои прописи 
да одреди накнада на земјоделските (произ-
водите ли-притежатели на лозја со родни 
хибриди. 

Член 10 
Приходите од новозасадените лозја и ма-

тичници привремено се ослободени од данок 
на, доход за време од четири години по нив-
ното садење, а ако се подигаат на каменити 
или песковити терени, за десет години. 

Член И 
Подигнување на лозја поголеми од 0,5 ха 

задолжително се врши по претходно изра-
ботен и одобрен елаборат. 

Елементите на елаборатот ги пропишува 
Републичкиот орган за земјоделство. 

Член 12 
Заштитата на лозјата од заразни болести 

и штетни инсекти: се врши по посебни про-
писи. 

Член 13 
За, да се заштитат лоз јата се забранува 

пуштањето и гасењето на добиток во лозјата, 
расадниците и матичниците. 

Член 14 
На производителите со обрасцови лозја, 

како и на производителите на посадочен ма-
теријал и на организациите, за унапредува-
ње на лозарството им се даваат награди, дип-
ломи, пофалби и други признанија. 

Прописи за издавање на награди, дипло-
ми, пофалби и други признанија од прет-
ходниот став донесува Извршниот совет. 

Член 15 
За унапредување на лозарството и свое 

стручно издигање, лозарите можат да се 
здружуваат во друштва на лозари. 

Друштвата на лозарите се осниваат по 
прописите за здружување, собирите и дру-
гите јавни скупови. 

Член 16 
За размена на искуствата во областа на 

лозарството, ка,ко и. за популаризира^^ на 
лозарството и мерките за неговото унапреду-
вање се приредуваат лозарски изложби, де-
монстрации и ел. 

Производство и промет на лозов посадочен 
материјал 

Член 17 
Производство на лозов посадочен мате-

ријал може да се врши по одобрение од над-
лежниот орган на околискиот народен одбор 
по претходно стручно мнение од станицата 
за лозарство, односно од Заводот за лозар-
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ство ,ако на подрачјето' не постои станица за 
лозарство. 

Се забранува прометот на посадочен лозов 
материјал што не е претходно стручно прег-
ледан и одобрен за промет. 

Надзор над производството и прометот на 
лозов посадочен материјал врши надлежниот 
орган за земјоделство' на народниот одбор. 

Член 18 
Лозов посадочен материјал произведува-

ат лозарските расадници, земјоделските учи-
лишта, станици за лозарство, земјоделски 
задруги, општонародните земјоделски сто-
панства и индивидуалните производители на 
лоза. 

Републичкиот орган надлежен за земјо-
делство ги пропишува условите под кои мо-
же да се произведува лозов посадочен мате-
ријал. 

Производителите од став 1 на овој член 
можат да производот посадочен материјал по 
одобрение од народниот одбор на око ли јата 
(градот) односно градската општина со по-
себни права по претходно стручно мнение на 
станицата за лозарство. Ако таква не постои 
на подрачјето на кое ќе се произведува по-
садочниот материјал, мнение дава Заводот за 
лозарство. 

Член 19 
Непосреден надзор над сите расадници за 

производство на лозов посадочен материјал 
врши органот за земјоделство на народниот 
одбор. 

Член 20 
Производителите на лозов посадочен ма-

теријал можат да произведуваат само таков 
лозов посадочен материјал што по сортите и 
подлогата одговараат на прописите за реони-
рање на квалитетот на посадочниот мате-
ријал. 

Посебни прописи за квалитетот на поса-
дочниот материјал ќе донесе Републичкиот 
орган надлежен за земјоделство. 

Член 21 
Продавање на лозови пресадници можат 

да вршат производители на истите како и 
специјализовани и посебно овластени прет-
пријатија за промет со посадочен лозов ма-
теријал. 

Член 22 
Производителот односно овластеното 

претпријатие на продаден лозов посадочен 
материјал гарантира за автентичноста на 
сортата, видот и подлогата. За продадениот 
посад очен материјал продавецот му издава 
на купеђот потврда. 

Гаранцијата од претходниот став трае до 
проредувањето на предадените расадници. 

Член 23 
Затечените лозови расадници како и дру-

гите производители на лозов посадочен ма-

теријал должни се да се сообразат со про-
писите на овој закон во рок од две години 
од неговото влегување во сила. 

Член 24 
Секој лозов расадник мора да има пер-

спективен производствен план за својата ра-
бота и мора да произведува лозов посадочен 
материјал од сите сорти определени со рео-
нирањето. 

Перспективните производни планови на 
лозовите расадници ги одобрува надлежниот 
народен одбор, по претходно стручно мнение 
на станицата за лозарство односно на Заво-
дот за лозарство. 

Член 25 
Секој производител на лозов посадочен 

материјал мора да спроведува селекција на 
матичните лози и да води расаднички книги 
што ги пропишува Републичкиот орган над-
лежен за земјоделство. 

Ш. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Стопанска организација односно установа 

ќе се казни за прекршок со парична казна од 
10.000—100.000 динари: 

1) ако подигнува лозја вон лозарски реон, 
освен во случајот од член 8 од овој закон; 

2) ако подигнува лозја со сорти и на под-
логи што не се за тој реон предвидени со 
реонирањето; 

3) ако не врши селекција во матични 
лозја; 

4) ако пушта да пасе добиток во лозја, 
расадници и матичници. 

За дејствие од став 1 ќе се казни со па-
рична казна до 20.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација, односно 
установата. 

Член 27 
Стопанска организација односно установа 

ќе се казни за прекршок со парична казна 
од 20.000—200.000 динари: 

1) ако неовластено и спротивно на пропи-
шаните услови произведува лозов посадочен 
материјал; 

2) ако сади или ако во одреден рок не 
исколачи постоеќи родни хибриди; 

3) ако неовластено продава посадочен ло-
зов материјал. 

За дејство од став 1 ќе се казни со па-
рична казна до 100.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација односно 
установата. 

Член 28 
Индивидуален производител кој неовлас-

тено или спротивно на пропишаните услови 
произведува лозов посадочен материјал ќе се 
казни за прекршок со парична казна од, 
30.000—100.000 динари. 
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Член 29 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се 

казни за, прекршок физичко лице кое стори 
некое од дејствата од член 26 од овој закон, 
а со парична казна до 50.000 динари ако сто-
ри дејствие од точка 2 и 3 на член 27 од 
овој закон. 

Член 30 
Лозите засадени спротивно на прописите 

од овој закон или прописите донесени на 
основа на овој закон ќе се искорнат и одземат 
од прекршителите. 

Покрај казната, за прекршоци од член 26, 
27, 28 и 29 од овој закон, спрема сторителот, 
доколку нема основ за примена на претход-
ниот став, може да се изрекне и заштитна 
мерка одземање и на други лозарски мате-
ријали со кои е сторен прекршокот. 

Член 31 
На производителите на лозов посадочен 

материјал од член 18 став 1 од овој закон, 
освен на индивидуалните производители, ќе 
им се забрани произведување на лозов поеа-
дочен материјал, ако во текот на две години 
едно по друго! бидат казнети најмалку три 
пати за прекршок по овој закон поради кој 
настапиле значителни материјални штети. 

На индивидуалните производители на ло-
зов посадочен материјал ќе им се забрани 
произведување на лозов пссадочен матери-
јал, ако во текот на две години бидат казнети 
два пати за прекршок по овој закон поради 
кој настапиле материјални штети. 

Одлука по предниот став донесува народ-
ниот одбор на околија, град односно (градска 
општина со посебни права). 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Реонирањето на лозарските терени и по-

пишу вањето на лоз јата, ќе се изврши во рок 
од две години од влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 33 
Поблиски прописи за извршување на овој 

закон ќе донесе Извршниот совет. 
Член 34 

Овој закон влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

162 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОТВОРАЊЕ НА ВИШИ ГИМНАЗИИ 

ОДНОСНО ВИШИ КЛАСОВИ НА 
ГИМНАЗИЈА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-

тичкото устројство^ и органите на власта на 
Народна Република Македонија, се прогла-
сува Законот за отворање на виши гимназии 
односно виши класови на гимназија, што го 
усвои Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 19 октомври 
1954 година. 

У. бр. 288 
29 октомври 1954 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание на Извршниот совет 
Л. Калешевски, е. р. Љ. Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОТВОРАЊЕ ВИШИ ГИМНАЗИИ 

ОДНОСНО ВИШИ КЛАСОВИ НА 
ГИМНАЗИЈА 

Член 1 
Виши гимназии односно виши класови на 

гимназија отвораат народните одбори на око-
лии, на град Скопје и на градските општини 
со посебни права под условите пропишани со 
овој закон. 

Член 2 
Виши гимназии односно виши класови на 

гимназија народните одбори, од член 1 од 
овој закон, можат да отвораат само ако се 
исполнети следните услови: 

а) ако има доволен број ученици и тоа 
за отворање на V клас најмалку 40 ученици; 
за отворање на VI клас најмалку 35 ученици; 
за отворање на УП клас најмалку 30 ученици 
и за отворање на УШ клас најмалку 25 уче-
ници; 

б) ако постои училишна зграда што одго-
вара на хигиенските изискувања и училиш-
ните потреби, а особено ако има простории 
за училници, физички, хемиски и биолошки 
кабинет, сала за, фискултура, предвојничка 
обука, библиотека и работилница за поли-
техничко образование снабдени со најнеоп-
ходните апарати, инструменти, нагледни 
средства, литература и слично; 

в) ако има потребен број наставници со 
факултетско образование; 

г) ако се осигурени буџетски средства, за 
нормално одвивање на наставата во гимна-
зијата. 

Член 3 
Согласност за постоењето на, условите од 

чл. 2 од овој закон дава Републичкиот совет 
за просвета по барање од народниот одбор 
што' сака да отвори виша, гимназија односно 
виши класови на гимназија. 

Народниот одбор не може да донесе ре-
шение за отворање виша гимназија односно 
виши класови на гимназија додека не ја до-
бие согласноста на Републичкиот совет за 
просвета. 
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Член 4 
Републичкиот совет за просвета е дол-

жен да се изјасни по барањето од член 3 од 
овој Закон во рок од еден месец од денот 
кога го примил истото'. 

Член 5 
Ако Републичкиот совет за просвета сме-

та дека не се исполнети условите за отво-
рање виша гимназија, односно виши класови 
на гимназија, должен е во рокот одреден во 
член 4 од овој закон да го извести за тоа 
заинтересираниот народен одбор со образло-
жено решение. 

Против решението од предниот став или 
ако Републичкиот совет за просвета не се 
изјасни во предвидениот рок, народниот од-
бор може да даде приговор до Извршниот 
совет во рок од еден месец по добивањето 
на решението', односно по истекот на рокот 
за давање согласност. 

Решението на Извршниот совет е ко-
нечно. 

Член 6 
Виша гимназија односно виши класови на 

гимназија, по правило, се отвораат постапно 
клас по клас. 

По исклучок, можат да »се отвораат и по-
веќе класа наеднаш ако се исполнети усло-
вите. од член 2 и 3 од овој закон. 

Член 7 
Поблиски прописи за спроведување на 

овој закон ќе донесе, по потреба, Републич-
киот совет за просвета. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република, Македонија". 

163 ^ 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВЕЧЕРНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, се прогла-
сува Законот за вечерните основни училиш-
та, што го усвои Народното собрание на На-
родна Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 19 ок-
томври 1954 година. 

У. бр. 286 
29 октомври 1954 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание на Извршниот совет 

Л. Белишевски, е. р. Љ. Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВЕЧЕРНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

Член 1 
Вечерните основни училишта се просвет-

ни установи што имаат за задача да им овоз-
можат на 'неписмените и недоволно писме-
ните луѓе да се здобијат со основно обра-
зование. 

Член 2 
Вечерните основни училишта ги осниваат 

народните одбори на око ли јата односно град 
и градската општина со посебни права. 

Член 3 
Вечерните основни училишта се осниваат 

како самостојни установи. 
По исклучок од претходниот став оделе-

нија на вечерно основно училиште можат да 
се осниваат при редовните основни учи-
лишта. 

Условите за оснивање вечерни основни 
училишта како самостојни установи ќе ги 
пропише Републичкиот совет за просвета. 

Член 4 
Во вечерните основни училишта може да 

се запише секое лице што нема основно обра-
зование и не е помлад од 15 години. 

Запишаните лица се должни редовно да 
ја посетуваат наставата. 

Член 5 
Вечерните основни училишта имаат ранг 

на четиригодишно основно училиште. 
Квалификациите добиени со свршување 

на вечерно основно училиште се израмнуваат 
со квалификациите на четиригодишното ос-
новно училиште. 

Член 6 
Учењето во вечерните основни училишта 

е бесплатно и трае две години, а се изведува 
последователно' во четири одделенија. 

Наставата во поедините одделенија трае: 
а) во I одделение од Г октомври до 15 

јануари; 
б) во П одделение од 1 февруари до 15 

мај; 
в) во Ш одделение од 1 октомври до 15 

јануари; 
г) во IV одделение од 1 февруари до 15 

мај. 
По исклучок во учебната 1954/55 год. 

наставата може да почне односно да сврши 
и подоцна. 

Член 7 
Посетителите на вечерните основни учи-

лишта се оценуваат во текот на наставата и 
на крајот од наставата за секое одделение 
добиваат свидетелство за успехот во тоа 
одделение. , 
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. Член 8 
Посетителот го свршил одделението ако 

на крајот од наставата по сите предмети до-
оие најмалку добра оценка. 

Член 9 
Со вечерно основно училиште непосредно 

раководи управител што го назначува на-
родниот одоор што го основал училиштето 
односно управителот на основното училиште 
при кое се основани одделенија на вечерно 
основно училиште. 

Член 10 
Вечерните основни училишта основани 

кадо самостојни установи имаат посебни 
пресметки на приходите и расходите што 
влегуваат во состав на Оуџетот на народниот 
одоор што го основал. 

Средствата за издршка одделенијата на 
вечерно основно училиште основано при ре-
довно основно училиште ке се осигураат во 
претсметката на приходите и расходите на 
училиштето при кое се основани. 

Иаредоодател за извршување на претс-
метката на приходите и расходите е упра-
вителот на училиштето. 

Член 11 
Републичкиот совет за просвета ќе про-

пише наставен план и програм и ке донесува 
поолиски прописи за организацијата и раоо-
тата на вечерните основни училишта за 
спроведувањето на овој закон. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила од денот на 

неговото донесување. 

угладен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД во штип 

Јана Трајковска, од село Дедино, Струмичка 
околија, поднесе до овој суд тужба за развод на 
бракот против Чамински Ефтим, од село Владими-
рово, Малешевска околија, а сега во неизвесност. 

Бидејки местожителство х о и сегашната адреса 
на тужениот Ефтим се непознати се повикува во' 
срок од еден месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јави или одреди 
свој застапник. Во противен случај судот по служ-
бена должност му го одредува за застапник Дими-
тар Хаџи Глигоров адвокат од Штип, и делото ке 
се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип Г. бр. 486/54. (156) 

Танка Димитрова Ѓорчева, од село Добреево, 
околија Кочанска, поднесе до овој суд тужба за 
развод на бракот против Димитар Атанасов Гончев, 
од село Гуменџе — Егејска Македонија, а сега во 
неизвесност. 

Бидејќи местожителството и сегашната адреса 
на тужениот Димитар се непознати, се повикува во 
срок од еден месед од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јави или одреди 
свој застапник. Во противен случај судот по служ-

бена должност му го одредува за застапник Дими-
тар Хаџи Глиговор, адвокат од Штип, и делото ке 
се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 354/54. (157) 

Цофа Миркова Цветкова, од село Козбунар, 
околија Струмичка, поднесе до овој суд тужОа ^а 
развод на оракот против Мирко Цветков Ристов, 
од село Коз&унар, со последно местожителство како 
народен милиционер во Берово, а сега во неиз-
весност. 

Бидејќи местожителство 10 и сегашната адреса 
на тужениот Мирко се непознати се повикува во 
срок од еден месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на нРМ", да се јави или одреди 
свој застапник. Во цротивно судот по службена 
должност му го одредува за застапник Христо Де-
јанов, правен референт при овој суд, и делото ке 
се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 50/54. (140) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување умрен исчезнатиот Тошо Стевков П и р о в -
ски, од село Кучевиште, околија Скопска, КОЈ оти-
шол на печалба во Бугарија уште во 1895 година, 
и до денес не се јавил. 

Се поканува исчезнатиот Тошо, во колку е во 
живот, како и секој оној што нешто знае за него 
да јави на овој суд или на неговиот старател Илија 
Петков Видиниќ, од село Кучевиште, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на ПРМ". Во противно именува-
ниот ќе биде огласен за умрен. 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 1181/53. 
(154) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

При овој суд е поведена постапка за прогласу-
вање поништена загубената полиса бр. 111460, изда-
дена од Државниот осигурите лен завод — Послов-
ница — Куманово, на Краљевски Тодоров Киро, 
службеник од Куманово. 

Се поканува секој кој ја има најдено полисата 
или ја притежава по кој и да е начин, да јави на 
судов или стави приговор за нејзиното поништу-
вање во рок од три месеци од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на НРМ". Во 
противен случај полисата ќе се прогласи за пони-
штена. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Куманово, Р. бр. 498/54. 
(158) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на пок. Абдули Мевмеда Муста-
фа, бивш од село Требиште се води оставинска по-
стапка пред Околискиот1 суд во Дебар и појавениот 
наследник Абдули Мустафов Шефкија , со непозна-
та адреса во Албанија, се повикува во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Служ 
бен весник на НРМ", да се јави лично пред судот 
за да ги штити своите наследнички интереси или 
достави наследничка изјава. Во противно оставина-
та ќе се реши во негово отсуство. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Дебар, О . бр. 73/54. 
(155) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ) 

Окружниот суд во Штип) објавува дека во реги-
старот на стопанските организации под реден број 
312/1954 година е запишано под фирма: Здравстве-
на задруга „Суилак", со седиште во село Босилово! 
— Струмичко. Предмет на послувањето на задру-



15 ноември 1954 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НЕМ Бр. 35 — Стр. 481 

гата е: стручно и ефтино лечење и нега на болес-
н и ц и ^ преку задружниот лекар и друг стручен' 
санитетски персонал. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 312/54. 
(159) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 52/1954 година е запишало стопанската прет-
пријатие под фирма: Транспортно претпријатие 
„Авто-транспорт", со седиште во Радовиш. Предмет 
на школувањето на дуќанот е: вршење услуги со 
превоз на разни стоки, материјал, селидби, патници 
и друго на релацијата Радовиш — Струмица и Ра-
довиш — Штип. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 62/54 
(437) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации на ден 28-IV-
1954 година под реден број 153, е запишан дуќанот 
под фирма: Самостоен дуќан „Роза", со седиште во 
Битола. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
трговија со парфимериски и козметички стоки, 
играчки, галантерија, кратка и плетена стока. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 153/54. 
(586) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 194/1954 година е запишан дуќанот под фирма: 
Угостителски дуќан „Киселица", со седиште во 
Пробиштип — Кочанско. Предмет на послувањето 
на дуќанот е: угостителски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 194/54. 
(838) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден! 
број 219/1954 година е запишан трговскиот дуќан 
под фирма: Трговски дуќан „Мода", со седиште во 
Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: 
трговија со галантериска базареви стоки, играчки, 
парфимериски и козметички стоки, куси и плетени 
стоки и конфекција. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 219/54. 
(863) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден? 
број 269/1954 година е запишан дуќанот тод фирма: 
Самостоен железарски дуќан „Месинг", со седиште 
во Делчево. Предмет на иселувањето на дуќанот е: 
купо-продажба на железарски и метални стоки, 
бицикли, машини за шиење и прибор. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 269/54. 
(913) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 271/54 година е запишан дуќанот под фирма: 
Занаетчиски дуќан-фурна бр. 2 „Услуга", со седи-
ште во Делчево. Предмет на поодувањето на ду-
ќанот е: производство и продажба на леб и печива 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 271/54. 
(915) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 23 ав-
густ 1954 година на страна 131, под реден број 1, 
е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски 
дуќан за промет со млечни преработки и жита 
„Брашнар", со седиште во Тетово. Предмет на по-
слу вањето на дуќанот е: трговија на мало со жита 
и млечни преработки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 528/54. 
(948) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под реден 
број 318/54 година е запишано стопанското прет-
пријатие под фирма: Задружно трговско претпри-
јатие „Беровец", со седиште во село Блатец — Ко-
чанско. Предмет на поодувањето на дуќанот е: тр-
говија на едро со земјоделски производи и трговија 
на мало со мешовити стоки. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 318/54. 

(1040) 
Окружниот суд во Скопје објавува дека Тргов-

скиот дуќан „Градски магазин" — Куманово, досег4 

воден во регистарот на стопанските претпријатија 
при Советот за стопанство на НО на Градската оп-
штина — Куманово под реден бр. 1, е префрлен од 
поменатиот регистар и запишан во регистарот на 
стопанските организации при овој суд на 20 јули 
1954 година под реден број 231, под фирма: Тргов-
ски дуќан; за текстил и галантерија „Градски ма-
газин", — со седиште во Куманово. Предмет на по-
одувањето на дуќанот е: трговија со текстил и тек-
стилна галантерија, кратка и плетена стока, кожна 
и гумена галантерија и парфимерија. 

Од Окружниот суд во Скопје. Фи бр. 328/54. 
(1060) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието „Винар", Скопје, досега водено во ре-
гистарот на стопанските организации при Секрета-
рот за стопанство на НО на град Скопје, под реден 
број 31, е префрлено од поменатиот регистар и за-
пишано во регистарот на стопанските организации: 
при овој суд на 26 јули 1954 година, под реден број 
250, под фирма: Претпријатие за откуп и прера-
ботка на алкохолни и безалкохолни пијалоци и 
трговија со истите „Викар", со седиште во Скопје, 
со тоа дека е истото со решение бр. 4919 од 13 јули 
1954 год. на НО на град Скопје ставено под при-
нудна управа. Предмет на поодувањето на прет-
пријатието е: продавање, а по можност и произве-
дување на алкохолни и безалкохолни пијалоци и 
управување со градските бифиња во Скопје. За 
принуден управител е одреден Селим Абдула, ди-
ректор на претпријатието „Меркур" — Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 356/54. 
(1061) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 7 сеп-
тември 1954 година на страна 153, под реден број 
1, е запишан под фирма: Самостоен хотел-хан 
„Горна река", со седиште во Гостивар. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: издавање легла на пат-
ници за преноќиште. 

Од Окружниот' суд во Гостивар, Р. бр. 562/54. 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Сер-
висот за градежни материјали „Караорман — Скоп-
је, досега водено во регистарот на стопанските 
претпријатија при Советот за стопанство на НО на 
град Скопје под реден број 233, е префрлено од 
поминатиот регистар и запишано во регистарот на 
стопанските организации при овој суд, под реден: 
број 238, под фирма: Сервис за градежни матери-
јали „Караорман" — трговија на големо, со седиш-
те во Скопје. Предмет на поодувањето на претпри-
јатието е: трговија со градежен материјал, експло-
зивни и пиротехнички материјал, санитарни и пи-
ста лациони материјал, електро технички материјал, 
(стакло, порцелан! и керамички стоки, нафтени де-
ривати: мазива уља за гардежништво, железарски 
и метални: стоки, бои, лакови, хемикалии и прибор* 
и технички стоки за снабдување на градежните 
претпријатија и тоа: машини и уреди за градеж-
ништво, огнено-отпорни материјали, неметали за 
градежништво, алат, опрема и прибор за градеж-
ништво. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 352/54. 
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Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 24 сеп-
тември 1954 година, на страна 168, под реден број 
1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Само-
стоен трговски дуќан-пиљара „Дубровник", со се-
диште во Гостивар. Предмет на послувањето на ду-
ќанот е: трговија на мало со зарзават, овоштие и 
преработки на истите; алкохолни и безалкохолни 
гш ја лоци; семенски стоки; прехранбени артикли и 
предмети за куќни потреби; и производи врз база 
на шеќер и какао. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 572/54. 
(1263) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во: 
регистарот на стопанските организации на 27 сеп-
тември 1954 година на страна 15, под реден број 1, 
е запишан задружниот сојуз под фирма: Околиски 
задружен сојуз, со седиште во Гостивар. Предмет 
на школувањето на сојузот е: да го воздига и усме-
рува развитокот на задругите и задругарството во 
правец на развиваше и јакнење на социјалистич-
ките односи во нив. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 579/54. 
(1269) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во> 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 337/1954 година 'е запишана откупната станица 
под фирма: Откупна станица „Макотекс", со се-
диште во Кочани. Предмет на школувањето на ста-
ницата е: откуп) и промет со памук, волна и сурова! 
кожа, крзна, животински отпадоци и влакна. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 337/54. 
(1276) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации - на 8 сеп-
тември 1954 година на страна 155, под реден број 
2, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан) 
„Сува Гора", со седиште во село Челопек — Те-
товско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Титов Врв", е. Жерев јане. Предмет 
на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 427-1/54. 
(1253) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 338/1954 година е запишана откупната станица 
под фирма: Откупна станица „Макотекс", со се-
диште во Штит. Предмет на иселувањето на стани-
цата е: откуп и промет со памук, волна, сурова ко-
жа и .крзна, животински отпадоци и влакна. 

Од.Окружниот суд во Штип, Р. бр. 338/54. 
(1277) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 352/1954 година е запишано стопанско™ прет-
пријатие под фирма: Кино „Култура", со седиште 
во Штип. Предмет на иселувањето на киното е: 
прикажување на разни филмови и журнали. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 352/54. 
(1291) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 353/1954 година е запишано е шпансково прет -
пријатие под фирма: Дистрибутивно претпријатие 
за расподелба на електрична енергија, со седиште 
во Штип. Предмет на послувањето на претприја-
тието е: расподелба на електрична енергија. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 253/54. 
(1292) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 356/1954 година е запишан дуќанот под фирма: 
Угостителски' дуќан „Далмација" со седиште во 
Штип. Предмет на послувањето на дуќанот е: то-
чење и услужување со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и држење поедноставни јадења: ќебап-
чиња, сирење, кашкавал и салати. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 356/54. 
(1294) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 361/1954 година е запишан дуќанот тод фирма: 
Трговски житарски дуќан „Овче Поле", со седиште 
во Штип. Предмет на школувањето на дуќанот е: 
продажба на житарици и сточна храна. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 361/54. 
(1293) 

Окружниот суд во Штип објавува дека но 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 102/1954 година е запишано стопанекото прет-
пријатие под фирма: Угостителско' претпријатие 
„Грковица", со седиште во село Ново Село — Стру-
мичко. Предмет на школувањето на дуќанот е: уго-
стителски услуги. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 102/54. 
(1301) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден 
број 325/1954 година е запишано сто,ланското прет-
пријатие под фирма: Биро за книговодствени услу-
ги, со седиште во Кочани. Предмет на иселувањето 
на бирото е: водење на смтководни и други адми-
нистративни и комерциални служби, евиденција, 
благајнички школувања и др. на претпријатија и 
дуќани. 

Од Окружниот суд во Штип, бр. 325/54. 
(1304) 

Окружниот суд во Штип објавува дека во 
регистарот на стопанските организации под реден! 
број 330/1954 година е запишан дуќанот под фирма: 
Занаетчиски дуќан „Златен рог", со седиште во 
Струмица. Предмет' на школувањето на дуќанот е: 
продажба на месо и месни цроизводи. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 330/54. 
(1308) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Тех-
ничкиот магазин „Скопје" досега воден во реги-
старот на стопанските претпријатија при Советот 
за стопанство на НО на град Скопје на страна 87, 
под ред. бр. 87, е префрлено од поменатиот реги-
стар и запишано во регистарот на стопанските ор-
ганизации при овој суд на 25 септември 1954 година 
под реден број 500, под фирма: Технички1 магазин 
„Скопје" — Претпријатие за промет со железарско 
метални и технички материјали, со седиште во> 
Скопје. Предмет на школувањето на претпријатието 
е: промет со железарски метални стоки, бицикли, 
железни кревети и други домашни потреби; наф-
тени деривати, мазива, уља и масти; електрични 
материјали бои, лакови и прибор; градежни мате-
ријали, хартија, картони и производствена хартија; 
стакло порцулан и керамични срхжи; (канцелариски 
материјали; неметали; технички1 стоки, за снабду-
вање на производителите, претпријатијата и за-
наетчиството и тоа: машини, уреди, технички-же-
лезарски и метални стоки, бои и хемикалии, е- -
нено-отпорни материјали, неметали технички го-
рива и мазива, ревни далови утензии и прибор 
електро материјали, градежни материјали, прибор 
и спрема за занаетчиството. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 509/54, 
(1309) 
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Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20 сеп-
тември 1954 година, на страна 157, под реден број 
1, е запишано под фирма: „Макотекс" — станица 
за откуп и промет со памук, волна и колен, со се-
диште во Тетово. Предмет на пос лу вашето на ста-
ницата е: откуп и промет со памук, волна и кожи 
(сирови преработки и крзно) животински отпадоци 
и влакна. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 532/54. 
(1249; 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20 сеп-
тември 1954 година, на страна 158, под реден број 
1, е запишано под фирма: „Макотекс" станица за 
откуп и промет со памук, волна и кожи, со седиште 
во Дебар. Предмет на школувањето на станицата е: 
откуп и промет со памук, волна и кожи (сурови, 
преработки и к1рзно) животински отпадоци и 
влакна. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 535/54. 
(1250) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 20 сеп-
тември 1954 година, на страна 159, под реден број 
1, е запишана станицата: под фирма: „Макотакс" 
•— станица за откуп и промет со памук, волна и 
кожи, со седиште во Кичево. Предмет на послува-
њето на станицата е: откуп и промет со памук, 
волна и кожи (сурови, преработки и крзно) живо-
тински отпадоци и длаки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 544/54. 
(1251) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 8 сеп-
тември 1954 година, на страна 155, под р'еден број 
1. е запишано стооанското претпријатие под фир-
ма: Трговско претпријатие за промет со мешовито-
индустриски стоки на мало и селско-стопански про-
изводи на мало и големо, кое што1 во својот состав 
има трговски дуќани „Титов Врв", со седиште во 
е. Жеровјане — Тетовско. Предмет на почнувањето 
е: трговија со мешовито-индустриски стоки на мало 
и големо и селско стопански производи. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 427/54. 
(1252) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 8 сеп-
тември 1954 година, на страна 155, под реден број 
3, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан: 
„Шумадија", со седиште во село Милетино — Те-
товско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Титов Врв, е. Жаров јане. Предмет 
на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 427-2/54. 
(1254) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 8 сеп-
тември 1954 година, на страна 155, под реден број 
4, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
„Вардар", со седиште во село Теново — Тетовско.* 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Титов Врв", е. Жеровјане. Предмет 
на иселувањето на дуќанот е: трговија на мало 
со мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 427-3/54. 
(1255) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 8 сеп-
тември 1954 година, на страна 155, под реден број 
5, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 

„Мало Езеро", со седиште во село Жеровјане — 
Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Титов Врв" е. Жеровјане. Предмет 
на школувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 427-4/54. 
(1256) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
ј регистарот на стопанските организации на 8 сеп-

тември 1954 година, на страна 155, под р'еден број 
6, е задишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
„Лирија", со седиште во село Камењане — Тетов-
ско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Титов Врв" е. Жеровјане. Предмет 
на школувањето на дуќанот е: трговија на мало со* 
мешовито индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр, 427-6/54. 
(1257) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 8 сеп-
тември 1954 година на страна 155, под реден број 
7, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
„Црно Езеро", со седиште во село Палчишта — 
Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Титов Врв" е. Жеровјане. Предмет 
на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 427-7/54. 
(1258) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 8 сеп-
тември 1954 година, на страна 155, под реден број 
8, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
„Слога", со седиште во село Челопек — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Титов Врв" е. Жеровјане. Предмет 
на иселувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 427-8/54. 
1250) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 8 сеп-
тември 1954 година, на страна 155, под реден број 
9, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
„Топола", со седиште во село Радиовце — Тетовско. 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Титов Врв", е. Жеровјане. Предмет 
на иселувањето на дуќанот е: трговија на мало со 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 427-9/54. 
(1260) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 8 сеп-
тември 1954 година, на страна 155, под реден бррј 
10, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан 
„Ловец", со седните во село Боговиње — Тетовско 

Дуќанот е во состав со Трговското мешовито 
претпријатие „Титов Врв" е. Жеровјане. Предмет 
на иселувањето на дуќанот е: трговија на мало со! 
мешовити индустриски стоки. 

Од Окружниот суд во* Гостивар, Р. бр. 427-5/54. 
(1261) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 24 сеп-
тември 1954 година, на страна 167, под реден број 
1, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски ду-
ќан „Бициклет", со седиште во Кичево. Предмет на 
послувањето на дуќанот е: механичаре^ (подравка 
на велосипеди). 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р, бр, 537/54. 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

ЗА 1955 ГОДИНА 

Се известуваат претплатниците на 
„Службен висник на НРМ" дека претплата-
та за 1955 година ќе изнесува 800 динари за 
еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за 
цела година по приложената чековна уплат-
ница во „Службен весник на НРМ" бр. 35/54, 
на тек. с-ка 801-Т-166 кај Народната банка 
на ФНРЈ — Централа за НРМ — Скопје. 

При уплатување на сумата треба на че-
ковната уплатница или вирманскиот налог 
да се напише јасно адресата на којашто тре-
ба да се испраќа весникот, а на грбот од 
чекот да се наведе зошто се уплатува су-
мата и за колку примероци, а за старите 
претплатници да се наведе и претплатниот 
број под кој е приман весникот во 1954 
година. 

Претплатата за 1955 година треба да се 
обнови до крајот на месец декември о. г. По 
овој рок на секој што не ќе ја обнови прет-
платата испраќањето на весникот ќе се обу-
стави. 

Бидејќи извесен број претплатници од 
1954 година уште не ја подмириле претпла-
тата, се молат со претплатата за идната го-
дина едновремено да ја внесат и должната 
претплата од 1954 година. 

Од Администрацијата 
на „Службен весник на НРМ" 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 25 сеп-
тември 1954 година под реден број 519, е запишано 
стопанско™ претпријатие под фирма: Претприја-
тие трговски дуќан-млекарница „Стогово", со се-
диште во Скопје. Предмет на послувањето е: про-
дажба на млеко и млечни производи. Оваа дејност 
претпријатието ќе ја врши преку своите продав-
ници и тоа: на; ул. „Илинденска" бр. 78, ул. „Орце! 
Николов" бр. 41 и на ул. „Јане С а т а н с к и " бр. 36. 
Овие продавници се без особени п|рава. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 540/54. 

Окружниот суд во Скопје објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 7 април 
1954 година на страна 79, под реден број^ 79, е за-
пишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Кад-
рица", со седиште во Титов Велес. Предмет на ис-
елувањето на дуќанот е: трговија со текстил, тек-
стилна галантерија и плетена стока. 

Дуќанот е основан со решение бр. 16364 од 18 
декември 1953 година на НО на Градската општина 
Титов Велес. 

Дуќанот' ќе го потпишуваат раководителот Вар-
на лиев Димче, и магационерите Крсгев Георги и 
Јовев Димче, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 82/54. 
(1465) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Ло-
зарското претпријатие „Демир Капија" — Демир 
Капија, досега водено во регистарот на стопанските 
претпријатија при Советот за стопанство на НО на 
Тиквешка околија на страна 31—32, под рег. бр. 
41, е префрлено од поминатиот регистар и запи-
шано во регистарот на стопанските организации 
при овој суд на 25 септември 1954 година под реден 
број 354, под фирма: Лозарско претпријатие „Де-
мир Капија", со седиште во Демир Капија. Пред-
мет на послувањето на дуќанот е: производство на 
грозје, вино, ракија, како и производство на ра-
тарски и градинарски култури, сточарство и сточни 
производи. 

Од Окружниот суд во Скопје. Фи бр. 555/1954. 
(1120) 

Окружниот суд во Скопје објавува дека Прет-
пријатието „Интеримп'екс" Скопје, досега водено 
во регистарот на стопанските претуријатија при 
Советот за стопанство на НО на град Скопје под 
реден број 207, е префрлено од поменатиот реги-
стар и запишано^ во регистарот на стопанските ор-
ганизации при овој суд на 28 јули 1954 година под 
реден број 268, под фирма: Претпријатие за посре-
дување на увоз-извоз „Интеримпекс", со седиште во 
Скопје. Предмет на иселувањето на претпријатие-
то е: посредување на увоз и извоз, застапување 
страни фирми и вршење на рекспорт. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 388/1954. 
(1223) 

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на 24 сеп-
тември 1954 година на страна 166, под реден број 
1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: 
Претпријатие за откуп на кожи, волна и технички 
маснотии „Кожа", Крагујевац — Откупна станица 
во Тетово, со седиште во Тетово-. Предмет на по-
чнувањето на станицата е: трговија на големо и 
мало со сурови кожи, волна и крзно, животински 
отпадоци и влакно. 

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 559/1954. 
(1227) 
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